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Υνγαρτηυµ υνδ δευτσχηεσ Ωεσεν 
ανεινανδερ σινδ γερατηεν. 

Ωερ ωιρδ δεν Προζεσσ γεωιννεν? 
Υνσχηωερ καννστ δυ εσ ερρατηεν. 

 
Εδυαρδ Γλατζ (1812−1889) 

υνγαρνδευτσχηερ ϑουρναλιστ 



∆ανκ 
 

 
Ωηρενδ δερ ϑαηρε δερ Αρβειτ αν διεσερ ∆ισσερτατιον ηαβε ιχη ϖον ϖιελεν υνδ 
σεηρ ϖερσχηιεδενεν Σειτεν Ηιλφε υνδ Υντερσττζυνγ ερφαηρεν.  

∆ασσ δασ Εργεβνισ νυν τατσχηλιχη ϖορλιεγτ, ιστ ϖορ αλλεµ ζωει Περσονεν ζυ 
ϖερδανκεν. Ιν ερστερ Λινιε µεινερ ∆οκτορµυττερ, Πριϖ.−∆οζ. ∆ρ. Αννα 
Μολν〈ρ, οηνε διε ιχη ωοηλ νιε ζυµ φασζινιερενδεν Γεβιετ δερ 
Σπραχηγεσχηιχητε γεκοµµεν ωρε. Σιε ηατ δασ Εντστεηεν διεσερ Αρβειτ ϖον 
Ανφανγ αν ανγερεγτ, λιεβεϖολλ µιτϖερφολγτ υνδ � ωειτ βερ ιηρε Πφλιχητεν 
ηιναυσ � µιτ Ρατ υνδ Τατ υντερσττζτ. ∆ανκεν µχητε ιχη ιηρ δαρβερ ηιναυσ 
αυχη δαφρ, δασσ σιε µιχη δαραυφ αυφµερκσαµ γεµαχητ ηατ, δασσ δερ 
λινγυιστισχηε Αλλταγ αυχη βερ δασ Ωισσενσχηαφτλιχηε ηιναυσ σεηρ ερτραγρειχη 
σειν κανν. Μειν αυφριχητιγερ υνδ βεσονδερερ ∆ανκ γεβηρτ νεβεν ιηρ αυχη 
Ηερρν Προφ. ∆ρ. Κλαυσ ϑ. Ματτηειερ (Ηειδελβεργ), µεινεµ � ωενν αυχη νυρ 
×ηαλβοφφιζιελλεν× � ∆οκτορϖατερ. ςον µεινεµ ινσγεσαµτ µεηρ αλσ 
ζωειϕηριγεν Αυφεντηαλτ υντερ σεινερ Βετρευυνγ ιν Ηειδελβεργ ηαβε ιχη υνδ 
µεινε Αρβειτ σεηρ ϖιελ προφιτιερτ. Ωενν εσ βερηαυπτ ετωασ Νευαρτιγεσ οδερ 
Γειστρειχηεσ αν δεµ Εργεβνισ γιβτ, δανν ιστ εσ ζυµ Γρο⇓τειλ ιηµ ζυ 
ϖερδανκεν. 

Ιν δερ Ανφανγσπηασε δερ Αρβειτ ηαβε ιχη αυχη µιτ Ηερρν Προφ. ∆ρ. Πετερ 
Ωιεσινγερ (Ωιεν) αυφσχηλυσσρειχηε φαχηλιχηε Γεσπρχηε φηρεν κννεν. Σεηρ 
ϖιελ ηατ µιρ αυ⇓ερδεµ � ϖορ αλλεµ βει δερ κρφτεζεηρενδεν Αρβειτ δερ 
Ματεριαλβεσχηαφφυνγ υνδ βει δερ Κλρυνγ εινζελνερ κονζεπτιονελλερ Φραγεν � 
Ηερρ ∆ρ. Ανδρ〈σ Κυν (∆εβρεχεν) σοωιε � ιµ Καµπφ µιτ δεν 
χοµπυτερτεχηνισχηεν Μησελιγκειτεν � Ηερρ ∆ρ. Ινγο Φιεδλερ (Μαννηειµ) 
γεηολφεν. Ιχη δανκε ιηνεν αλλεν γανζ ηερζλιχη.   

Ματεριελλε Φρδερυνγ ηαβε ιχη ιν Φορµ γρο⇓ζγιγερ Φορσχηυνγσστιπενδιεν 
ϖοµ ∆ευτσχηεν Ακαδεµισχηεν Αυσταυσχηδιενστ υνδ ϖοµ Κατηολισχηεν 
Ακαδεµισχηεν Αυσλνδερ−∆ιενστ σοωιε δυρχη διε φινανζιελλε Υντερσττζυνγ 
δερ Στιφτυνγ φρ νατιοναλε υνδ ετηνισχηε Μινδερηειτεν Υνγαρνσ ερφαηρεν, 
ωοφρ ιχη µιχη αν διεσερ Στελλε εβενφαλλσ βεδανκεν µχητε.   

Λαστ βυτ νοτ λεαστ γιβτ εσ νοχη ζωει Περσονεν, δενεν ιχη γανζ βεσονδερσ 
ϖιελ ζυ ϖερδανκεν ηαβε. Σιε ηαβεν, σοωειτ σιε εσ νυρ κονντεν, (αυχη) δασ 
Εντστεηεν διεσερ Αρβειτ αυφ ϕεδε ϖορστελλβαρε Ωεισε υντερσττζτ. ∆αηερ σει σιε 
� αλσ ∆ανκ φρ αλλεσ � Ιηνεν βειδεν: µεινεν Ελτερν γεωιδµετ.  
 
∆εβρεχεν, ιµ Μαι 2002  
 
 

Πτερ Μαιτζ 



0. Εινλειτυνγ 

 
 
∆ιε ϖορλιεγενδε Στυδιε ηατ εινε ηιστορισχηε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ζυµ 
Γεγενστανδ: δεν δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ ιν Υνγαρν ιµ Ζειταλτερ 
δερ √στερρειχηισχη−Υνγαρισχηεν Μοναρχηιε (1867−1918). ∆ιε ιν ιηρ 
δοκυµεντιερτεν Υντερσυχηυνγεν ϖερφολγεν εινε δοππελτε Ζιελσετζυνγ. Ζυµ 
εινεν ωολλεν σιε  
(ι) Εντστεηυνγ, ςερλαυφ υνδ Φολγεν διεσεσ Σπραχηκονφλικτσ ιµ Ηινβλιχκ αυφ 

δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ 
βεσχηρειβεν υνδ δασ βεσχηριεβενε Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Ραηµεν εινερ 
µοδερνεν σοζιαλπσψχηολογισχηεν ςερηαλτενστηεοριε, δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ (×τηεορψ οφ πλαννεδ βεηαϖιουρ×) ερκλρεν, υνδ ζυµ 
ανδερεν σολλεν σιε    

(ιι) ανηανδ δερ Ανωενδυνγ διεσερ σοζιαλπσψχηολογισχηεν ςερηαλτενστηεοριε 
ζυγλειχη αυφζειγεν, ινωιεφερν βζω. αυφ ωελχηε Αρτ υνδ Ωεισε διε 
Εργεβνισσε µοδερνερ σοζιαλπσψχηολογισχηερ Γρυνδλαγενφορσχηυνγ ζυρ 
Λσυνγ ζεντραλερ, βισ ηευτε ηεφτιγ δισκυτιερτερ σοζιο− βζω. 
κοντακτλινγυιστισχηερ Προβλεµε βειτραγεν κννεν.  

Ιµ Ραηµεν διεσερ Υντερσυχηυνγεν ωιρδ δερ Βεγριφφ ×Σπραχηγεµεινσχηαφτ× 
ναχη δεµ Κριτεριυµ δερ σπραχηλιχηεν Ηοµογενιττ δεφινιερτ.1 Υντερ 
×δευτσχηερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ωιρδ αλσο διε Γεσαµτηειτ αλλ ϕενερ Σπρεχηερ 
ιµ γεγεβενεν ηιστορισχηεν Κοντεξτ ϖερστανδεν, δερεν Βασισϖαριεττ (ενγλ. 
×ϖερναχυλαρ ϖαριετψ×), δ.η. αυτοχητηονεσ λοκαλεσ Κοµµυνικατιονσµιττελ � 
υρσπρνγλιχη � ζυµ ςαριεττενσψστεµ δερ δευτσχηεν Γεσαµτσπραχηε γεηρτ 
(ϖγλ. Τρυδγιλλ 1997: 8). 
 
 
0.1. ∆εφινιτιον δεσ Βεγριφφσ υνδ ωισσενσχηαφτλιχηε Εινορδνυνγ δεσ Γεγενστανδεσ  

�Σπραχηκονφλικτ� 
 

∆ερ Βεγριφφ ×Σπραχηκονφλικτ× ωιρδ ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ δεφινιερτ αλσ εινε 
τερριτοριαλε Μεηρσπραχηιγκειτσκονστελλατιον, βει δερ εινερ κλεινερεν βζω. υντεργεορδνετεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ αυσγεριχητετε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν 
εινερ ιηρ βερλεγενεν στρκερεν βζω. δοµιναντεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αλσ αδµινιστρατιϖε, 
πολιτισχηε υνδ ωιρτσχηαφτλιχηε Αυτοριττ αυφερλεγτ ωερδεν (ϖγλ. δαζυ ∆ιρϖεν & Πτζ 
1996: 684).  

Αυσ διεσερ ∆εφινιτιον γεητ εινδευτιγ ηερϖορ, δασσ Σπραχηκονφλικτ ιµµερ 
Σπραχηκοντακτ, οδερ ειγεντλιχη νοχη µεηρ: δεν Κοντακτ ζωισχηεν 

                                                           

 

1  Νηερεσ δαζυ, ωιε δερ Βεγριφφ ×Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ιν δερ µοδερνεν Σοζιολινγυιστικ δεφινιερτ 
υνδ ϖερωενδετ ωιρδ, βεφινδετ σιχη ιν Ραιτη (1987). 



Εινλειτυνγ 

 

  

8

Σπραχηγεµεινσχηαφτεν, ϖοραυσσετζτ. Ιν διεσεµ Σιννε ερειγνεν σιχη 
Σπραχηκονφλικτε ιν Ωιρκλιχηκειτ νιχητ ζωισχηεν Σπραχηεν, σονδερν ϖιελµεηρ 
ζωισχηεν ιηρεν Τργερν, δ.η. ζωισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν.2 Ιηρ ςερλαυφ 
υνδ Αυσγανγ σινδ δαηερ ιµ (σπραχηλιχηεν) ςερηαλτεν δερ βετροφφενεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτεν βεγρνδετ. ∆αραυσ φολγτ, δασσ δασ Πηνοµεν δεσ 
Σπραχηκονφλικτσ νιχητ σπραχηιµµανεντ, σονδερν λεδιγλιχη ιν σειν κοµπλεξεσ � 
ιµ ωειτεστεν Σιννε ϖερστανδενεσ � σοζιαλεσ Βεδινγυνγσγεφγε, δ.η. ιν διε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ εινγεβεττετ βεσχηριεβεν υνδ ερκλρτ ωερδεν κανν.   

Ιµ Σιννε δερ οβεν ζιτιερτεν ∆εφινιτιον κοµµεν αλσο Σπραχηκονφλικτε 
νοτωενδιγερωεισε ιν Σπραχηκοντακτ− βζω. τερριτοριαλεν 
Μεηρσπραχηιγκειτσσιτυατιονεν ζυ Στανδε.3 Μαν κνντε αυχη σαγεν: 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν στελλεν σπεζιφισχηε Σπραχηκοντακτσιτυατιονεν δαρ. Ιν 
διεσεµ Σιννε γεηρεν Σπραχηκονφλικτε ζυµ Γεγενστανδσβερειχη δερ 
Κοντακτλινγυιστικ, διε µιτ ιηρεν γενυιν σοζιολινγυιστισχηεν 
Ηιντεργρυνδανναηµεν, Φραγεστελλυνγεν υνδ Φορσχηυνγσµετηοδεν αυσ δερ 
(αµερικανισχηεν) Σοζιολινγυιστικ ηεραυσγεωαχησεν ιστ, µιτ δεµ Ζιελ, διε 
κοµπλεξεν Ρεγελµ⇓ιγκειτεν ϖον Σπραχηκοντακτ βζω. ϖον 
Σπραχηκοντακτπηνοµενεν ζυ βεσχηρειβεν υνδ ζυ ερκλρεν.4 Ανδερερσειτσ ιστ 
αβερ υνσερ Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ εινε ηιστορισχηε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον, 
διε δαηερ ζυγλειχη αυχη Γεγενστανδ δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ ιστ. Ιν 
διεσεµ Σιννε ορδνετ σιχη διε ϖορλιεγενδε Αρβειτ ιν ϕενεν Βερειχη δερ 
σοζιολινγυιστισχη µοτιϖιερτεν Κοντακτλινγυιστικ ειν, δερ σοωοηλ υντερ 
σψνχηρονεµ αλσ αυχη υντερ διαχηρονεµ Ασπεκτ δεν Σπραχηκονφλικτ ζυµ 
Γεγενστανδ ηατ, δεν µαν αλσο δαηερ αλσ Κονφλικτλινγυιστικ βεζειχηνεν κνντε 

                                                           

 
2  Ωενν διεσ σο ιστ, δανν σολλτε ειγεντλιχη σταττ �Σπραχηκονφλικτ� ϖιελµεηρ ϖον 

�Σπραχηγεµεινσχηαφτσκονφλικτ� διε Ρεδε σειν. ∆ερ Βεγριφφ �Σπραχηκονφλικτ� ωεχκτ νµλιχη δεν 
Ανσχηειν, αλσ οβ Σπραχηκονφλικτ ειν στρικτ σπραχηιµµανεντεσ Πηνοµεν ωρε υνδ φολγλιχη αυχη 
σπραχηιµµανεντ βεσχηριεβεν υνδ ερκλρτ ωερδεν κνντε. Ιν διεσεµ Σιννε ϖερστ⇓τ δερ Βεγριφφ 
�Σπραχηκονφλικτ� γεγεν δασ Πρινζιπ δερ Μοτιϖιερτηειτ ϖον ωισσενσχηαφτλιχηεν Βεγριφφεν, δασ βεσαγτ, 
δασσ διε Βεγριφφε, µιτ δερεν Ηιλφε µαν ειν Πηνοµεν ωισσενσχηαφτλιχη βεσχηρειβτ, βει δεµ 
Ανσπρυχη αυφ Βεσχηρειβυνγσαδθυατηειτ βεγρνδβαρ βζω. ωοηλµοτιϖιερτ σειν σολλεν (ϖγλ. δαζυ 
ετωα Κερτσζ 1993: 37). ∆ασσ τροτζδεµ αυχη ιµ Ραηµεν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ ϖον 
�Σπραχηκονφλικτ� διε Ρεδε σειν ωιρδ, λσστ σιχη αλλειν δυρχη διε ωειτγεηενδε Εταβλιερτηειτ δεσ 
Βεγριφφσ ιµ Ραηµεν δερ Κοντακτλινγυιστικ ρεχητφερτιγεν. Ζυ διεσερ τερµινολογισχηεν Προβλεµατικ 
σιεηε αυχη Οκσααρ (1980).  

 
3  Ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ ωειστ ΝΕΛ∆Ε σογαρ δαραυφ ηιν, δασσ �τηε στατεµεντ τηατ τηερε χαν βε 

νο λανγυαγε χονταχτ ωιτηουτ λανγυαγε χονφλιχτ [�] µαψ αππεαρ εξαγγερατεδ βυτ τηερε ισ ιν τηε 
ρεαλµ οφ τηε Ευροπεαν λανγυαγεσ ατ πρεσεντ νο ιµαγιναβλε χονταχτ σιτυατιον ωηιχη χαννοτ βε αλσο 
δεσχριβεδ ασ λανγυαγε χονφλιχτ� (Νελδε 1997: 292). ∆ιε Φραγε, οβ σιχη διεσε Βεηαυπτυνγ 
τατσχηλιχη αυχη ιν εινεµ υνιϖερσελλεν Ζυσαµµενηανγ ρεχητφερτιγεν λσστ, σει ζυνχηστ 
δαηινγεστελλτ. 
  

4  Εσ µυσσ αλλερδινγσ αυφ διε Τατσαχηε ηινγεωιεσεν ωερδεν, δασσ ερστε Ανστζε εινερ 
Κοντακτλινγυιστικ τειλωεισε σχηον ιν δερ Σπραχηωισσενσχηαφτ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ ζυ φινδεν σινδ 
(ϖγλ. δαζυ ετωα Νελδε 1997: 286).  
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(ϖγλ. Νελδε 1997: 292), υνδ δεσσεν διαχηρονε Κοµπονεντε εινεν οργανισχηεν 
Τειλ δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ βιλδετ βζω. βιλδεν σολλ.    
 
0.2. Ζειτλιχηε υνδ ρυµλιχηε Αβγρενζυνγ δερ υντερσυχητεν  

Σπραχηκονφλικτσιτυατιον 
 

∆ερ ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ ζυ υντερσυχηενδε δευτσχη−υνγαρισχηε 
Σπραχηκονφλικτ ωαρ � ωιε διε µειστεν βεκανντεν Σπραχηκονφλικτε αυχη � ειν 
ρεχητ λανγε ανδαυερνδερ ηιστορισχηερ βζω. σπραχηηιστορισχηερ Προζεσσ. Ερ 
ηαττε σεινε τιεφστεν Ωυρζελν � ωιε αλλε Σπραχηκονφλικτε Ευροπασ ιµ 19. 
ϑαηρηυνδερτ � βερειτσ ιν λτερεν Ζειτεν, σπτεστενσ αµ Αυσγανγ δεσ 18. 
ϑαηρηυνδερτσ: Οηνε διε Εντστεηυνγ δεσ νατιοναλεν Γεδανκενσ αλσ Φολγε δερ 
ευροπισχηεν Αυφκλρυνγ βζω. δερ Φρανζσισχηεν Ρεϖολυτιον ωρε ερ ωοηλ � 
ιν διεσερ Ζειτ υνδ ιν διεσερ Φορµ � νιχητ ζυ Στανδε γεκοµµεν. 

