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Jednou z nejproblematičtějších otázek Maďarské politiky během dualistické éry (1867–1918) se 

stala politika týkající se národních menšin. Populace složená z pěti národnostních menšin, z nichž 

každá dosahovala nejméně jednoho milionu jedinců nebyla pouze významná svou početností, ale 

také ovlivněností nacionalistickými ideologiemi. V důsledku tohoto procesu se menšiny 

prohlásily národy, což maďarská legislativa nebyla ochotna akceptovat. Navíc, většina z těchto 

menšin měla federativní, nebo dokonce separatistické cíle.  

Devatenácté století je významné zrodem historie jako vědní disciplíny. Profesionální historici z 

celé Evropy měli zásadní úkol: konstrukce příběhu národní historie měla sloužit jako nástroj 

legitimizace existence jejich národa. To znamená, že pas musel být prezentovány jako proces, 

který nevyhnutelně vede ke vzniku národního státu 19. století. Historie se také stala základem 

argumentace nejen pro Maďary, ale i menšinové národnosti.  

Ústřední otázkou této práce je studie způsobů začleňování národních menšin maďarskými 

historiky do příběhu národních dějin. Tato problematika je zkoumána v rámci pěti syntéz 

vytvořených během období dualismu. Naše hlavní otázky se týkají definice národa, kterou 

můžeme najít v těchto dílech a způsobů, jak historici reagovali na narace dějin národnostních 

menšin. Dále je diplomová práce snahou porozumět, která politická koncepce menšinové otázky 

je podporován těmito příběhy.  

Výzkum ukazuje, že historiky sepsaný příběh podporuje vizi maďarské historie příznivců 

ideologie národního státu, podle níž jsou Maďaři jedinými tvůrci maďarských dějin. Měli to být 

právě Maďaři, kteří byli aktivními strůjci dějin, přičemž k národním menšinám je přistupováno 

jako k pasivním pozorovatelům. Historikové také nepřisuzují význam původnímu osídlení území, 

ale jeho zcivilizování. Tato civilizační mise je prezentována jako úspěch Maďarů. Nicméně, tím, 

že představuje mezinárodní tendence v historiografii, výzkum také ukazuje, že perspektiva 

maďarských historiků nebyla nijak výjimečná a byla značně omezena soudobími tendencemi, 

neboť hlavní myšlenky, s nimiž interpretovali dějiny země; jako je například koncept “mission 

civilizatrice“ a obzvláště vysoké hodnoty připisované státu, byly v tomto období přítomny po celé 

Evropě. 