∆ιε υντερσυχητε Ζειτπεριοδε βεδευτετ ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ λεδιγλιχη 
εινε σπτερε Εταππε, γλειχηζειτιγ ϕεδοχη αυχη δεν Ηηεπυνκτ δεσ ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσ. ∆ερ ζυµ Γεγενστανδ δερ Αρβειτ γεωηλτε 
Ζειταβσχηνιττ υµφασστ ϕενε φνφ ϑαηρζεηντε, ιν δενεν σιχη διε βερειτσ σειτ ετωα 
εινεµ ϑαηρηυνδερτ λαυφενδεν Κονφλικτπροζεσσε υνδ ιηρε νυνµεηρ 
υναυφηαλτσαµεν σπραχηλιχηεν Κονσεθυενζεν εινδευτιγ αυσπργτεν, υνδ 
δεσσεν Ενδε ζυγλειχη αυχη δασ Ενδε � ωασ φρ ειν Ενδε αυχη ιµµερ � δεσ 
Σπραχηκονφλικτσ µιτ σιχη βραχητε. Ιν διεσεµ Σιννε κανν διε Ζειτπεριοδε 
ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 αλσ διε Εποχηε δερ Ραδικαλισιερυνγ υνδ δεσ 
Αβσχηλυσσεσ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον βεζειχηνετ 
ωερδεν. 

Εσ ιστ σελβστϖερστνδλιχη κειν Ζυφαλλ, δασσ ζυρ ζειτλιχηεν Αβγρενζυνγ 
υνσερεσ Υντερσυχηυνγσγεγενστανδεσ γεραδε διε ζωει ϑαηρεσζαηλεν 1867 υνδ 
1918 αλσ Ζσυρεν γεωηλτ ωυρδεν. ∆ιεσε ζωει ϑαηρε σετζεν νµλιχη ιν 
µεηρφαχηερ Ηινσιχητ τατσχηλιχηε Ζσυρεν.  

1867 καµ εσ ναχη δεν ϑαηρεν δεσ καισερλιχηεν Αβσολυτισµυσ ζυµ σογ. 
Αυσγλειχη ζωισχηεν Υνγαρν υνδ √στερρειχη, υνδ δαµιτ γλειχηζειτιγ αυχη ζυρ 
Εντστεηυνγ δερ δυαλιστισχηεν √στερρειχηισχη−Υνγαρισχηεν Μοναρχηιε, διε 
ιηρερσειτσ βισ 1918 βεστανδ. Φρ διε Ωαηλ γεραδε διεσεν ζειτλιχηεν Ραηµενσ 
σπριχητ αλσο ερστενσ δερ κονσταντε, εινηειτλιχηε ηιστορισχη−πολιτισχηε Ραηµεν, 
δεσσεν Αυφλσυνγ 1918 ζυγλειχη αυχη διε Αυφλσυνγ διεσεσ Σπραχηκονφλικτσ 
µιτ σιχη βραχητε.  

Ανδερερσειτσ ηαττε Υνγαρν ιν διεσεµ Ζειτραυµ � ναχη δεν ϑαηρεν βζω. 
ϑαηρζεηντεν δεσ καισερλιχηεν Αβσολυτισµυσ � ωιεδερ σεινε Αυτονοµιε υ.α. µιτ 
ειγενερ Ρεγιερυνγ, ειγενεµ Παρλαµεντ υνδ νιχητ ζυλετζτ αυχη µιτ ειγενεµ 
Κνιγ � ωενν αυχη ιν Περσον δεσ στερρειχηισχηεν Καισερσ, Φρανζ ϑοσεπησ Ι. 
ςορ διεσεµ Ηιντεργρυνδ ιστ εσ αυχη ϖερστνδλιχη, ωαρυµ διεσε Ζειτπεριοδε 
διε Ραδικαλισιερυνγ δεσ Σπραχηκονφλικτσ βεδευτετε: Ναχη δεν ϑαηρεν δερ 
πολιτισχηεν Υντερδρχκυνγ δυρχη δασ Ηαβσβυργερρειχη γεωανν δασ 



Εινλειτυνγ 

 

  

10

υνγαρισχηε Ελεµεντ ιν αλλεν Βερειχηεν δεσ Λεβενσ ιµµερ µεηρ υνδ ιµµερ 
στρκερ αν Βεδευτυνγ. Ιν διεσεµ Σιννε ωυρδε αυχη ιν δερ δευτσχηεν Σπραχηε 
ϖιελφαχη διε Σπραχηε δερ νατιοναλεν Υντερδρχκυνγ γεσεηεν. ∆ασ ∆ευτσχηε, 
δασ ιν Υνγαρν δαµαλσ σχηον εινε ϑαηρηυνδερτε λανγε Τραδιτιον ηαττε, ϖερλορ 
αλσο ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ δευτλιχη αν Πρεστιγε, ερφυηρ ζυ Γυνστεν δεσ 
Υνγαρισχηεν ειν σταρκεσ σοζιαλεσ Στιγµα. ∆ιεσερ Στιγµατισιερυνγ σετζτε � ωιε 
βερειτσ ερωηντ � ωιεδερυµ ερστ δερ Ζυσαµµενβρυχη δερ Μοναρχηιε 1918 
ειν Ενδε. Ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν ωιρδ αλσο διε Ωαηλ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν 
Στιχηϕαηρε αλσ Εποχηενγρενζεν αυχη δαδυρχη γερεχητφερτιγτ, δασσ δερ ϖον 
ιηνεν υµφασστε Ζειτραυµ δυρχη εινε γεωισσε Κονστανζ δερ Στελλυνγ βζω. δερ 
σοζιαλεν Εξιστενζβεδινγυνγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηε σοωιε δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ γεκεννζειχηνετ ιστ.  

⇐βερ διε Φεστλεγυνγ δεσ ζειτλιχηεν Ραηµενσ ηιναυσ σολλ ζωειτενσ αυχη 
γεκλρτ ωερδεν, ωασ ιν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ υντερ �Υνγαρν� αλσ Σχηαυπλατζ 
βζω. γεογραφισχηερ Ραηµεν δεσ υντερσυχητεν Σπραχηκονφλικτσ ϖερστανδεν 
ωιρδ. ∆ασ Ωορτ �Υνγαρν� βεζιεητ σιχη ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ νιχητ αυφ αλλε 
Λανδεστειλε δεσ Κνιγρειχησ. ∆ιε ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν ερστρεχκεν 
σιχη νιχητ αυφ δεσσεν γεσαµτεσ Τερριτοριυµ υνδ σοµιτ αυχη νιχητ αυφ διε 
Γεσαµτηειτ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ.  

Ερστενσ γιλτ διεσ φρ Κροατιεν−Σλαωονιεν υνδ διε Σταδτ Φιυµε/Ριϕεκα. ∆ερ 
Γρυνδ φρ διε Αυσκλαµµερυνγ διεσερ Λανδεστειλε ιστ, δασσ δερ βεσονδερεν, 
ϖον δερ ∆οµινανζ δεσ σλαωισχηεν Ελεµεντσ γεπργτεν σπραχηλιχηεν βζω. 
Νατιοναλιττενζυσαµµενσετζυνγ υνδ δερ δαραυσ ρεσυλτιερενδεν βεσονδερεν 
Σπραχησιτυατιον διεσερ Λανδεστειλε ζυφολγε δερ Σπραχηκονφλικτ ηιερ αυχη εινεν 
ειγενεν, βεσονδερεν Ωεγ µιτ βεσονδερεν Ηιντεργρνδεν ηαττε. Ιµ Ραηµεν 
δερ Αρβειτ ωολλεν ωιρ υνσ αυσσχηλιε⇓λιχη µιτ δενϕενιγεν Λανδεστειλεν Υνγαρνσ 
βεσχηφτιγεν, ιν δενεν διε αυφερλεγτεν, αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ αυσγεριχητετεν 
Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν τατσχηλιχη υνδ εινδευτιγ ϖον δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ, δ.η. δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν 
Κοντακτγεσελλσχηαφτ αυσγινγεν.  

Ωεγεν σεινερ Σονδερστελλυνγ ωιρδ δαρβερ ηιναυσ αυχη Σιεβενβργεν, δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ σογενανντεν ×Σιεβενβργερ Σαχησεν× αυσ δεν 
ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν αυσγεκλαµµερτ. ∆ιε ×Σιεβενβργερ Σαχησεν× 
βιλδετεν σχηον ιµµερ εινε ιν µεηρφαχηερ Ηινσιχητ σελβστστνδιγε Εινηειτ 
ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ. Ιηρ Σπραχηϖερηαλτεν 
σοωιε διε Ηιντεργρνδε ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ωιχηεν ϖιελφαχη αυχη ωηρενδ 
δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσ ϖον αλλεν βριγεν Φορµατιονεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ αβ. ∆ιε δεταιλλιερτε 
Αυσεινανδερσετζυνγ µιτ διεσεµ Σπραχηκοντακτγεβιετ ωρδε δαηερ δεν 
Ραηµεν διεσερ Αρβειτ σπρενγεν.         

 
 
0.3. ∆ερ δευτσχη−υνγαρισχηε Σπραχηκονφλικτ ιν Υνγαρν ζωισχηεν 1867 υνδ 
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1918 αλσ Γεγενστανδ βισηεριγερ Φορσχηυνγ 
 

∆εν ζαηλρειχηεν ανδερεν ευροπισχηεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν δεσ 19. 
ϑαηρηυνδερτσ ηνλιχη, ωαρ αυχη δερ υντερσυχητε δευτσχη−υνγαρισχηε 
Σπραχηκονφλικτ λεδιγλιχη Τειλ βζω. σεκυνδρε Μανιφεστατιον, µαν κνντε 
σογαρ σαγεν: Φολγε, εινεσ τιεφγρειφενδεν � ιν υνσερεµ Φαλλε δευτσχη−
υνγαρισχηεν � Νατιοναλιττενκονφλικτσ, δερ σιχη αυφ ζαηλρειχηεν Εβενεν δεσ 
φφεντλιχηεν Λεβενσ (ωιε Πολιτικ, Βιλδυνγσωεσεν, Ρελιγιον υσω.) µελδετε. 
ΝΕΛ∆Ε ωειστ ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ υνδ ιµ Εινκλανγ δαµιτ αυφ 
Φολγενδεσ ηιν: 

 

Χονταχτ λινγυιστιχσ υσυαλλψ σεεσ λανγυαγε ασ α σιγνιφιχαντ σεχονδαρψ σιγν οφ 
φυνδαµενταλ χαυσεσ οφ χονφλιχτ οφ α σοχιοοεχονοµιχ, πολιτιχαλ, ρελιγιουσ, ορ ηιστοριχαλ 
σορτ. Τηυσ, ιν α ωαψ, λανγυαγε χονφλιχτ αππεαρσ το βε τηε λεσσερ εϖιλ, σινχε αππαρεντλψ 
ιτ χαν βε µορε εασιλψ χορρεχτεδ ανδ νευτραλιζεδ τηαν πριµαρψ σοχιοπολιτιχαλ χονφλιχτσ. 
(Νελδε 1997: 292) 
 

∆αηερ λιεγτ εσ ωοηλ αυφ δερ Ηανδ, δασσ ωιρ δασ Πηνοµεν δεσ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ � αλλειν σχηον ωεγεν διεσερ σεινερ 
Εινγεβεττετηειτ ιν εινεν κοµπλεξεν Νατιοναλιττενκονφλικτ � νυρ δανν 
ωερδεν σιννϖολλ βεηανδελν, δ.η. βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν κννεν, ωενν ωιρ 
ιην νιχητ αυσ διεσεµ ωειτερεν ηιστορισχηεν Κοντεξτ ηεραυσρει⇓εν, σονδερν αλσ 
οργανισχηεν Τειλ δεσ ιηµ ζυ Γρυνδε λεγενδεν Νατιοναλιττενκονφλικτσ 
βετραχητεν.  

Μιτ δεν Υρσαχηεν υνδ δεµ ςερλαυφ δεσ Νατιοναλιττενκονφλικτσ σελβστ ηατ 
σιχη διε Γεσχηιχητσσχηρειβυνγ ϖιελφαχη υνδ αυσγιεβιγ αυσεινανδεργεσετζτ (ϖγλ. 
Αρατ⌠ 1960, Βυργερ 1995, Φαρκασ ο.ϑ., Γλατζ 1974, Ηαν〈κ 1974, 1984, 1999, 
Κοϖ〈χσ 1977 υσω.). Ιν ϕνγστερ Ζειτ ιστ σογαρ ειν γεωισσεσ Στειγεν 
ηιστοριογραπηισχηεν Ιντερεσσεσ αν δεµ Τηεµα βεοβαχητβαρ, ωασ σιχη 
ϖερµυτλιχη (αυχη) δαµιτ ερκλρεν λσστ, δασσ ϖιελε πρινζιπιελλε υνδ πρακτισχηε 
Φραγεν υνδ Προβλεµε, µιτ δενεν διε Μοναρχηιε σχηον δαµαλσ ζυ κµπφεν 
ηαττε, σιχη ηευτζυταγε αυφ νευε Ωεισε στελλεν (ϖγλ. Βυργερ 1995: 11). Υνσ 
ιντερεσσιερτ ϕεδοχη ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ αυσσχηλιε⇓λιχη διε σπραχηλιχηε 
Σειτε διεσεσ Νατιοναλιττενκονφλικτσ, κυρζ γεσαγτ: δερ Σπραχηκονφλικτ.  

Ωολλεν ωιρ αλσο νυν διε σπραχηλιχηεν Μανιφεστατιονεν δεσ 
Νατιοναλιττενκονφλικτσ, δ.η. δεν δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ υντερ 
σπραχηωισσενσχηαφτλιχηεµ βζω. κοντακτλινγυιστισχηεµ Ασπεκτ βελευχητεν, σο 
φινδεν ωιρ υνσ γλειχη ϖορ δερ Σχηωιεριγκειτ, δασσ ωιρ υνσ καυµ αυφ βισηεριγε 
εινσχηλγιγε σπραχηωισσενσχηαφτλιχηε Αρβειτεν σττζεν κννεν. ∆ερ ιν Ρεδε 
στεηενδε δευτσχη−υνγαρισχηε Σπραχηκονφλικτ ωυρδε νµλιχη ϖον Σειτεν δερ 
Σπραχηωισσενσχηαφτ � ανδερσ αλσ δερ ιηµ ζυ Γρυνδε λιεγενδε 
Νατιοναλιττενκονφλικτ ϖον Σειτεν δερ Γεσχηιχητσωισσενσχηαφτ � βισλανγ σταρκ 
ϖερναχηλσσιγτ. Εσ ηατ δεν Ανσχηειν, δασσ διε βισηεριγε σπραχηηιστορισχηε 
Φορσχηυνγ διε σοζιολινγυιστισχηεν Ασπεκτε δεσ Σπραχηκοντακτσ εινερσειτσ υνδ 
δασ 19. ϑαηρηυνδερτ αλσ σπραχηηιστορισχηε Εποχηε ανδερερσειτσ βισηερ νυρ αµ 
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Ρανδε � ωενν βερηαυπτ � βεηανδελτ ηατ. Σο ηαβεν σιχη ετωασ αυσφηρλιχηερ 
µιτ υνσερερ Τηεµατικ αυσ ιµ (ετωασ) στρενγερεν Σιννε σοζιολινγυιστισχηερ 
Περσπεκτιϖε βισ ηευτε λεδιγλιχη διε Αυφστζε ϖον ΚΑΡℑ∆Ψ (1997α, 1999), 
ΗΥΤΤΕΡΕΡ (1961, 1991) υνδ ιµ Κοντεξτ ανδερερ Σπραχηκονφλικτε δερ Ζειτ � 
υνδ ϖον δερ Φορσχηυνγ ϖολλκοµµεν βερσεηεν � ΜΟΡΑςΕΚ (1939) 
αυσεινανδεργεσετζτ. ∆ιε Λεγιτιµατιον υνσερερ Προβλεµστελλυνγ βζω. διε 
Νευαρτιγκειτ δεσ ιµ Ραηµεν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ ζυ βεηανδελνδεν 
Τηεµασ εργιβτ σιχη δεµναχη γρυνδστζλιχη δαραυσ, δασσ 
(1) µιτ δεµ 19. ϑαηρηυνδερτ εινε βισ ηευτε σταρκ ϖερναχηλσσιγτε Εποχηε 

δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ζυµ Γεγενστανδ δερ 
Υντερσυχηυνγ γεµαχητ υνδ 

(2) µιτ δεν σοζιολινγυιστισχη−κοντακτλινγυιστισχηεν Ασπεκτεν δεσ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτεσ βζω. δεσ Σπραχηκονφλικτσ ειν βισηερ καυµ 
βερηρτεσ Προβλεµφελδ δερ Σπραχηγεσχηιχητε ιµ Αλλγεµεινεν υνδ δερ 
ηιστορισχηεν Σπραχηκοντακτφορσχηυνγ ιµ Βεσονδερεν ανγεσπροχηεν 
ωιρδ. 

∆ιεσεσ µανγελνδε σπραχηωισσενσχηαφτλιχηε Ιντερεσσε αν δεµ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ ιστ ϕεδοχη κεινεσωεγσ νυρ ειν Ζυφαλλ. Σεινε 
Ηιντεργρνδε σινδ ϖορ αλλεµ ωισσενσχηαφτσηιστορισχηερ υνδ 
σπραχητηεορετισχηερ Νατυρ, σιε λασσεν σιχη αυσ δεν ωισσενσχηαφτσηιστορισχηεν 
Εντωιχκλυνγεν υνδ Γεγεβενηειτεν δερ Λινγυιστικ ιµ Αλλγεµεινεν υνδ δερ 
ηιστορισχηεν Λινγυιστικ ιµ Βεσονδερεν εινδευτιγ ερκλρεν. Εσ σολλ δαηερ ειν 
νιχητ ϖερσχηωιεγενεσ Ζιελ δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ σειν, αυσ δεµ δυρχη 
υνσερεν Γεγενστανδ γεγεβενεν Ανλασσ διε Ηιντεργρνδε δερ ερωηντεν 
Φορσχηυνγσλχκεν ζυ ερηελλεν υνδ ζυ ιηρερ Βεσειτιγυνγ ιµ βεσχηειδενεν 
Ραηµεν δερ δυρχηζυφηρενδεν Υντερσυχηυνγ βειζυτραγεν.  
 
 
0.4. Αυφβαυ υνδ Γλιεδερυνγ δερ Αρβειτ  
 
Αυφ Γρυνδ διεσερ ⇐βερλεγυνγεν ωιρδ ιµ Ραηµεν δερ Αρβειτ ιν φολγενδεν 
Σχηριττεν ϖοργεγανγεν.  

Ζυνχηστ ωιρδ εινε γεναυε Ερλυτερυνγ υνσερεσ Γρυνδπροβλεµσ ιµ 
Σπιεγελ ζειτγενσσισχηερ Στατιστικεν ζυρ Μυττερσπραχηε, ζυρ Εντωιχκλυνγ δερ 
Σπραχηκενντνισσε υνδ δερ Νατιοναλιττενζυσαµµενσετζυνγ δερ Βεϖλκερυνγ 
Υνγαρνσ δαργεβοτεν (Καπιτελ 1). Αυφ Γρυνδ διεσερ Στατιστικεν ωιρδ σιχη ειν 
ρεχητ κλαρεσ υνδ διφφερενζιερτεσ Βιλδ βερ δεν ςερλαυφ υνδ διε σπραχηλιχηεν 
βζω. σοζιολινγυιστισχηεν Κονσεθυενζεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ εργεβεν. ∆ιε 
Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ δερ ηιερ ιν Φορµ ϖον Ζαηλεν τρανσπαρεντ 
γεµαχητεν σοζιολινγυιστισχηεν Προζεσσε υνδ δερεν Αυσγανγσ ωιρδ δασ Ζιελ 
δερ ανσχηλιε⇓ενδ δοκυµεντιερτεν Υντερσυχηυνγεν σειν. 

Αυφ διεσεσ προβλεµστελλενδε Καπιτελ φολγεν ιν δερ ερστεν τηεµατισχηεν 
Εινηειτ δερ Αρβειτ ζωει Καπιτελ, ιν δενεν διε τηεορετισχηεν υνδ µετηοδισχη−
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µετηοδολογισχηεν Γρυνδλαγεν δερ Υντερσυχηυνγεν πρσεντιερτ ωερδεν 
(Καπιτελ 2 υνδ 3). 

Ιµ ερστερεν ωερδεν ωιρ υνσ � ανσταττ εινεσ φορσχηυνγσηιστορισχηεν 
⇐βερβλιχκσ ζυµ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ � µιτ δερ οβεν 
ανγεδευτετεν Φραγε αυσεινανδερσετζεν, ωελχηε Υρσαχηεν διε λανγε 
ςερναχηλσσιγυνγ υνσερεσ Γεγενστανδεσ ϖον Σειτεν δερ 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ βζω. δερ Σπραχηωισσενσχηαφτ σχηλεχητηιν 
ηερβειγεφηρτ ηαβεν. ∆ιεσε Φραγε ιστ αυφσ Ενγστε µιτ ϕενερ πρινζιπιελλεν, φρ 
υνσερε Υντερσυχηυνγ βεσονδερσ ρελεϖαντεν Φραγε ϖερβυνδεν, ινωιεωειτ 
σοζιολινγυιστισχηε βζω. κοντακτλινγυιστισχηε Προβλεµε ωιε ετωα δερ 
Σπραχηκονφλικτ βερηαυπτ ιν δεν Γεγενστανδσβερειχη δερ 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ γεηρεν βζω. γεηρεν σολλεν. Ιµ Γρυνδε 
γενοµµεν σολλ εσ αλσο ιν διεσεµ Καπιτελ αυχη δαρυµ γεηεν, ϕενεν βρειτερεν 
Ραηµεν δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ ζυ υµρει⇓εν, δερ αυχη 
σοζιολινγυιστισχηε βζω. κοντακτλινγυιστισχηε Προβλεµε ωιε ετωα δεν 
Σπραχηκονφλικτ ιν σεινεν Γεγενστανδσβερειχη ιντεγριερτ υνδ σοµιτ αυχη φρ 
υνσερε Προβλεµστελλυνγ αδθυατ ζυ σειν σχηειντ.  

ςορ δερ δεταιλλιερτεν Βεηανδλυνγ δεσ Σπραχηκονφλικτσ ωιρδ δανν ιµ 
ανσχηλιε⇓ενδεν Καπιτελ 3 εινε σοζιολινγυιστισχη−κοντακτλινγυιστισχηε 
Εξπλικατιον υνσερεσ Σχηλσσελβεγριφφσ �Σπραχηκονφλικτ� σοωιε ανδερερ 
ρελεϖαντερ Βεγριφφε δαργεβοτεν. ∆εµ σχηλιε⇓τ σιχη διε Πρσεντατιον ϕενεσ 
τηεορετισχηεν Μοδελλσ, νµλιχη δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ, αν, 
δασ, ωιε ωιρ ιµ Σιννε εινερ ιµπλιζιτεν Αρβειτσηψποτηεσε µεινεν, εινεν 
γεειγνετεν Ραηµεν φρ διε Βεηανδλυνγ υνσερεσ Υντερσυχηυνγσγεγενστανδεσ 
βιλδετ. Νοτωενδιγ σινδ διεσε Ερλυτερυνγεν νιχητ ζυλετζτ αυχη δεσωεγεν, ωειλ 
διε � ΝΒ: σοζιαλπσψχηολογισχηε � Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ναχη 
υνσερεν Κενντνισσεν βισλανγ νοχη νιε ζυρ Λσυνγ σοζιολινγυιστισχηερ 
Προβλεµε ανγεωανδτ ωυρδε. Αυσ διεσεµ Υµστανδ ερκλρτ σιχη αβερ ζυγλειχη 
αυχη, ιν ωελχηεµ Σιννε σιχη διε ϖορλιεγενδε Αρβειτ γεωισσερµα⇓εν αλσ εινε 
Αρτ Πιλοτστυδιε ϖερστεητ: Εσ γεητ ιν ερστερ Λινιε υµ διε Ερπροβυνγ εινεσ 
σοζιαλπσψχηολογισχηεν Ερκλρυνγσµοδελλσ ιννερηαλβ δερ Σοζιολινγυιστικ αµ Βεισπιελ δεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ αυσγεωηλτερ υνδ ζυµ Τειλ ιδεαλισιερτερ Γρυππιερυνγεν 
εινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ, υνδ νιχητ υµ διε ϖολλστνδιγε, αλλε Φαχεττεν 
ερφασσενδε εµπιρισχη−πηιλολογισχηε Βεσχηρειβυνγ εινερ ηιστορισχηεν 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ιν αλλεν ιηρεν Εινζεληειτεν.    

Ναχηδεµ διεσερ αξιοµατισχηε υνδ τηεορετισχηε Ηιντεργρυνδ φεστγελεγτ 
ωορδεν ιστ, ωερδεν ωιρ υνσ ιν δερ ζωειτεν τηεµατισχηεν Εινηειτ δερ Αρβειτ 
υνσερεµ κονκρετεν Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ ζυωενδεν, δ.η. ιν δασ Προβλεµ 
βζω. ιν διε ∆ατεν ×εινστειγεν×.  

Ιµ ερστεν Σχηριττ ωερδεν � ναχη κυρζεν ςορβεµερκυνγεν ιµ Καπιτελ 4 � 
διε φρ ερκλρενδε ηιστορισχηε Τιεφε νοτωενδιγεν ρελεϖαντεν Μοµεντε αυσ δερ 
ςοργεσχηιχητε δεσ Σπραχηκονφλικτσ ερλυτερτ (Καπιτελ 5). ∆αραυφ φολγεν 
Αβγρενζυνγ υνδ ∆εφινιτιον δερ εινζελνεν ζυ υντερσυχηενδεν Σχηιχητεν δερ 
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δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτπεριοδε, ιν 
δεν ϑαηρεν ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 (Καπιτελ 6). Ιµ ανσχηλιε⇓ενδεν Καπιτελ 7 
ωερδεν διε ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ 
αυφερλεγτεν, αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ αυσγεριχητετεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν βεσχηριεβεν υνδ ερλυτερτ. ∆ιεσε βιλδεν ζυγλειχη διε 
Γρυνδλαγενβεδινγυνγεν βζω. διε ηεραυσλσενδεν Μοµεντε δερ ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον, οηνε ιηρε Βερχκσιχητιγυνγ κνντε σιε 
δαηερ νιχητ ερκλρτ ωερδεν. ∆ιεσε κονφλικτρελεϖαντεν σπραχηεξτερνεν Φακτορεν 
βζω. Προζεσσε ωερδεν ανσχηλιε⇓ενδ αυφ δεν Σπραχηκονφλικτ βζω. αυφ διε 
δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ βεζογεν, ωοδυρχη ϕενε Γρυνδφραγε 
βεαντωορτετ ωερδεν σολλ, οβ διε αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ετλ. 
σο σταρκε σιτυατιοναλε Ζωνγε βεδευτετεν, δασσ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ βζω. ιηρερ εινζελνεν Σχηιχητεν ϖον 
ϖορνηερειν αυσ ιηνεν γεφολγτ ηττε.  

Ναχη δερ Κλρυνγ � υνδ νεγατιϖεν Βεαντωορτυνγ � διεσερ Φραγε ωιρδ 
ανσχηλιε⇓ενδ διε ωαρυµ−Φραγε γεστελλτ. Εσ ωιρδ αλσο ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ 
Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ βεσχηριεβεν υνδ ζυ ερκλρεν σειν, 
ωελχηε Φακτορεν δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ υνδ 
δαµιτ ζυγλειχη αυχη δεν ςερλαυφ υνδ διε Φολγεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ 
βεεινφλυσστ ηαβεν, ωοµιτ σιχη δασ ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ βεσχηριεβενε 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ερκλρεν λσστ. 
(Καπιτελ 8).  

Βει δερ Ρεκονστρυκτιον δερ Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ βζω. δερ 
σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν ωερδεν ζωει µετηοδισχηε 
Ηερανγεηενσωεισεν ανγεωανδτ. Εινε ερστε, βει δερ αυσ ςεραλλγεµεινερυνγεν, 
δ.η. αλλγεµεινεν βζω. αλλγεµεινγλτιγεν ηιστορισχηεν Φακτεν βζω. Προζεσσεν 
αυσγεγανγεν ωιρδ, υνδ εινε ζωειτε, βει δερ εινσχηλγιγε ηιστορισχηε Θυελλεν 
αναλψσιερτ υνδ ιντερπρετιερτ ωερδεν. ∆ιε Θυελλεναναλψσεν ηαβεν σοµιτ αυχη 
δεν Ζωεχκ, διε Πλαυσιβιλιττ δερ Κονσεθυενζεν, διε ιν δεµ ερστεν Σχηριττ αυσ 
δεν αλλγεµεινεν βζω. αλλγεµεινγλτιγεν ηιστορισχηεν Φακτεν ηεργελειτετ 
ωυρδεν, εµπιρισχη ζυ βερπρφεν, δ.η. σιε ζυ βεσττιγεν � οδερ εβεν ζυ 
ωιδερλεγεν.  

Βει διεσεµ ζωειτεν Σχηριττ ωερδεν ϖερσχηιεδενε µετασπραχηλιχηε, ζυµειστ 
σελβστρεφλεξιϖε ⊗υ⇓ερυνγεν ιν � ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ γεδρυχκτεν � 
Θυελλεντεξτεν αναλψσιερτ υνδ ιντερπρετιερτ, ιν δενεν διε Ηιντεργρνδε βζω. διε 
Στευερυνγσφακτορεν δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ � οδερ εβεν δασ Σπραχηϖερηαλτεν 
σελβστ � εξπλιζιτε οδερ ιµπλιζιτε τηεµατισιερτ ωερδεν. Νιχητ ζυλετζτ σολλεν διεσε 
Θυελλεναναλψσεν αυχη εινεν Εινβλιχκ ιν διε ϖερσχηιεδενεν Εβενεν βζω. 
Μανιφεστατιονεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ (Σπραχηενωαηλ, Σπραχηνορµ, Γεβραυχη 
ϖον Ειγενναµεν υ.α.) ϖερσχηαφφεν. Εσ µυσσ αλλερδινγσ βετοντ ωερδεν, δασσ 
βει δερ Αυσωαηλ δερ Θυελλεν λεδιγλιχη διε Ρεπρσεντατιϖιττ, νιχητ αβερ εινε 
στρενγε Σψστεµατιζιττ υνδ αυχη κεινε ςολλστνδιγκειτ ερστρεβτ ωυρδε � ωειλ 
ωεγεν δερ Σπρλιχηκειτ δερ ⇐βερλιεφερυνγ εινσχηλγιγερ, ρελεϖαντερ 
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Ρεφλεξιονεν ζυµ Γρο⇓τειλ αυχη νιχητ ερστρεβτ ωερδεν κονντε. Αυφ διε 
ςολλστνδιγκειτ κανν αβερ ιµ Ραηµεν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ ινσοφερν 
ϖερζιχητετ ωερδεν, αλσ εσ υνσ, ωιε οβεν σχηον ερωηντ, ιν ερστερ Λινιε νιχητ 
υµ διε ϖολλστνδιγε εµπιρισχη−πηιλολογισχηε Ερφασσυνγ δεσ Προβλεµσ γεητ, 
σονδερν ϖιελµεηρ υµ διε Κλρυνγ δερ πρινζιπιελλεν Φραγε, οβ βζω. ινωιεωειτ 
Σπραχηϖερηαλτεν ιν Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν ιµ Ραηµεν δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ βεσχηριεβεν υνδ ερκλρτ ωερδεν κανν.  

Ιµ ζυσαµµενφασσενδεν Καπιτελ 9 ωιρδ δανν αυφ Γρυνδ δερ 
δυρχηγεφηρτεν Υντερσυχηυνγεν, διε δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωηρενδ δεσ Σπραχηκονφλικτσ βεσχηριεβεν υνδ ερκλρτ 
ηαβεν σολλεν, ϖερσυχητ, διε Λσυνγ δεσ Γρυνδπροβλεµσ ανζυγεβεν, δ.η. διε 
Φραγε ζυσαµµενφασσενδ ζυ βεαντωορτεν, ωιε δερ δευτσχη−υνγαρισχηε 
Σπραχηκονφλικτ ιν σεινεν ωιχητιγστεν Ζγεν ϖερλιεφ υνδ ωαρυµ ερ σο ϖερλιεφ, 
ωιε εσ ιµ Ραηµεν δερ ϖορανγεηενδεν Υντερσυχηυνγεν βεσχηριεβεν ωυρδε. 
Ζυµ Σχηλυσσ ωιρδ αυφ διε τηεορετισχη−µετηοδολογισχηεν Κονσεθυενζεν δερ 
Αναλψσεν εινγεγανγεν, αυφ διε Φραγε αλσο, οβ βζω. ινωιεωειτ διε Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ αυφ σοζιο− βζω. κοντακτλινγυιστισχηε Προβλεµε, σο ετωα 
φρ διε Ερκλρυνγ ϖον Σπραχηϖερηαλτεν ιν Σπραχηκονφλικτ, ανγεωανδτ ωερδεν 
κανν, δ.η. ωελχηε Γρενζεν υνδ Μγλιχηκειτεν διε Ανωενδυνγ διεσερ 
σοζιαλπσψχηολογισχηεν Τηεοριε ιν δερ (ηιστορισχηεν) Σοζιο− βζω. 
Κοντακτλινγυιστικ ηατ. 



1. Προβλεµστελλυνγ 
 
 

Ωενν ωιρ δεν Γεγενστανδ διεσερ Αρβειτ, δ.η. δεν ςερλαυφ υνδ διε 
(σπραχηλιχηεν) Φολγεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ τρανσπαρεντ µαχηεν ωολλεν, σο 
ηελφεν υνσ ωοηλ διε ζειτγενσσισχηεν Στατιστικεν ζυ δεν Σπραχηκενντνισσεν, 
ζυρ Μυττερσπραχηε βζω. ζυρ Νατιοναλιττενζυσαµµενσετζυνγ δερ 
Βεϖλκερυνγ αµ µειστεν. ∆ιεσε δρχκεν νµλιχη ιν δερ λειχητ 
ναχηϖολλζιεηβαρεν � υνδ ϖερεινφαχητεν � Φορµ ϖον Ζαηλεν αυσ, ωελχηε 
σπραχηλιχηεν βζω. σοζιολινγυιστισχηεν Κονσεθυενζεν δερ 
Νατιοναλιττενκονφλικτ ιµ Αλλγεµεινεν υνδ δερ Σπραχηκονφλικτ ιµ 
Βεσονδερεν φρ διε δευτσχηε Σπραχηε βζω. διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ηαττεν. Ιν δεν Ζαηλεν δερ Στατιστικ 
µανιφεστιερεν σιχη αλσο διε σπραχηλιχηεν βζω. σοζιολινγυιστισχηεν 
Κονσεθυενζεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ, διε σιχη αυσ δεν αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ (αλσ Στιµυλι) εινερσειτσ 
σοωιε αυσ δεν ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ αλσ Ρεσπονσ αυφ διεσε Στιµυλι ανδερερσειτσ εργεβεν. 

Αλλερδινγσ µσσεν ωιρ ηιερ διε Κατεγοριεν �Σπραχηε�, �Ετηνιε� υνδ 
�Νατιοναλιττ� κλαρ αυσεινανδερηαλτεν, υνδ ζωαρ αυσ ζωειφαχηεµ Γρυνδ. 

Ερστενσ ϖερβεργεν σιχη ηιντερ δερ Ζαηλ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ ιν 
υνσερεµ Φαλλ νιχητ αυσσχηλιε⇓λιχη διε Ανγεηριγεν δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ 
βζω. διε ετηνισχη ∆ευτσχηεν, σονδερν � ωενιγστενσ ζυµ Τειλ � αυχη διε 
Βεϖλκερυνγστειλε ϕδισχηεν Υρσπρυνγσ. ∆ιεσερ Υµστανδ λσστ σιχη εινερσειτσ 
δαµιτ ερκλρεν, δασσ ειν βεστιµµτερ Τειλ δερ ϕδισχηεν Βεϖλκερυνγ ιµ 
δαµαλιγεν Υνγαρν τατσχηλιχη (σχηον) δευτσχηερ Μυττερσπραχηε ωαρ. Υνδ 
ανδερερσειτσ δαµιτ, δασσ βει δεν ςολκσζηλυνγεν ιµ Λαυφε δεσ 19. 
ϑαηρηυνδερτσ δασ ϑιδδισχηε (αλσ τραδιτιονελλεσ αυτοχητηονεσ 
Κοµµυνικατιονσµιττελ δεσ ασχηκενασισχηεν ϑυδεντυµσ) νιχητ αλσ 
σελβστστνδιγε Σπραχηε βετραχητετ ωυρδε: δασ ϕιδδισχησπραχηιγε ϑυδεντυµ 
ωυρδε εινφαχη ζυ δεν δευτσχηεν Μυττερσπραχηλερν γερεχηνετ.  

Ζωειτενσ δρφεν ωιρ δεν Υντερσχηιεδ ζωισχηεν Σπραχηε υνδ Νατιοναλιττ 
αυχη δεσωεγεν νιχητ ϖερωισχηεν, ωειλ αυσ δεµ Υµστανδ, δασσ σιχη εινε 
Περσον ζυρ δευτσχηεν Νατιοναλιττ βεκενντ, νοχη κεινεσωεγσ φολγτ, δασσ διεσε 
Περσον αυχη ζυρ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ γεηρεν, οδερ βερηαυπτ 
βερ εινε (ακτιϖε οδερ πασσιϖε) δευτσχηε Σπραχηκοµπετενζ ϖερφγεν ωρδε. 
Υνδ αυχη υµγεκεηρτ κννεν σιχη Περσονεν δευτσχηερ Μυττερσπραχηε 
δυρχηαυσ ζυρ υνγαρισχηεν Νατιοναλιττ βεκεννεν. Σολχηε Κονστελλατιονεν σινδ 
γεραδε φρ Γεσελλσχηαφτεν (ωιε ετωα διε ϖον υνσ ζυ υντερσυχηενδε) 
χηαρακτεριστισχη, διε σιχη ινµιττεν εινεσ Ασσιµιλατιονσπροζεσσεσ βεφινδεν.  

Τροτζδεµ ϖερµιττελν διε εινσχηλγιγεν Στατιστικεν βερ διε 
Νατιοναλιττενϖερηλτνισσε ειν γεωισσεσ � ωενν αυχη σελβστϖερστνδλιχη 
υνγεναυεσ � Βιλδ αυχη βερ διε φρ υνσ ρελεϖαντεν σπραχηλιχηεν ςερηλτνισσε. 
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∆ερ ηιερ ζυ υντερσυχηενδε Σπραχηκονφλικτ ϖερλιεφ νµλιχη, ωιε εσ βερειτσ 
ερωηντ ωυρδε, Ηανδ ιν Ηανδ µιτ δεµ Νατιοναλιττενκονφλικτ. ∆ασ 
Βεκενντνισ ζυ δερ δευτσχηεν οδερ υνγαρισχηεν Νατιοναλιττ ζειγτε ιν διεσεµ 
Σιννε σεηρ ηνλιχηε Τενδενζεν ωιε δασ Βεκενντνισ ζυρ δευτσχηεν οδερ 
υνγαρισχηεν Μυττερσπραχηε. Μ.α.Ω. λιεφ διε Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ 
δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ εινερσειτσ υνδ Ανγεηριγερ δερ δευτσχηεν 
Νατιοναλιττ ανδερερσειτσ ιµ Γρο⇓εν υνδ Γανζεν ναχη δερ γλειχηεν Τενδενζ 
αβ υνδ διε εντσπρεχηενδεν Ωερτε λιεγεν ναη βειεινανδερ.  

∆αρβερ ηιναυσ στεηεν υνσ ϕεδοχη ιν µεηρερεν Φλλεν ϖον ϖορνηερειν νυρ 
Ανγαβεν ζυρ Νατιοναλιττ, νιχητ αβερ ζυρ Μυττερσπραχηε δερ Βεϖλκερυνγ ζυρ 
ςερφγυνγ. ∆ιεσ ηατ δεν εινφαχηεν Γρυνδ, δασσ µαν νιχητ βει ϕεδερ 
ςολκσζηλυνγ ναχη δερ Μυττερσπραχηε γεφραγτ ηαττε; δεν εινζελνεν 
ςολκσζηλυνγεν λιεγεν ϕε υντερσχηιεδλιχηε Φραγενκαταλογε ζυ Γρυνδε. ∆εσ 
Ωειτερεν φεηλεν υνσ αυσ δεµ ϑαηρ 1870, ιν δεµ διε ερστε ςολκσζηλυνγ δερ 
υντερσυχητεν Περιοδε δυρχηγεφηρτ ωυρδε, ϕεγλιχηε ρελεϖαντεν Ανγαβεν: µαν 
ηατ σιχη ιν διεσεµ ϑαηρ ωεδερ ναχη δερ Νατιοναλιττ, νοχη ναχη δερ 
Μυττερσπραχηε δερ Βεϖλκερυνγ ερκυνδιγτ. ∆ιε ερστεν Ανγαβεν ζυρ 
Μυττερσπραχηε δερ Βεϖλκερυνγ ηαβεν ωιρ αυσ δεµ ϑαηρ 1880, δανν αβερ 
σχηον ρεγελµ⇓ιγ, αλλερδινγσ νυρ ιν ζεηνϕηριγεν Αβστνδεν. ∆αρβερ ηιναυσ 
ωιρδ δεν Εργεβνισσεν δερ ςολκσζηλυνγεν µεηρφαχη αυχη εινε γεωισσε 
Σκεπσισ εντγεγενγεβραχητ, ωειλ δεµ νατιοναλιστισχηεν Κλιµα ιµ δαµαλιγεν 
Υνγαρν ζυφολγε εινε Μανιπυλατιον δερ Εργεβνισσε γεραδε ζυρ Νατιοναλιττ υνδ 
ζυρ Μυττερσπραχηε δερ Βεϖλκερυνγ νιχητ αυσζυσχηλιε⇓εν ιστ βζω. νιχητ 
αυσγεσχηλοσσεν ωιρδ.5  

Αλλ διεσε Υµστνδε ερσχηωερεν διε Πρσεντιερυνγ εινεσ ϖολλστνδιγεν 
Βιλδεσ βερ δεν (ζαηλενµ⇓ιγεν) ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ. ∆οχη λασσεν 
σιχη αυσ δεν ϖορηανδενεν Ανγαβεν, ωιε ωιρ µεινεν, διε αβγελαυφενεν 
Προζεσσε υνδ Εντωιχκλυνγστενδενζεν φρ υνσερε Ζωεχκε ηινρειχηενδ κλαρ 
ηεραυσλεσεν.           

 
 

1.1.  ∆ασ Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Σπιεγελ δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ 
 

Σχηαυεν ωιρ υνσ νυν ζυνχηστ διε Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ 
υνγαρισχηεν υνδ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ υντερ δερ Γεσαµτβεϖλκερυνγ 
Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ αν (ϖγλ. Αββ. 1).6 

                                                           

 
5  Σχηλιε⇓λιχη σει νοχη δαραυφ ηινγεωιεσεν, δασσ διε Πρσεντατιον αλλερ φρ υνσ ρελεϖαντεν Στατιστικεν 

ιν διεσεµ Καπιτελ αλλειν σχηον αυσ Πλατζγρνδεν υνµγλιχη, ωοηλ αβερ αυχη νιχητ νοτωενδιγ, ιστ. 
∆ιε ηιερ νιχητ ζιτιερτεν, ϕεδοχη ρελεϖαντεν Εργεβνισσε δερ ςολκσζηλυνγεν φινδεν σιχη ιν δεν 
ςερφφεντλιχηυνγεν δεσ Κνιγλιχηεν Στατιστισχηεν Αµτεσ σοωιε ιν Λ!κκσ (2000).   

 
6  ∆ιε Ζαηλεν φρ διε ϑαηρε 1840 υνδ 1870 σινδ διε Εργεβνισσε ϖον Ρεχηνυνγεν αυφ ϖερσχηιεδενερ 

∆ατενβασισ. 
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∆ιε ∆ατεν ζευγεν ϖον δερ στνδιγεν προπορτιοναλεν Στρκυνγ δερ 
υνγαρισχηεν Νατιοναλιττ υνδ ϖον εινερ εβενφαλλσ κοντινυιερλιχηεν 
Σχηρυµπφυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ υντερ δερ 
Γεσαµτβεϖλκερυνγ. ⇐βερ διε Ηιντεργρνδε διεσερ Εντωιχκλυνγστενδενζ 
ϖερρατεν διε Ζαηλεν ϕεδοχη ζυνχηστ νοχη νιχητσ.  
 

Αββ. 1 
(ναχη Ρϖαι 1915: 200) 

 
Σεηεν ωιρ υνσ ϕεδοχη διε Εντωιχκλυνγ δερ αβσολυτεν Ζαηλ δερ δευτσχηεν 
Νατιοναλιττ υντερ δερ Γεσαµτβεϖλκερυνγ Υνγαρνσ αν (ϖγλ. Αββ. 2), σο 
βεκοµµεν ωιρ εινε δοχη ρεχητ κλαρε Αντωορτ αυφ διε Φραγε ναχη δεν 
Υρσαχηεν. Αυσ δεν Ζαηλεν ωιρδ νµλιχη ερσιχητλιχη, δασσ δερ Ρχκγανγ δεσ 
Προζενταντειλσ δερ ∆ευτσχηεν σιχη νιχητ µιτ δεµ Ρχκγανγ ιηρερ αβσολυτεν 
Ζαηλ ερκλρεν λσστ. Ιµ Γεγεντειλ: διε Ζαηλ δερ ∆ευτσχηεν νιµµτ ζωισχηεν 
1870 υνδ 1890 σογαρ νοχη � ωενν αυχη υ⇓ερστ λανγσαµ � ζυ, δανν σταγνιερτ 
σιε υνδ ερστ ζωισχηεν 1900 υνδ 1910 γεητ σιε τατσχηλιχη ζυρχκ. 
∆εµγεγενβερ στειγτ διε Ανζαηλ δερ Υνγαρν υντερ δερ Γεσαµτβεϖλκερυνγ 
ιν βεµερκενσωερτ σχηνελλεµ Τεµπο, ζωισχηεν 1870 υνδ 1910 υµ βειναηε 
ϖιερ Μιλλιονεν (ζιτ. ναχη Ρϖαι 1915: 200).  

∆ιε γλειχηε Εντωιχκλυνγστενδενζ λσστ σιχη αυχη ιν Βεζυγ αυφ διε 
Μυττερσπραχηε δερ Βεϖλκερυνγ βεοβαχητεν (ϖγλ. Αββ. 3 υνδ 4). ∆ερ 
Προζενταντειλ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ νιµµτ ιµ Λαυφε δερ υντερσυχητεν 
Ζειτ κοντινυιερλιχη αβ, ωηρενδ δερ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
φορτωηρενδ υνδ δευτλιχη στειγτ. Ζυρ γλειχηεν Ζειτ νιµµτ διε αβσολυτε Ζαηλ 
δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυνχηστ νοχη ζυ, υµ διε 
ϑαηρηυνδερτωενδε ερρειχητ σιε δανν ιηρεν Ηηεπυνκτ υνδ ερστ ναχη 1900 
γεητ σιε τατσχηλιχη σχηον ζυρχκ. ∆εµγεγενβερ ωχηστ διε Ζαηλ 

Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ υνγαρισχηεν υνδ δερ 
δευτσχηεν Νατιοναλιττεν υντερ δερ Γεσαµτβεϖλκερυνγ Υνγαρνσ
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υνγαρισχηερ Μυττερσπραχηλερ αυφφαλλενδ σχηνελλ, ζωισχηεν 1880 υνδ 1910 υµ 
µεηρ αλσ 3,5 Μιλλιονεν (ζιτ. ναχη Γψ〈νι & Κϖρ 1998: 134).      

 

Αββ. 2 
(ναχη Ρϖαι 1915: 200) 

 

Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δευτσχηερ υνδ υνγαρισχηερ 
Μυττερσπραχηλερ υντερ δερ Γεσαµτβεϖλκερυνγ Υνγαρνσ 
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Αββ. 3 
(ναχη Γψ〈νι & Κϖρ 1998: 134) 

 
Φρ διεσεν δευτλιχη ερκεννβαρεν προπορτιοναλεν υνδ λετζτεν Ενδεσ αυχη 
ζαηλενµ⇓ιγεν Ρχκγανγ δεσ ∆ευτσχητυµσ βζω. δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιστ αβερ ωεδερ εινε εντσπρεχηενδ ηοχη ανγεστιεγενε 

Εντωιχκλυνγ δερ Ζαηλ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ υντερ δερ 
Γεσαµτβεϖλκερυνγ Υνγαρνσ
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Στερβλιχηκειτσρατε νοχη δερ Ρχκγανγ δερ Ζαηλ δερ Γεβυρτεν ϖεραντωορτλιχη. 
Γεναυσο ωενιγ λσστ σιχη αυχη διε αυφφαλλενδ γρο⇓ε Ζυναηµε δεσ Υνγαρτυµσ 
βζω. δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ µιτ σολχηεν δεµογραπηισχηεν 
Προζεσσεν ερκλρεν. ∆ιε Ζαηλεν δευτεν ϖιελµεηρ δαραυφ ηιν, δασσ � νεβεν 
εινερ νιχητ ζυ υντερσχητζενδεν Αυσωανδερυνγσβεωεγυνγ (ϖγλ. εβδ.: 60φφ.) � 
ειν βεδευτενδερ Τειλ δεσ ∆ευτσχητυµσ βζω. σεινεσ ποτεντιελλεν Ζυωαχησεσ 
ϖοµ Υνγαρτυµ σοζυσαγεν αυφγεσαυγτ ωυρδε βζω. ιν δερ υνγαρισχηεν 
Νατιοναλιττ υνδ Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφγινγ. Γλοβαλ γεσεηεν ηανδελτ σιχη 
αλσο υµ δασ Πηνοµεν δερ Ασσιµιλατιον υνδ ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ ζυµ 
Γρο⇓τειλ ζυγλειχη αυχη υµ διε σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον, δ.η. υµ δεν 
Υµστανδ, δασσ σιχη διε νευ ηερανωαχησενδεν Γενερατιονεν δεσ 
∆ευτσχητυµσ βερειτσ ζυρ υνγαρισχηεν Νατιοναλιττ βζω. ζυρ υνγαρισχηεν 
Μυττερσπραχηε βεκανντ ηαττεν. Αυφ Γρυνδ ϖον Ρεχηνυνγεν σπριχητ ΦΝΑΓΨ 
φρ δεν Ζειτραυµ ζωισχηεν 1850 υνδ 1910 ιν δερ Τατ ϖον εινεµ 
ασσιµιλατορισχηεν Γεωινν δεσ Υνγαρτυµσ ϖον ρυνδ 2 Μιλλιονεν. ∆ερ 
δισσιµιλατορισχηε ςερλυστ δεσ ∆ευτσχητυµσ σει δαϖον ετωα 700.000, δερ δεσ 
ζυµ βεδευτενδεν Τειλ εβενφαλλσ δευτσχησπραχηιγεν ϑυδεντυµσ ετωα 600.000 
γεωεσεν (ϖγλ. Φ⌠ναγψ 2001: 192φ.).7   
   

Εντωιχκλυνγ δερ Ζαηλ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ υντερ δερ 
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Αββ. 4 
(ναχη Γψ〈νι & Κϖρ 1998: 134)  

 
∆ασσ δερ νατιοναλιττενµ⇓ιγε Ασσιµιλατιονσπροζεσσ � ϖορ αλλεµ ιν δεν 
Γρο⇓στδτεν � τατσχηλιχη µιτ εινερ ρασχηεν σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον 
εινηεργινγ, ωιρδ βεσονδερσ δευτλιχη, ωενν ωιρ διε Εντωιχκλυνγ δερ αβσολυτεν 
                                                           

 
7  Ιν ⇐βερεινστιµµυνγ δαµιτ ερρεχηνετε ΗΑΝℑΚ φρ δεν Ζειτραυµ ζωισχηεν 1880 υνδ 1910 εινεν 

ασσιµιλατορισχηεν Γεωινν δεσ Υνγαρτυµσ ϖον ετωασ µεηρ αλσ 1 Μιλλιον (Ηαν〈κ 1974: 513φφ.). 
Ηιερ φινδετ σιχη αυχη διε Ερρτερυνγ δεσ ςερφαηρενσ ζυρ Ερµιττλυνγ διεσερ Ζαηλ (εβδ. 514).     
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Ζαηλ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ ιν δερ Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ υντερ διε Λυπε 
νεηµεν (ϖγλ. Αββ. 5). ∆ασ ∆ιαγραµµ ζειγτ, δασσ διε αβσολυτε Ζαηλ δερ 
Περσονεν, διε σιχη βει δεν ςολκσζηλυνγεν ∆ευτσχη αλσ Μυττερσπραχηε 
ανγεγεβεν ηαβεν, ζωισχηεν 1880 υνδ 1920 υµ µεηρ αλσ διε Ηλφτε 
ζυρχκγινγ. ∆ιεσε Εντωιχκλυνγσδψναµικ ωειστ αυφ δεν Βρυχη δερ 
Σπραχηκοντινυιττ ηιν, αυφ ϕενεν � ωοηλ εντσχηειδενδστεν � Υµστανδ αλσο, 
δασσ σιχη διε ηερανωαχησενδεν Γενερατιονεν ζυνεηµενδ ζυρ υνγαρισχηεν 
Μυττερσπραχηε βεκανντ ηαττεν.8 

 

Αββ. 5 
(ναχη Φ⌠ναγψ 1998: 78) 

 
∆οχη ωιρδ διεσεσ Βιλδ ερστ ϖολλστνδιγ υνδ αυσσαγεκρφτιγ, ωενν ωιρ υνσ αυχη 
διε Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ δευτσχηεν Μυττερσπραχηλερ ετωασ νηερ 
ανσεηεν (ϖγλ. Αββ. 6). Αυσ δεν Ανγαβεν γεητ νµλιχη ηερϖορ, δασσ ωηρενδ 
διε αβσολυτε Ζαηλ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ 
λεδιγλιχη υµ διε Ηλφτε, ϖον 122.454 αυφ 60.425, ζυρχκγινγ, ιηρ Προζενταντειλ 
υντερ δερ Σταδτβεϖλκερυνγ σογαρ ϖον 34 αυφ 6,5 %, δ.η. αυφ κναππ ειν 
Φνφτελ, ηεραβσανκ. Ηιντερ διεσερ βεραυσ σταρκεν νεγατιϖεν 
Εντωιχκλυνγσδψναµικ στεχκτ αλλεµ Ανσχηειν δερ Σπραχηωεχησελ υντερ δερ 
υρσπρνγλιχη δευτσχησπραχηιγεν δευτσχηστµµιγεν Βεϖλκερυνγ, σελβστ ωενν 
δανεβεν αυχη νοχη µιτ εινεµ νιχητ υνβεδευτενδεν υνγαρισχηεν Ζυζυγ ζυ 
ρεχηνεν ιστ.  

                                                           

 
8  ∆ιε Ζυναηµε ζωισχηεν 1850 υνδ 1880 λσστ σιχη ζυµ Γρο⇓τειλ (αυχη) µιτ δερ Ζυωανδερυνγ 

δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ αυσ ανδερεν, ζυµειστ ωοηλ λνδλιχηεν, Γεγενδεν δεσ Λανδεσ, 
βεσονδερσ αβερ αυχη αυσ δερ στερρειχηισχηεν Ρειχησηλφτε δερ Μοναρχηιε ερκλρεν.      

Εντωιχκλυνγ δερ Ζαηλ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ ιν Βυδαπεστ
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∆ιε σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον, δ.η. δερ Σπραχηωεχησελ, ϖερλιεφ 
σελβστϖερστνδλιχη βερ δεν Ζυστανδ δερ Ζωεισπραχηιγκειτ. Ειν Βλιχκ αυφ διε 
Εντωιχκλυνγ δερ Υνγαρισχηκενντνισσε δερ ∆ευτσχηεν ιν Βυδαπεστ ζειγτ, ιν 
ωελχη σχηνελλεµ Τεµπο διε υρσπρνγλιχη ωοηλ δευτσχησπραχηιγεν ∆ευτσχηεν 
δερ υνγαρισχηεν Ηαυπτσταδτ ζωεισπραχηιγ � οδερ εβεν εινσπραχηιγ 
υνγαρισχησπραχηιγ � ωυρδεν (ϖγλ. Αββ. 7). Μαν µυσσ νµλιχη ιν Βετραχητ 
ζιεηεν, δασσ ιν διεσεν Προζεντωερτεν αυχη ϕενε ∆ευτσχηεν ινβεγριφφεν σινδ, 
διε σιχη ζωαρ ζυρ δευτσχηεν Νατιοναλιττ βεκανντ ηαττεν, διε αβερ εϖεντυελλ � 
βεσονδερσ ιν δεν σπτερεν ϑαηρεν δερ υντερσυχητεν Ζειτ � βερ γαρ κεινε 
∆ευτσχηκοµπετενζεν µεηρ ϖερφγτεν. 

 
Αββ. 6 

(ναχη Φ⌠ναγψ 1998: 78) 
 

Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δευτσχηερ Μυττεσπραχηλερ ιν 
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∗Ναχη Σχητζυνγεν αυφ δεµ Γεβιετ δεσ ηευτιγεν Βυδαπεστ (ναχη Βερζα 1993: 182)

 

∗∗ Αντειλ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ
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Αββ. 7 
(ναχη Φ⌠ναγψ 1998: 79) 

 
Εβενφαλλσ ϖοµ Ζυρχκδρνγεν δεσ δευτσχηεν Ελεµεντσ ζευγεν διε 
Αββιλδυνγεν 8 υνδ 9. Αββιλδυνγ 8 ζειγτ δεν Σπραχηκοντινυιττσβρυχη, διε 
ςερλυστε δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωηρενδ εινεσ εινζιγεν 
Γενερατιονσωεχησελσ. Αλλερδινγσ ιστ εσ νιχητ αυσζυσχηλιε⇓εν, δασσ διε δυρχη 
διεσε Ζαηλεν ερφασστεν Κινδερ τειλωεισε νοχη βερ εινε γεωισσε 
∆ευτσχηκοµπετενζ ϖερφγτεν βζω. ζωεισπραχηιγ ωαρεν. Τατσαχηε ιστ αβερ, 
δασσ ιννερηαλβ ϖον ζεην ϑαηρεν, ζωισχηεν 1880 υνδ 1890 αλσο, δερ 
Προζενταντειλ δερ Κινδερ, δερεν Ελτερν νοχη ∆ευτσχη αλσ Μυττερσπραχηε 
ηαττεν, διε αβερ σελβστ βερειτσ υνγαρισχηερ Μυττερσπραχηε ωαρεν, υµ 12,5 
Προζεντ ανστιεγ. Υνδ ωιρ κννεν µιτ γυτεµ Γρυνδ αυχη ιν δεν δαραυφ 
φολγενδεν ϑαηρζεηντεν µιτ εινερ ηνλιχηεν Τενδενζ ρεχηνεν. 
 

Προζενταντειλ δερ Κινδερ υνγαρισχηερ 
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Αββ. 8 

Εντωιχκλυνγ δερ Υνγαρισχηκενντνισσε δερ ∆ευτσχηεν ιν 
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(ναχη Φ⌠ναγψ 1998: 79) 
 

 
Αββ. 9 

(ναχη Φ⌠ναγψ 1998: 79) 
 

Ιν ωελχηεµ Αυσµα⇓ διε δευτσχηε Σπραχηε αυσ δερ σοζιολινγυιστισχηεν Σπηρε 
ϖερδρνγτ ωυρδε, ζειγτ αυχη Αββιλδυνγ 9. Ναχη δεν Ζαηλεν δερ Στατιστικ γινγ 
δερ Προζενταντειλ δερ Βεϖλκερυνγ µιτ δευτσχηεν Σπραχηκενντνισσεν ιν δερ 
Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ ιννερηαλβ ϖον 30 ϑαηρεν υµ φαστ 30 Προζεντ ζυρχκ. 

Υνδ αν διεσερ Στελλε ωολλεν ωιρ αββρεχηεν υνδ εινε Ζωισχηενβιλανζ αυσ 
δεν βισηερ πρσεντιερτεν Στατιστικεν ζιεηεν. Ζωαρ φεηλεν αυσ υνσερερ 
Πρσεντατιον εινζελνε ∆εταιλσ, διε ϖορηανδενεν Ανγαβεν, ωιε αυχη διε ηιερ 
νιχητ πρσεντιερτεν, ζευγεν αβερ εινδευτιγ ϖον εινεµ Σπραχηϖερηαλτεν, δασ 
σιχη δοµιναντερωεισε µιτ δερ Κατεγοριε δεσ Σπραχηωεχησελσ ερφασσεν λσστ. 
Ειν βεσονδερσ σταρκερ Ρχκγανγ δεσ δευτσχηεν Ελεµεντσ κανν ιν δερ 
Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ βεοβαχητετ ωερδεν υνδ µιτ εινερ (σεηρ) ηνλιχηεν 
Εντωιχκλυνγ ιστ αυχη ιν ανδερεν (Γρο⇓)στδτεν ζυ ρεχηνεν. ∆ιε ∆ατεν 
σιγναλισιερεν ζυγλειχη αυχη εινε ιµµερ στρκερε νατρλιχηε Ζωεισπραχηιγκειτ 
υντερ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αλσ εινε Ζωισχηενστυφε ιµ 
Κοντινυυµ ζωισχηεν Σπραχηερηαλτ υνδ Σπραχηϖερλυστ/Σπραχηωεχησελ. 

Βεζιεηεν ωιρ ϕεδοχη ετωα διε Αββιλδυνγεν 3 υνδ 6 αυφεινανδερ, σο 
κννεν ωιρ εινεν σχηεινβαρεν Ωιδερσπρυχη εντδεχκεν. Ωηρενδ νµλιχη δερ 
Προζενταντειλ δερ δευτσχηερ Μυττερσπραχηλερ ζωισχηεν 1880 υνδ 1910 ιµ 
γεσαµτεν Λανδ υµ καυµ µεηρ αλσ 3 Προζεντ σανκ, γινγ διεσερ Προζεντσατζ ιν 
δερ Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ βειναηε υµ δασ ςιερφαχηε ζυρχκ. Εσ στελλτ σιχη 
δεµναχη διε Φραγε, ωοραυσ σιχη διεσερ µερκωρδιγ γρο⇓ε Υντερσχηιεδ 
ζωισχηεν δερ ∆ψναµικ δερ σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον ιµ γεσαµτεν Λανδ 
εινερσειτσ υνδ δερ Ηαυπτσταδτ ανδερερσειτσ εργιβτ.  

∆ιε Αντωορτ λιεγτ αλλεµ Ανσχηειν ναχη ιµ σταρκ υντερσχηιεδλιχηεν ςερλαυφ 
δεσ Σπραχηκονφλικτσ βζω. δερ Ασσιµιλατιον ιν δερ Σταδτ βζω. Γρο⇓σταδτ 
εινερσειτσ υνδ αυφ δεµ Λανδ βζω. ιµ ∆ορφ ανδερερσειτσ. ∆αϖον ζευγεν αλσ 
Βεισπιελ διε στατιστισχηεν Ωερτε ιν δεν Αββιλδυνγεν 10 υνδ 11 βερ διε 

Προζενταντειλ δερ Βεϖλκερυνγ µιτ δευτσχηεν 
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Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ ιν ζωει δευτσχηεν 
∆ρφερν δεσ υνγαρισχηεν Βυχηενωαλδεσ.  
 

Αββ. 10 
(ναχη Ηυττερερ 1961: 61) 

 

Αββ. 11  
(ναχη Ηυττερερ 1961: 61) 

 

 
∆ιε Προζεντζαηλεν ζειγεν, δασσ διε Ασσιµιλατιον ηιερ, ηνλιχη ωιε ιν ανδερεν 
ϖοµ ∆ευτσχητυµ βεωοηντεν ∆ρφερν αυχη, ιµ ςεργλειχη ζυ δερ (Γρο⇓)σταδτ 
εινεν ειγενεν, βεσονδερεν Ωεγ ηαττε. Βισ υµ διε ϑαηρηυνδερτωενδε ετωα 

Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ ιν 
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Εντωιχκλυνγ δεσ Προζενταντειλσ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ ιν 
Αηορνβρυνν/Ιηαρκτ

83,3%

62,5%

7,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1880 1900 1920
 



Προβλεµστελλυνγ 

 

 

26

βλιεβ δασ δευτσχηε Ελεµεντ ιν διεσεν ∆ρφερν ωειτγεηενδ δοµιναντ υνδ 
κονντε ιν µανχηεν Φλλεν σογαρ νοχη εινεν γεωισσεν προπορτιοναλεν 
Ζυωαχησ ϖερζειχηνεν. Ειν σχηεινβαρερ Βρυχη λσστ σιχη ερστ ιµ Στιχηϕαηρ 
1920, αµ Ενδε δερ ϖον υνσ υντερσυχητεν Περιοδε, ερκεννεν, δοχη µυσσ µαν 
δαϖον αυσγεηεν, δασσ εσ σιχη βει διεσερ Ζαηλ υµ εινε πολιτισχηε Ζαηλ �ιµ 
Ζειχηεν δεσ υνγαρισχηεν Χηαυϖινισµυσ� (Ηυττερερ 1961: 61) ηανδελτ, διε δερ 
σπραχηλιχηεν Ωιρκλιχηκειτ ιν γεωισσερ Ηινσιχητ ωιδερσπριχητ. ∆ιεσ λσστ σιχη ζυ 
Ρεχητ βεηαυπτεν, δα διε ιν Ρεδε στεηενδε Ζαηλ ιµ ϑαηρε 1941 ιν 
∆ευτσχητεωελ ωιεδερ 79,0% υνδ ιν Αηορνβρυνν 51,5% βετργτ (ζιτ. ναχη 
εβδ.). ∆ερ ενορµε Υντερσχηιεδ ωρε καυµ ζυ ερκλρεν, σελβστ ιν Κενντνισ δερ 
Τατσαχηε καυµ, δασσ αλλεµ Ανσχηειν ναχη αυχη διε Ζαηλ φρ 1941 εινε 
πολιτισχηε ιστ, διε δασ δαµαλιγε ιδεολογισχηε Κλιµα, διεσµαλ ιµ Ζειχηεν δεσ 
∆ριττεν Ρειχηεσ, ωιδερσπιεγελτ. Αλλεσ ιν αλλεµ κννεν ωιρ δαϖον αυσγεηεν, 
δασσ διε Ασσιµιλατιον υνδ αυχη δερ Σπραχηωεχησελ δερ δευτσχησπραχηιγεν, 
γρ⇓τεντειλσ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ζυµ 
βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ αυσβλιεβ βζω. νυρ σεηρ ϖερζγερτ ειντρατ. ∆ιεσε βζω. 
εινε ηνλιχηε Εντωιχκλυνγσδψναµικ χηαρακτερισιερτ διε ∆ρφερ δερ δαµαλσ 
γεσχηλοσσενεν Σιεδλυνγσρυµε δερ ∆ευτσχηστµµιγεν, σο ϖορ αλλεµ ιµ 
Βυχηενωαλδ, ιµ Οφνερ Βεργλανδ, ιµ ωεστυνγαρισχηεν Γρενζγεβιετ, ιν δερ 
σογ. Σχηωβισχηεν Τρκει ιν Σδυνγαρν, ιν δερ Βατσχηκα σοωιε ιµ Βανατ. 

Λαυτ Στατιστικ κονντεν σιχη αβερ νιχητ νυρ διε ∆ρφερ διεσερ µεηρ οδερ 
µινδερ γεσχηλοσσενεν Σιεδλυνγσρυµε, σονδερν αυχη ιηρε Στδτε βεσσερ γεγεν 
διε σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον ωεηρεν. ∆αϖον ζευγεν διε στατιστισχηεν Ανγαβεν 
ζυρ Εντωιχκλυνγ δερ αβσολυτεν Ζαηλ υνδ δεσ Προζενταντειλσ δευτσχηερ 
Μυττερσπραχηλερ ιν δερ Σταδτ √δενβυργ/Σοπρον ιν δερ ωεστυνγαρισχηεν 
Γρενζρεγιον (ϖγλ. Αββ. 12 υνδ 13). 
 

 

 

Εντω ιχκ 

λυνγ  

0 

5 

0 

0 

0 

Εντωιχκλυνγ δερ Ζαηλ δευτσχηερ υνδ υνγαρισχηερ 
Μ υττερσπραχηλερ ιν √δενβυργ/Σοπρον

20317

17166
15022

13540

8104

4877 314 

14912

16911
17318

17390 
17115 

13883

17924

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

1850∗ 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Υνγαρισχη 
∆ ευτσχη 

∗ναχη δερ στερρειχηισχηεν ςολκσζηλυνγ
 



Προβλεµστελλυνγ 

 

 

27

Αββ. 12 
(ναχη Λ!κκσ 2000: 358) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αββ. 13 
(ναχη Λ!κκσ 2000: 358) 

Σελβστ ωενν διε Εντωιχκλυνγ δεσ ζαηλενµ⇓ιγεν ςερηλτνισσεσ δευτσχηερ υνδ 
υνγαρισχηερ Μυττερσπραχηλερ ϖον εινερ ηνλιχηεν � εινδευτιγ ρεγρεσσιϖεν � 
Τενδενζ ωιε ιν Βυδαπεστ ζευγτ, ωαρ δασ Τεµπο δερ σπραχηλιχηεν 
Ασσιµιλατιον βζω. δεσ Σπραχηωεχησελσ ηιερ εινδευτιγ λανγσαµερ. Ηιερ βλιεβ 
δασ ∆ευτσχηε νοχη βισ ιν διε Ζωισχηενκριεγσζειτ βεστιµµενδεσ, ωενν αυχη 
νιχητ ηερρσχηενδεσ Ελεµεντ. Τροτζ δερ κοντινυιερλιχηεν νεγατιϖεν 
Προπορτιονσεντωιχκλυνγ ιστ εσ βεσονδερσ ιµ ςεργλειχη ζυ Βυδαπεστ 
αυφφαλλενδ, δασσ δασ Σπραχηϖερηαλτεν εινεσ Γρο⇓τειλσ δερ Βεϖλκερυνγ 
δευτσχηερ Μυττερσπραχηε ιν Ριχητυνγ δεσ Σπραχηερηαλτσ ζειγτ. Αµ Ενδε δερ 
υντερσυχητεν Ζειτ, υµ 1920, βετργτ δερ Προζενταντειλ δευτσχηερ 
Μυττερσπραχηλερ ιν √δενβυργ � τροτζ δερ βεδευτενδεν ζαηλενµ⇓ιγεν 
ςερλυστε δερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ � ιµµερ νοχη ρυνδ 48,0%. 
 
 
1.2.  Κονκλυσιον 
 
Αλλγεµεινε Τενδενζεν ιµ Σπραχηϖερηαλτεν. Αυσ δεν οβεν πρσεντιερτεν Στατιστικεν 
γεητ εινδευτιγ ηερϖορ, δασσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτπεριοδε ειν σπραχηλιχηερ 
Ασσιµιλατιονσπροζεσσ ιννερηαλβ δεσ τραδιτιονελλ δευτσχησπραχηιγεν 
∆ευτσχητυµσ υνδ ϑυδεντυµσ, δ.η. ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, ϖορ σιχη γινγ. Μ.α.Ω. λσστ σιχη δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν διεσερ γεσελλσχηαφτλιχηεν Γρυππιερυνγεν ιν δερ ιν Ρεδε 
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στεηενδεν Ζειτ ζυ εινεµ βεδευτενδεν Τειλ µιτ δερ Κατεγοριε δεσ 
Σπραχηωεχησελσ ερφασσεν.   

Μιτ σπραχηλιχηερ Ασσιµιλατιον ιστ αλλερδινγσ, ωιε ωιρ οβεν γεσεηεν ηαβεν, 
νιχητ γεµειντ, δασσ ωηρενδ δεσ Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 διε 
δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ετωα ιν δερ Σταδτ οδερ αβερ αυχη � 
ωενν αυχη ετωασ λανγσαµερ � ιν δεν ∆ρφερν ζυρ Γνζε ιν δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφγεγανγεν ωρε. Ιν εινεµ Ζειτραυµ ϖον υνγεφηρ 
φνφζιγ ϑαηρεν ιστ δασ ωοηλ αυχη γαρ νιχητ µγλιχη, ωενν µαν βεδενκτ, δασσ 
διε ϖολλστνδιγε σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον εινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν δερ 
Ρεγελ ωενιγστενσ δρει Γενερατιονεν ×ιν Ανσπρυχη νιµµτ× (ϖγλ. Ματτηειερ 
1994: 334). Ζυµ Γρο⇓τειλ γεητ εσ αλσο ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ζυνχηστ 
λεδιγλιχη υµ εινε Ζωισχηενστυφε δερ ϖλλιγεν σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον βζω. 
δεσ Σπραχηωεχησελσ, δερ Προζεσσ λυφτ σχηον αυ⇓ερηαλβ δεσ ϖον υνσ ζυ 
υντερσυχηενδεν Ζειτραηµενσ αυσ. Ιµ Ζειταλτερ δερ ∆οναυµοναρχηιε ιστ ϖορ 
αλλεµ µιτ εινερ ιµµερ στρκερεν νατρλιχηεν ινδιϖιδυελλεν Ζωεισπραχηιγκειτ 
αλσ εινε Ζωισχηενστυφε δερ σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον ζυ ρεχηνεν, ωοβει αβερ 
διε σιχη ιν διεσεµ Ζειτραυµ ϖολλζιεηενδεν Γενερατιονσωεχησελ αυφ ϕεδεν Φαλλ 
αυχη δεν Σπραχηωεχησελ βζω. δεν Σπραχηϖερλυστ εινζελνερ Τειλε δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ µιτ σιχη βρινγεν. Εσ κοµµτ αλσο ζυ εινεµ 
Βρυχη ιν δερ Κοντινυιττ δερ Σπραχητραδιτιον, αλσ δερεν Φολγε εινε 
ωειτγεηενδ ινσταβιλε δευτσχη−υνγαρισχηε Ζωεισπραχηιγκειτ ιννερηαλβ δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ εντστεητ. ∆αµιτ ιστ δερ Υµστανδ 
γεµειντ, δασσ διε εινζελνεν Σπρεχηεργενερατιονεν βερ σεηρ ϖερσχηιεδενε 
Σπραχηκοµπετενζεν υνδ υντερσχηιεδλιχηε φυνκτιοναλε Ερστσπραχηεν ϖερφγεν. 
∆ιεσ εργιβτ σιχη γεραδε δαραυσ, δασσ διε δευτσχηε Σπραχηε εινερσειτσ νιχητ αν 
διε νευεν Γενερατιονεν ωειτεργεγεβεν υνδ ανδερερσειτσ αυχη ϖον δεν 
δευτσχηεν Μυττερσπραχηλερν ιµµερ σελτενερ αλσ Μιττελ δερ Κοµµυνικατιον 
εινγεσετζτ ωιρδ. Ωενν ωιρ δεµναχη δεν Σπραχηερηαλτ αλσ διε υνµαρκιερτε 
σοζιολινγυιστισχηε Κονστελλατιον εινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ βετραχητεν, δανν 
κννεν ωιρ σαγεν, δασσ δερ Σπραχηκονφλικτ ειν γρυνδστζλιχη ϖερνδερτεσ 
Σπραχηϖερηαλτεν βει εινεµ βεδευτενδεν Τειλ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ηερϖορβραχητε; ειν Σπραχηϖερηαλτεν, δασ ιν διε Ριχητυνγ 
δεσ Σπραχηωεχησελσ ζειγτ.    

Υντερσχηιεδε ιµ Σπραχηϖερηαλτεν. ∆ιε ∆ατεν ηαβεν αβερ αυχη γεζειγτ, δασσ 
διεσερ Ασσιµιλατιονσπροζεσσ νιχητ ιµµερ υνδ βεραλλ δεν γλειχηεν ςερλαυφ 
ηαττε. Ωηρενδ νµλιχη ιν δερ Σταδτ βζω. ιν δερ Γρο⇓σταδτ ζυµειστ εινε 
ϖερηλτνισµ⇓ιγ σχηνελλε υνδ ραδικαλε σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον ζυ 
ϖερζειχηνεν ιστ, σχηειντ δερ Σπραχηωεχησελ ιµ ∆ορφ βζω. αυφ δεµ Λανδε, ιν 
ερστερ Λινιε ιν δεν ∆ρφερν δερ δαµαλσ γεσχηλοσσενεν δευτσχηεν 
Σιεδλυνγσρυµε, ωεσεντλιχη λανγσαµερ γεωεσεν οδερ ζυµ Γρο⇓τειλ σογαρ 
αυσγεβλιεβεν ζυ σειν. Μιτ ανδερεν Ωορτεν: διε λοκαλε δευτσχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ δερ (Γρο⇓)σταδτ ηατ σιχη � βζω. ωυρδε � ιν δερ Ρεγελ ϖιελ 
σχηνελλερ ασσιµιλιερτ αλσ διε δευτσχηστµµιγε υνδ −σπραχηιγε Λανδ− βζω. 
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∆ορφβεϖλκερυνγ. Ιν διεσεµ Σιννε κννεν ωιρ αυφ Γρυνδ δερ πρσεντιερτεν 
Στατιστικεν δαϖον αυσγεηεν, δασσ ιµ υντερσυχητεν Ζειτραυµ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν δεν ∆ρφερν δοµιναντερωεισε ιν διε Ριχητυνγ δεσ 
Σπραχηερηαλτσ, ιν δερ (Γρο⇓)σταδτ αβερ ιν διε Ριχητυνγ δεσ Σπραχηωεχησελσ ζειγτ.  

Ιν δεν ναχηφολγενδεν Αναλψσεν ωερδεν ωιρ ϖον διεσερ αβστραηιερτεν 
Κονστελλατιον αυσγεηεν, ωοµιτ ωιρ αβερ σελβστϖερστνδλιχη νιχητ λευγνεν, δασσ 
εσ αυχη Φλλε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ γαβ, διε ϖον διεσεµ θυαντιτατιϖ 
δοµιναντεν υνδ ιν διεσε Ριχητυνγ αβστραηιερτεν Σπραχηϖερηαλτεν αβωειχηεν. 
Μ.α.Ω. ωερδεν ωιρ υνσ βει δερ Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ αυφ δασ 
×Ζεντρυµ× υνσερεσ ειγεντλιχηεν Γεγενστανδεσ βεσχηρνκεν υνδ διε θυαντιτατιϖ ×περιπηερεν× 
Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν αυσ υνσερεν Υντερσυχηυνγεν αυσκλαµµερν. Γεναυσο ωερδεν 
ωιρ αυχη εϖεντυελλε � ζωειφελσοηνε ϖορηανδενε � ρεγιοναλε υνδ ζειτλιχηε 
∆ιφφερενζεν ιµ βεοβαχητβαρεν Σπραχηϖερηαλτεν εινζελνερ ιντερνερ 
Γρυππιερυνγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυ⇓ερ Αχητ λασσεν. ∆ιε 
Αβστρακτιον βζω. διε Ιδεαλισιερυνγ βεστεητ ιν διεσεµ Φαλλ ερστενσ δαριν, δασσ 
ωιρ διε υντερσυχητε Ζειτπεριοδε ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 αλσ εινεν 
σψνχηρονεν, σοζυσαγεν κονσταντεν Ζειταβσχηνιττ βεηανδελν ωερδεν, υνδ 
ζωειτενσ δαριν, δασσ ωιρ Υνγαρν, δεν Σχηαυπλατζ δεσ Σπραχηκονφλικτσ, αλσ 
γεογραφισχηε Εινηειτ βετραχητεν υνδ Υντερσχηιεδε ιµ Σπραχηϖερηαλτεν 
εινζελνερ λοκαλερ οδερ ρεγιοναλερ Σπραχηγεµεινσχηαφτεν νιχητ 
µιτβερχκσιχητιγεν ωερδεν. ∆ριττενσ ωερδεν ωιρ αυχη βεστιµµτε, µιτ 
ϖερσχηιεδενεν βιολογισχη−σοζιαλεν Φακτορεν ωιε ϖορ αλλεµ Αλτερ υνδ 
Γεσχηλεχητ κορρελιερενδε Υντερσχηιεδε ιµ Σπραχηϖερηαλτεν εινζελνερ 
Ανγεηριγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυ⇓ερ Αχητ λασσεν. ∆ιεσ ηατ 
ωιεδερυµ δεν � οβεν σχηον ερωηντεν � Γρυνδ, δασσ υνσ ιµ Ραηµεν διεσερ 
Αρβειτ δασ θυαντιτατιϖ (προτο)τψπισχηε βζω. δοµιναντε Σπραχηϖερηαλτεν 
ιντερεσσιερτ, νιχητ αβερ διε ρεγιοναλ, ζειτλιχη, αλτερσ− οδερ γεσχηλεχητσµ⇓ιγ 
βεδινγτεν Υντερσχηιεδε βζω. Αυσπργυνγεν δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ.  

Ιµ Σπιεγελ δερ Ζαηλεν ηαβεν ωιρ αβερ ανδερερσειτσ τατσχηλιχη αυχη 
υντερσχηιεδλιχηε Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ναχηγεωιεσεν, διε ωιρ ϖορ δεµ 
Ηιντεργρυνδ υνσερερ Προβλεµστελλυνγ νιχητ ελιµινιερεν δρφεν. ∆ιεσε 
υντερσχηιεδλιχηεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν (Σπραχηωεχησελ ϖσ. Σπραχηερηαλτ), 
διε αυφ δερ Οβερφλχηε βζω. αυφ δεν ερστεν Βλιχκ εινδευτιγ αυφ δεν 
Υντερσχηιεδ ζωισχηεν (Γρο⇓)σταδτ υνδ Λανδ/∆ορφ ζυρχκγεηεν, κορρελιερεν 
σελβστϖερστνδλιχη µιτ ϖερσχηιεδενεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Σχηιχητεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ. ∆αραυσ φολγτ, δασσ ωιρ � βεσονδερσ 
εβεν ιµ Ραηµεν εινερ σοζιολινγυιστισχη αυσγεριχητετεν Αρβειτ � διε ιν Ρεδε 
στεηενδε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν διεσερ Ηινσιχητ εινδευτιγ αλσ 
ηετερογεν βεηανδελν, δ.η. ιν διεσε ιηρερ φρ υνσ ρελεϖαντεν Σχηιχητεν ζερλεγεν 
µσσεν. Ωενν ωιρ νµλιχη αυφ Γρυνδ δερ Ζαηλεν δερ Στατιστικ ϖερσχηιεδενε 
Σοζιεττεν ηινσιχητλιχη δεσ Σπραχηκονφλικτϖερλαυφσ βζω. δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 
ϖονεινανδερ γετρενντ ηαβεν, δανν κννεν ωιρ ιµ Ωειτερεν � τροτζ δερ ϖον 
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ϖορνηερειν ελιµινιερτεν ποτεντιελλεν Υντερσχηιεδε � σελβστϖερστνδλιχη κεινε 
ηοµογενε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ µεηρ ποστυλιερεν.   

Αν διεσερ Στελλε µσσεν ωιρ σχηλιε⇓λιχη αυχη δαραυφ ηινωεισεν, δασσ ωιρ βει 
δεν ναχηφολγενδεν Αναλψσεν αυφ διε δεταιλλιερτε Αυσεινανδερσετζυνγ µιτ δεν 
Ηιντεργρνδεν δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ δεσ δευτσχησπραχηιγεν ϑυδεντυµσ 
ωερδεν ϖερζιχητεν µσσεν. ∆ιεσ σχηειντ ιν ερστερ Λινιε δεσωεγεν νοτωενδιγ 
ζυ σειν, ωειλ διε Προβλεµατικ δεσ ςερηλτνισσεσ ϖον Σπραχηε, Σταατ, Νατιον 
υνδ Ιδεντιττ ιµ Φαλλε δεσ δευτσχησπραχηιγεν ϑυδεντυµσ ωεσεντλιχη 
κοµπλεξερ ιστ αλσ βει δεµ σογ. Υνγαρνδευτσχητυµ. Ζαηλρειχηε εινσχηλγιγε 
ηιστορισχηε Γρυνδφραγεν στεηεν βισ ηευτε οφφεν, διε ιµ Ραηµεν δερ 
ϖορλιεγενδεν Αρβειτ νιχητ βεαντωορτετ ωερδεν κννεν, οηνε διε αβερ αυχη 
δασ Προβλεµ δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ νιχητ βεηανδελτ βζω. γελστ ωερδεν κανν. 
∆εσωεγεν ωερδεν ωιρ υνσ ιν δεν ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν δαµιτ 
βεγνγεν µσσεν, διε Προβλεµατικ δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν ϑυδεντυµσ ιµµερ νυρ κυρζ εινζυβλενδεν υνδ λεδιγλιχη αυφ 
εινζελνε Ασπεκτε βζω. Προβλεµε ηινζυωεισεν.9    

Ιµ Ωειτερεν ωολλεν ωιρ, ναχηδεµ δερ Γεγενστανδ υνσερερ Υντερσυχηυνγ 
ιν διεσεµ Καπιτελ γεναυ βεστιµµτ υνδ αβγεγρενζτ ωυρδε, διε οβεν ζυνχηστ 
ιν Φορµ ϖον στατιστισχηεν Ωερτεν τρανσπαρεντ γεµαχητεν σοζιολινγυιστισχηεν 
Προζεσσε υνδ δερεν Αυσγανγ ερκλρεν. Υµ αβερ υνσερε Αναλψσεν ιν Γανγ 
σετζεν ζυ κννεν, µσσεν ωιρ ζυνχηστ δεν τηεορετισχηεν Ραηµεν υµρει⇓εν, 
δερ, ωιε ωιρ µεινεν, εινε αδθυατε Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ υνσερεσ 
Υντερσυχηυνγσγεγενστανδεσ: δεσ ςερλαυφσ δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν 
Σπραχηκονφλικτσ βζω. δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν Υνγαρν ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 ερµγλιχητ. ∆ιε 
Βεστιµµυνγ υνδ Εραρβειτυνγ διεσεσ τηεορετισχηεν Ραηµενσ βιλδετ δεν 
Γεγενστανδ δεσ νχηστεν Καπιτελσ.      

                                                           

 
9
  Ζυρ Φραγε δερ σπραχηλιχηεν υνδ κυλτυρελλεν Ασσιµιλατιον ϖον Υνγαρνσ δευτσχη− υνδ 

ϕιδδισχησπραχηιγεµ ϑυδεντυµ ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ ϖγλ. ϖορ αλλεµ Ηαν〈κ (1974), Καρ〈δψ (1997α), 
Υνγϖ〈ρι (1999), Πρεπυκ (1997).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ερστερ Τειλ 

 

Τηεορετισχηε Γρυνδλαγεν 



2. Σπραχηκονφλικτ αλσ Γεγενστανδ δερ Σπραχηγεσχηιχητε 
 
 

∆ιε Ερφορσχηυνγ δερ Σπραχηε υνδ Σπραχηλιχηκειτ δεσ Υνγαρνδευτσχητυµσ 
στελλτ ζωειφελσοηνε εινεν δερ ζεντραλεν υνδ αµ µειστεν ερφορσχητεν 
Γεγενστανδσβερειχηε δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγερµανιστικ δαρ. Γρο⇓ ανγελεγτε 
Φορσχηυνγσπροϕεκτε ωαρεν υνδ σινδ δερ δευτσχηεν Σπραχηµινδερηειτ 
Υνγαρνσ γεωιδµετ, δανκ δερεν µυλτι− υνδ ιντερδισζιπλινρεµ Χηαρακτερ αυφ 
ηευτε ωιχητιγε ωισσενσχηαφτλιχηε Ερκενντνισσε ερζιελτ ωερδεν κονντεν.    

Τροτζ διεσερ Τατσαχηε ωειστ διε Φορσχηυνγ ωεσεντλιχηε ∆εφιζιτε αυφ, διε βει 
εινεµ γρνδλιχηεν, σψστεµατισχηεν ⇐βερβλιχκ δερ βισηεριγεν 
Φορσχηυνγσρεσυλτατε βζω. ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Ερκενντνισσε µοδερνερ 
σπραχητηεορετισχηερ Γρυνδλαγενφορσχηυνγ σιχητβαρ ωερδεν. Ζυ διεσεν 
Φορσχηυνγσδεφιζιτεν γεηρτ ϖορ αλλεµ εβεν αυχη διε ιµ εινλειτενδεν Καπιτελ 
βερειτσ ερωηντε ςερναχηλσσιγυνγ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ αλσ 
σπραχηηιστορισχηερ Εποχηε εινερσειτσ σοωιε δερ σοζιολινγυιστισχηεν Ασπεκτε 
δεσ Σπραχηκοντακτσ ανδερερσειτσ.  

Ιν δεν ναχηστεηενδεν ⇐βερλεγυνγεν ωολλεν ωιρ υνσ σψστεµατισχη µιτ διεσεν 
Φορσχηυνγσδεφιζιτεν αυσεινανδερσετζεν. ∆αβει ϖερφολγεν ωιρ δασ Ζιελ,  
(1) διεσε αλσ ακτυελλ, ϕα σογαρ αλσ ακυτ ερσχηεινενδεν τηεορετισχηεν υνδ 

µετηοδολογισχηεν Προβλεµε βζω. Μνγελ, διε διε Ερφορσχηυνγ δερ 
Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν αυφωειστ, φορσχηυνγσγεσχηιχητλιχη 
ναχηζυωεισεν, ανσχηλιε⇓ενδ  

(2) ιηρε Υρσαχηεν αυφζυδεχκεν, υνδ σχηλιε⇓λιχη 
(3) δεν τηεορετισχηεν Ραηµεν ζυ βεστιµµεν, δεσσεν Ανωενδυνγ ιηρε 

Βεηεβυνγ µγλιχη µαχητ.   
 
 
2.1.  Προβλεµστελλυνγ: ∆ιε Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν − Φορσχηυνγσστανδ 

υνδ Φορσχηυνγσδεφιζιτε 
 
Ιν διεσεµ Αβσχηνιττ σολλ αλσο ζυνχηστ εινε Αρτ Φορσχηυνγσβεριχητ 
δαργεβοτεν ωερδεν, ωελχηεσ Υντερφανγεν ϕεδοχη κεινεσωεγσ αλσ Σελβστζωεχκ 
ϖερστανδεν ωιρδ: εσ σολλ δαβει ωενιγερ δαρυµ γεηεν, βερειτσ Γελειστετεσ βζω. 
ςορηανδενεσ ζυσαµµενζυτραγεν υνδ ναχη ιργενδεινεµ Γεσιχητσπυνκτ ζυ 
ορδνεν, σονδερν � ιµ Σιννε δεσ υντερ (1) Γεσαγτεν � ϖιελµεηρ δαρυµ, 
δαδυρχη αυφ δασ Φεηλενδε αυφµερκσαµ ζυ µαχηεν, ερκεννβαρε 
Φορσχηυνγσδεσιδερατε αυφζυζειγεν. Ζωαρ στεχκεν διεσε ∆εσιδερατε ιν εινεµ 
σολχηεν Φορσχηυνγσβεριχητ νατρλιχη ϖον ϖορνηερειν σχηον ιµπλιζιτ δριν, 
υνσερερ Ζιελσετζυνγ εντσπρεχηενδ ιστ εσ ϕεδοχη υνσερ Ανλιεγεν, σιε � ιν Φορµ 
ϖον Τηεσεν � εξπλιζιτ ζυ µαχηεν. Υµ διεσεσ Ζιελ ζυ ερρειχηεν, κανν ωοηλ 
αυχη αυφ διε ςολλστνδιγκειτ δερ βιβλιογραπηισχηεν Ηινωεισε ϖερζιχητετ 
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ωερδεν. ∆ιε κονκρετε Ερωηνυνγ ϖον εινζελνεν ωιχητιγερεν, ζυµειστ 
µονογραφισχηεν ςερφφεντλιχηυνγεν ηατ λεδιγλιχη διε Φυνκτιον, διε εινζελνεν 
Φορσχηυνγσβερειχηε υνδ −ιντερεσσεν ζυ δεµονστριερεν.1 

Ιµ Φολγενδεν ωερδεν ωιρ αλσο διε Φραγεστελλυνγεν βζω. Γεγενστνδε δερ 
Αρβειτεν, διε σιχη µιτ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν 
αυσεινανδερσετζεν, ναχη ζωει Γεσιχητσπυνκτεν υντερ διε Λυπε νεηµεν:  

! ηινσιχητλιχη δεσ τηεορετισχηεν Ραηµενσ βισηεριγερ Φορσχηυνγεν 
(Αβσχηνιττ 2.1.1), υνδ  

! ιµ Ηινβλιχκ αυφ διε Ερφορσχητηειτ δερ εινζελνεν σπραχηηιστορισχηεν 
Εποχηεν (Αβσχηνιττ 2.1.2). 

 
 
2.1.1. ∆ερ τηεορετισχηε Ραηµεν βισηεριγερ Φορσχηυνγεν  
 
Εσ λσστ σιχη ωοηλ καυµ ϖερκεννεν, δασσ � βισ αυφ διε Φορσχηυνγεν ζυµ 20. 
ϑαηρηυνδερτ βζω. ζυρ Κυρζζειτδιαχηρονιε δερ Γεγενωαρτ � βειναηε αλλε 
Αρβειτεν, διε ειν Φραγµεντ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ζυµ 
Γεγενστανδ ηαβεν, ιµ τηεορετισχηεν Ραηµεν εινερ αλσ Σψστεµγεσχηιχητε 
αυφγεφασστεν Σπραχηγεσχηιχητε εντστανδεν σινδ, οδερ αλλενφαλλσ εινε 
πηιλολογισχηε Αυσριχητυνγ ηαβεν. Σιε τηεµατισιερεν σο γυτ ωιε ιµµερ διε 
Ωανδελπροζεσσε ιµ γραµµατισχηεν Σψστεµ δερ ϖερσχηιεδενεν ςαριεττεν δεσ 
∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν οδερ υντερσυχηεν γραπηεµατισχηε, λαυτλιχηε, 
µορπηολογισχηε, σψντακτισχηε ετχ. Πηνοµενε ιν εινεµ γεγεβενεν 
ηιστορισχη−σψνχηρονεν Σπραχηζυστανδ. Γεναυσο ερσχηπφτ σιχη διε 
Βεηανδλυνγ δερ Γεσχηιχητε δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε ιν δερ 
Βεσχηρειβυνγ δερ λεξικαλισχηεν Εντλεηνυνγεν ιµ Υνγαρισχηεν (ϖγλ. Μολλαψ 
1982, Βεκε 1976, Ηορϖ〈τη 1978, Μολν〈ρ 1981, Βενκ! 1993, Κοβιλαροϖ−Γτζε 
1972). Ωενν ωιρ αλσο µιτ δεν ιν δερ διαχηρονεν Σπραχηωισσενσχηαφτ 
γελυφιγεν Τερµινι οπεριερεν ωολλεν, σο κννεν ωιρ σαγεν, δασσ δεν 
Μιττελπυνκτ σπραχηηιστορισχηεν Ιντερεσσεσ φρ δασ Υνγαρνδευτσχητυµ βζω. 
σεινε Σπραχηλιχηκειτ εινδευτιγ διε �ιντερνε� Σπραχηγεσχηιχητε, διε Γεσχηιχητε 
δερ εινζελνεν Τειλσψστεµε δεσ Σπραχησψστεµσ, κυρζ: διε ηιστορισχηε 
Γραµµατικ βιλδετ.2 ∆ιε ανδερε, �εξτερνε� Κοµπονεντε διεσερ Γεσχηιχητε, διε 
                                                           

 
1  Εινε δεταιλλιερτε υνδ µιτ ζαηλρειχηεν Κοµµενταρεν ϖερσεηενε Λιστε δερ εινσχηλγιγεν 

Φορσχηυνγσεργεβνισσε βεφινδετ σιχη ιν Ηυττερερ (1960) υνδ (1971). 
 
2  ∆ιε Εξπλικατιον υνδ ςερωενδυνγ δεσ Βεγριφφσ δερ �Γραµµατικ� ιστ βεκανντερωεισε 

τηεοριεσπεζιφισχη. Ιν δερ διαχηρονεν Σπραχηωισσενσχηαφτ, σο αυχη ιν δερ 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ, ιστ δεν Φορσχηυνγστραδιτιονεν φολγενδ βισ ηευτε ϕενε Αυφφασσυνγ αµ 
µειστεν ϖερβρειτετ, ωοναχη διε Γραµµατικ αυσ ζωει Κοµπονεντεν: αυσ δερ Μορπηολογιε υνδ 
δερ Σψνταξ βεστεητ. ∆εµγεγενβερ ϖερστεηεν υνδ ϖερωενδεν ωιρ ιν διεσερ Στυδιε δεν Βεγριφφ δερ 
�Γραµµατικ� � εινερ (ωειτερεν) στρυκτυραλιστισχηεν Αυφφασσυνγ φολγενδ � αλσ ειν Γεσαµτσψστεµ 
ϖον σπραχηλιχηεν Εινηειτεν, διε δεν φνφ Τειλσψστεµεν δερ Πηονολογιε, Μορπηολογιε, Σψνταξ, 
Σεµαντικ υνδ Λεξικον ζυγεορδνετ ωερδεν κννεν (ϖγλ. δαζυ ετωα Κερτσζ 1993: 20φφ.). Σοµιτ 
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δασ ςερηλτνισ ιννερσπραχηλιχηερ ςερνδερυνγεν ζυεινανδερ υνδ ζυρ 
σπραχητραγενδεν Γεσελλσχηαφτ (ϖγλ. Μολλαψ 1993: 7), βζω. διε αυ⇓ερσπραχηλιχηε 
∆ετερµινιερτηειτ ϖον Σπραχηε υνδ Σπραχηγεβραυχη ζυµ Γεγενστανδ ηατ, ιστ 
ιµ Φαλλε δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν � βισ αυφ διε ϕνγστε 
ςεργανγενηειτ βζω. διε Κυρζζειτδιαχηρονιε δερ Γεγενωαρτ � ωειτγεηενδ 
υνερφορσχητ. 

Ιν Κενντνισ διεσερ Φορσχηυνγσλαγε σχηειντ διε Φορµυλιερυνγ φολγενδερ 
Τηεσε γερεχητφερτιγτ ζυ σειν:  
 
(Τ1) ∆ιε Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ιστ ϖον δερ ∆οµινανζ 

εινερ σψστεµοριεντιερτεν Σπραχηβετραχητυνγ γεπργτ.  

 
                     
2.1.2. ∆ιε Ερφορσχητηειτ δερ εινζελνεν σπραχηηιστορισχηεν Εποχηεν 
 
Γεναυσο αυφφαλλενδ ιστ δερ Υµστανδ, δασσ διε εινζιγε (µεηρ οδερ ωενιγερ) 
σψστεµατισχη βεαρβειτετε Εποχηε δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν 
διε ϖον δερ Μιττε δεσ 14. ϑαηρηυνδερτσ βισ ζυµ ϑαηρ 1686 γερεχηνετε 
φρηνευηοχηδευτσχηε Ζειτ ιστ.3 Αβ δεν 50ερ ϑαηρεν υνσερεσ ϑαηρηυνδερτσ σινδ 
µεηρερε Τεξτε εδιερτ ωορδεν, διε ζυσαµµεν µιτ δεν νιχητ εδιερτεν 
ηανδσχηριφτλιχηεν Θυελλεν ϖιελφαχη υµφανγρειχηεν γραπηεµατισχηεν υνδ 
λαυτλιχηεν (ϖγλ. Γ〈ρδονψι 1964, Σζαλαι 1979), σψντακτισχηεν (ϖγλ. ℑγελ 1988, 
Βασσολα 1985, ςερβνψι 1962), σελτενερ µορπηολογισχηεν (ϖγλ. ςερβνψι 
1962), ονοµαστισχηεν4 (ϖγλ. Πογ〈νψ 1968, Γ〈ρδονψι 1977) υνδ 
φαχησπραχηλιχηεν Αναλψσεν (ϖγλ. Γ〈ρδονψι 1964) υντερωορφεν ωορδεν σινδ. 
Αυχη µιτ δεν λεξικαλισχηεν Τρανσφερενζεν βεφασσεν σιχη µεηρερε, ζυµ Τειλ 
λειδερ υνϖερφφεντλιχητε Μονογραφιεν: Μολλαψ (1982) βεηανδελτ διε δευτσχηεν 
Εντλεηνυνγεν δεσ Υνγαρισχηεν βισ ζυµ Αυσγανγ δεσ 16. ϑαηρηυνδερτσ, Βεκε 
(1976) διε δεσ 16., υνδ Ηορϖ〈τη (1978) διε δεσ 17. ϑαηρηυνδερτσ. Υνδ ιµ 
ϑαηρε 1962 ιστ εινεσ δερ γρ⇓τεν Υντερνεηµεν ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ 
Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν εινγελειτετ ωορδεν µιτ δεµ Ζιελ δερ 
Ερστελλυνγ δεσ Ωρτερβυχηεσ δεσ Φρηνευηοχηδευτσχηεν ιν Υνγαρν.5  

 
                                                                                                                                                             

ϖερωενδεν ωιρ διε Βεγριφφε �ηιστορισχηε Γραµµατικ�, �ιννερε Σπραχηγεσχηιχητε� υνδ �Γεσχηιχητε 
δεσ Σπραχησψστεµσ� αλσ Σψνονψµε.   

 
3  Νηερεσ ζυρ Μοτιϖιερτηειτ διεσερ Στιχηϕαηρε αλσ Εποχηενγρενζεν φινδετ σιχη ιν Μολλαψ 1986: 112φ.  
 
4  Ζυ Στανδ υνδ ∆εσιδερατεν δερ υνγαρνδευτσχηεν Ναµενφορσχηυνγ σιεηε Ηυττερερ (1970). 
 
5  ⇐βερ διε Κονζεπτιον δεσ Ωρτερβυχηεσ υνδ διε δαµαλσ λαυφενδεν Αρβειτεν βεριχητετ αυσφηρλιχη 

Μολλαψ (1986). ∆ασ Ωρτερβυχη ιστ αλλερδινγσ βισ ηευτε νιχητ ερστελλτ ωορδεν. ∆ιε Αρβειτ ωυρδε 
αυσ ϖερσχηιεδενεν � ζυµειστ ωοηλ αυσ περσοναλεν υνδ φινανζιελλεν � Γρνδεν νοχη ιν δεν 80ερ 
ϑαηρεν υντερβροχηεν. 
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∆ιε ϖορανγεηενδεν ϑαηρηυνδερτε υνδ Εποχηεν, δ.η. διε αλτ− υνδ 

µιττεληοχηδευτσχηε Ζειτ, ωερδεν νυρ αµ Ρανδε βεηανδελτ (ϖγλ. ϖορ αλλεµ Μολλαψ 
1982), ωασ σιχη � ζυµινδεστ τειλωεισε � δαµιτ ερκλρεν λσστ, δασσ διε Ανφνγε 
δεσ δευτσχησπραχηιγεν Σχηριφττυµσ ιν Υνγαρν νιχητ ωειτερ αλσ βισ ζυµ Ανφανγ 
δεσ 14. ϑαηρηυνδερτσ ζυρχκρειχηεν, υνδ δαηερ σελβστϖερστνδλιχη αυχη διε 
Υντερσυχηυνγ φρηερερ Σπραχηζυστνδε αυφ διεσερ εµπιρισχηεν ∆ατενβασισ 
υνµγλιχη ωαρ. 

∆εµγεγενβερ λσστ σιχη διε Υνερφορσχητηειτ δερ νευζειτλιχηεν Γεσχηιχητε δεσ 
∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν νιχητ µεηρ µιτ δεµ Φεηλεν ϖον σπραχηλιχηεν Θυελλεν 
ερκλρεν. Εινε ποσιτιϖε Αυσναηµε βιλδετ ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ λεδιγλιχη 
δασ 20. ϑαηρηυνδερτ, ινσβεσονδερε � ωιε βερειτσ ερωηντ � διε 
Κυρζζειτδιαχηρονιε δερ Ναχηκριεγσϕαηρε βζω. δερ Γεγενωαρτ, µιτ 
υµφανγρειχηεν σοζιο− υνδ κοντακτλινγυιστισχηεν Υντερσυχηυνγεν ζυρ 
σπραχηλιχηεν Σιτυατιον ιν δεν υνγαρνδευτσχηεν Σπραχηινσελν (ϖγλ. ετωα Νελδε; 
ςανδερµεερεν & Ωλχκ 1991, Μιρκ 1997 υσω.).6 Βεσονδερσ αυφφλλιγ ιστ δασ 
ωειτγεηενδε Φεηλεν (σοζιο)λινγυιστισχηεν Ιντερεσσεσ φρ δασ 19. ϑαηρηυνδερτ. 
∆ιε εινζιγε ζυ ερωηνενδε Μονογραφιε ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ ιστ � 
νεβεν δεν ιν δερ Εινλειτυνγ ζιτιερτεν Αυφστζεν ϖον ΗΥΤΤΕΡΕΡ, ΚΑΡℑ∆Ψ 
υνδ ΜΟΡΑςΕΚ � Πυκ〈νσζκψ (2000/1940), διε ζωαρ γρυνδστζλιχη σοζιαλ− βζω. 
κυλτυρηιστορισχη αυσγεριχητετ ιστ, δαβει αβερ ϖιελφαχη αυχη σπραχηλιχηε βζω. 
σπραχηγεσχηιχητλιχηε Πηνοµενε βερηρτ. Σελβστ δερ αµ µειστεν ερφορσχητε 
Βερειχη δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε, διε Υντερσυχηυνγ δερ 
δευτσχηεν Εντλεηνυνγεν ιµ Υνγαρισχηεν, γεητ αν δεµ 19. ϑαηρηυνδερτ 
ϖορβει, ωογεγεν δεµ 18. ϑαηρηυνδερτ υνδ δερ Γεγενωαρτ υµφανγρειχηε 
Μονογραφιεν γεωιδµετ ωυρδεν (ϖγλ. Μολν〈ρ 1981 υνδ Κοβιλαροϖ−Γτζε 
1972). ∆ιε περιπηρε Στελλυνγ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ µανιφεστιερτ σιχη αυχη ιν 
δερ Τατσαχηε, δασσ διε Φορσχηυνγσβεριχητε υνδ διε Αρβειτεν ρεσµιερενδεν 
Χηαρακτερσ, διε διε Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν βζω. διε Γεσχηιχητε 
δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε τηεµατισιερεν, δασ 19. ϑαηρηυνδερτ 
καυµ � ωενν βερηαυπτ � ερωηνεν (ϖγλ. Βασσολα 1995, Ηεσσκψ 1997, Μολλαψ 
1984).  

Αυφγρυνδ διεσερ Φορσχηυνγσλαγε κννεν ωιρ αν διεσερ Στελλε υνσερε ζωειτε 
Τηεσε φορµυλιερεν, διε φολγενδερµα⇓εν λαυτετ: 

  
(Τ2) ∆ιε Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιµ Υνγαρν δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ ιστ βισ ηευτε 

ωειτγεηενδ υνερφορσχητ. 
 

                                                           
 
6 Ζυρ σοζιολινγυιστισχηεν βζω. κοντακτλινγυιστισχηεν Ερφορσχηυνγ υνγαρνδευτσχηερ Σπραχηινσελν 

ϖγλ. Μαιτζ (1998). 
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∆υρχη διε Ηερλειτυνγ δερ Τηεσεν (Τ1) υνδ (Τ2) ηαβεν ωιρ σοµιτ ζωει Λχκεν 
ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ανσ Ταγεσλιχητ 
γεβραχητ.7 Ιµ Σιννε υνσερεσ υντερ (2) ανγεγεβενεν Ζιελσ ωολλεν ωιρ νυν 
ϖερσυχηεν, διε Υρσαχηεν διεσερ Φορσχηυνγσδεφιζιτε αυφζυδεχκεν. Ιµ 
Φολγενδεν ωερδεν ωιρ υνσ αλσο µιτ δεν ζωει κονκρετεν Φραγεν 
αυσεινανδερσετζεν, 
(Φ1) ωελχηε Υρσαχηεν διε ςερναχηλσσιγυνγ δερ �εξτερνεν� Κοµπονεντε δερ 

Σπραχηγεσχηιχητε � υνδ σοµιτ αυχη ϖον σοζιολινγυιστισχηεν Φραγεν δεσ 
Σπραχηκοντακτεσ ωιε ετωα Σπραχηκονφλικτ � ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ 
Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ηερβειγεφηρτ ηαβεν, υνδ 

(Φ2) ωοµιτ σιχη διε περιπηρε Στελλυνγ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ αλσ 
σπραχηγεσχηιχητλιχηερ Εποχηε ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ 
∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ερκλρεν λσστ.    

 
 
2.2. ∆ερ (δευτσχη−υνγαρισχηε) Σπραχηκονφλικτ αλσ Φορσχηυνγσγεγενστανδ ϖορ δεµ 

Ηιντεργρυνδ σπραχηηιστορισχηερ Τηεοριεβιλδυνγ 
 
Ιν δεν λετζτεν ετωα ζωει−δρει ϑαηρζεηντεν ρχκτε διε Φραγε, ωιε εινε Τηεοριε 
δεσ Σπραχηωανδελσ αυσζυσεηεν ηαβε υνδ οβ σιε βερηαυπτ κονστρυιερβαρ σει, 
ιµµερ µεηρ ιν δεν Μιττελπυνκτ ιµ σπραχηηιστορισχηεν ∆ισκυρσ. Ιµ 
Ζυσαµµενηανγ δαµιτ στελλτε σιχη νατυργεµ⇓ αυχη διε Φραγε, ωασ βερηαυπτ 
δερ Γεγενστανδ υνδ δασ Ζιελ δερ Σπραχηγεσχηιχητε σει. ∆ιε ∆ισκυσσιον υµ 
διεσε Φραγε ερβραχητε ιννερηαλβ δερ Γερµανιστικ βεκανντερωεισε εινεν 
ερφρευλιχηεν Αυφσχηωυνγ σπραχηηιστορισχηερ Φορσχηυνγεν.8 Ιηρ ωοηλ 
ωιχητιγστερ τηεορετισχηερ Ερτραγ ωαρ διε Ερκενντνισ βζω. διε Φορδερυνγ, 
ωοναχη δερ Γεγενστανδ δερ Σπραχηγεσχηιχητε � ιµ Γεγενσατζ ζυ δεν λανγεν 
Τραδιτιονεν δερ Φορσχηυνγ � νιχητ αυφ διε Γεσχηιχητε δεσ Σπραχησψστεµσ, 
δ.η. αυφ εινε ηιστορισχηε Γραµµατικ, ρεδυζιερτ ωερδεν δρφε. Σιε σολλε διε 
ερσχηλοσσενεν ηιστορισχηεν Σπραχησψστεµε ιν ιηρεν γεσελλσχηαφτλιχη−
κοµµυνικατιϖεν Κοντεξτ ζυρχκϖερσετζεν, ιηρε γεσελλσχηαφτλιχηεν 
Φυνκτιονεν ρεκονστρυιερεν, δενν οηνε διεσεν Σχηριττ ωιρδ διε ηιστορισχηε 
Βεσχηρειβυνγ δερ Σπραχηε εινσειτιγ βζω. νιχητ βεφριεδιγενδ: δασ 

                                                           
 
7  ∆ασσ ωιρ εβεν νυρ διεσε ζωει ναχηγεωιεσεν ηαβεν, δαρφ νιχητ δαρβερ ηινωεγτυσχηεν, δασσ διε 

υνγαρνδευτσχηε � ωιε βερηαυπτ διε δευτσχηε � Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ ετλ. αυχη νοχη µιτ 
ανδερεν Προβλεµεν ζυ κµπφεν ηατ. Αν διεσερ Στελλε σει ϖιελλειχητ νυρ αυφ δασ 
γραµµατικτηεορετισχηε ∆εφιζιτ δερ Σπραχηγεσχηιχητε ηινγεωιεσεν, ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ 
αβερ γλειχη αυχη αυφ διε ςερσυχηε υνδ Φορδερυνγεν, µοδερνε Γραµµατικτηεοριεν αυχη ιν δερ 
ηιστορισχηεν Γραµµατικ ζυ ερπροβεν βζω. ανζυωενδεν (ϖγλ. ζ.Β. ℑγελ 2000α: 268φφ., ℑγελ 2000β: 
1855φφ., Ηοφφµανν 1977, Μαψερτηαλερ 1998: 530φφ.). 

 
8  Ζυµ ωισσενσχηαφτσγεσχηιχητλιχηεν Ηιντεργρυνδ διεσερ ∆ισκυσσιον υνδ ζυ γεγενωρτιγεν 

Εντωιχκλυνγστενδενζεν ιν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ σ. ετωα Μολν〈ρ (1997).  
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Σπραχησψστεµ ιν σιχη, οηνε διεσε φυνκτιοναλιστισχη−πραγµατισχηε Αυσωειτυνγ 
δεσ Φορσχηυνγσιντερεσσεσ, ϖερρτ καυµ ετωασ βερ διε Σπραχηε αλσ Μιττελ δερ 
Κοµµυνικατιον, βερ διε αυ⇓ερσπραχηλιχηε ∆ετερµινιερτηειτ δεσ 
Σπραχηγεβραυχησ βζω. διε ηιστορισχηεν ςερνδερυνγεν δερ Ρολλε δερ 
εινζελνεν Σπραχηϖαριεττεν ιν δερ Κοµµυνικατιον � λαυτερ Φραγεν, διε ιν δερ 
γεγενωαρτσβεζογενεν Πραγµατικ βζω. Σοζιολινγυιστικ αυσγιεβιγ τηεµατισιερτ 
ωερδεν υνδ αυχη ενγστενσ µιτ υνσερεµ Γεγενστανδ, δεµ (δευτσχη−
υνγαρισχηεν) Σπραχηκονφλικτ ϖερβυνδεν σινδ. Ωενν αλσο ιν διεσεµ Σιννε 
Σπραχηε νιχητ νυρ αλσ Σψστεµ, σονδερν αυχη αλσ Κοµµυνικατιονσµιττελ, υνδ 
Σπραχηγεβραυχη βζω. Κοµµυνικατιον αλσ σοζιαλεσ Ηανδελν δεφινιερτ ωιρδ, σο 
µυσσ εινε Τηεοριε δεσ Σπραχηωανδελσ νιχητ νυρ διε ςερνδερυνγεν ιµ 
Σψστεµ ερκλρεν, σονδερν γεναυσο διε ςερνδερυνγεν ιν δεν 
Σπραχηϖερηαλτενσφορµεν, δεν Ωανδελ ιν δερ κοµµυνικατιϖεν Ττιγκειτ. 
∆ιεσε Ερκενντνισ ωειστ αυφ ειν βρεννενδεσ Προβλεµ δερ σπραχηηιστορισχηεν 
Φορσχηυνγσπραξισ ηιν, βζω. ιστ αυχη σελβστ διεσεµ Προβλεµ εντσπρυνγεν.  
 
 
2.2.1.  ∆ιε σπραχηηιστορισχηε Τραδιτιον: Σπραχηγεσχηιχητε αλσ ηιστορισχηε  

Γραµµατικ 
 
Εσ ιστ νµλιχη καυµ ζυ λευγνεν, δασσ δερ  
 

�ειγεντλιχηε� Γεγενστανδ δερ (δευτσχηεν) Σπραχηγεσχηιχητε ιν δεν Αυγεν ϖιελερ 
Σπραχηηιστορικερ ιµµερ νοχη δασ Βεσχηρειβεν δερ Σψστεµϖερνδερυνγεν ιν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε [ιστ], σει εσ δυρχη διε ηιστορισχηε Πηονολογιε, διε ηιστορισχηε 
Ωορτφορσχηυνγ οδερ διε ηιστορισχηε Γραµµατικ [�] (Ματτηειερ 1998: 1),  

 

υνδ ιηρ Ζιελ ιστ δεµεντσπρεχηενδ διε Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ διεσερ 
σψστεµιµµανεντεν Ωανδελπροζεσσε. ∆ιεσε Αυφφασσυνγ στεητ ϖολλ ιµ Εινκλανγ 
µιτ υνσερερ υντερ (Τ2) φορµυλιερτεν Τηεσε, µανιφεστιερτ σιχη αλσο αυχη ιν δερ 
∆οµινανζ σψστεµγεσχηιχητλιχηερ Φραγεστελλυνγεν ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ 
Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν, αβερ γεναυσο αυχη ιν δερ Κονζεπτιον 
υνδ Αυσριχητυνγ ζαηλρειχηερ σπραχηγεσχηιχητλιχηερ ∆αρστελλυνγεν. Σιε σολλ 
νυν δυρχη ζωει εινσχηλγιγε Ζιτατε δεµονστριερτ ωερδεν.  

Ιν ΣΤΕΦΑΝ ΣΟΝ∆ΕΡΕΓΓΕΡσ Σπραχηγεσχηιχητσδαρστελλυνγ (Σονδερεγγερ 
1979) ζειγτ σιχη δασ � ζυµειστ ιµπλιζιτ � ποστυλιερτε Πριµατ δερ 
Σψστεµγεσχηιχητε σελβστ σχηον ιµ Τιτελ δεσ Ωερκεσ: Γρυνδζγε δευτσχηερ 
Σπραχηγεσχηιχητε. ∆ιαχηρονιε δεσ Σπραχησψστεµσ. Ιµ Βυχη λεσεν ωιρ δαρβερ ηιναυσ 
Φολγενδεσ: 
 

Ιµ Ζεντρυµ εινερ ∆αρστελλυνγ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεσχηιχητε ηατ δασ δευτσχηε Σπραχησψστεµ µιτ 
σεινεν ϖερσχηιεδενεν Τειλσψστεµεν υνδ δερεν γεγενσειτιγεν Βεζγεν ζυ στεηεν, ωοβει 
εσ ινσβεσονδερε δαρυµ γεητ, δεν διαχηρονισχηεν Ωανδλυνγσ− υνδ 
Υµφορµυνγσπροζε⇓ ϖον Σπραχηστυφε ζυ Σπραχηστυφε ζυ ερκεννεν. (εβδ.: 25, 
Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.) 
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Μαν κανν ϕεδοχη λειχητ εινσεηεν, δασσ σιχη καυµ ειν οβϕεκτιϖεσ, φρ διε 
Ωισσενσχηαφτ βραυχηβαρεσ Κριτεριυµ φινδεν λσστ, ωοναχη εινε 
σψστεµοριεντιερτε Σπραχηβετραχητυνγ ϖορρανγιγερ ωρε ετωα γεγενβερ εινερ 
ηανδλυνγσοριεντιερτεν βζω. σπρεχηερβεζογενεν Σιχητωεισε.  

Υνδ νυν ειν ζωειτερ δεµονστρατιϖερ Βελεγ, διεσµαλ αυσ εινεµ 
Στανδαρδωερκ ζυρ υνγαρισχηεν Σπραχηγεσχηιχητε9:  
 

∆ιε ωισσενσχηαφτλιχηε Υντερσυχηυνγ εινερ Σπραχηε κανν γρυνδστζλιχη ναχη ζωει Γεσιχητσπυνκτεν 
ερφολγεν. Ωιρ κννεν δασ Σψστεµ δερ ϕεωειλιγεν Σπραχηε (ιηρε Γραµµατικ υνδ ιηρεν Ωορτσχηατζ) 
σο βεσχηρειβεν, ωιε σιε ζυ εινεµ βεστιµµτεν Ζειτπυνκτ (ζ.Β. ηευτε) γεγεβεν σινδ [�] 
∆ερ δενκενδε Μενσχη βεγνγτ σιχη ϕεδοχη νιχητ µιτ δερ Κενντνισ δερ Τατσαχηεν 
υνδ δερ ∆εκλαριερυνγ ιηρερ Ζωεχκµ⇓ιγκειτ, σονδερν συχητ αυχη ναχη δεν 
Υρσαχηεν: Ωαρυµ ιστ δασ Γεγεβενε σο, ωιε εσ ιστ? Ωιε ιστ εσ εντστανδεν? [�] ∆ιε 
Σπραχηε ιστ ειν ηιστορισχηεσ Προδυκτ, δασ ϖον δερ Γεσελλσχηαφτ στνδιγ γεφορµτ ωιρδ. 
∆εσωεγεν κανν µαν διε Ειγεναρτ υνδ διε Γεηειµνισσε ιηρερ γεγενωρτιγεν Στρυκτυρ 
αυχη νυρ δανν ϖερστεηεν, ωενν µαν δεν λανγεν Προζεσσ ιηρερ Εντωιχκλυνγ κενντ. 
Οηνε Σπραχηγεσχηιχητε γιβτ εσ κεινε γρνδλιχηε, βεωυσστε Κενντνισ δερ Σπραχηε, 
ηχηστενσ εινε ιντυιτιϖε Σπραχηϖερωενδυνγ, διε ϕεδοχη δεν δενκενδεν Μενσχηεν, 
δερ αυχη ναχη δεν Ηιντεργρνδεν ϖον Τατσαχηεν φραγτ, νιχητ βεφριεδιγεν κανν. [�] 
∆ιε Γεσχηιχητε δερ Σπραχηε, δ.η. διε Εντωιχκλυνγ βζω. δασ ζειτλιχηε Ναχηεινανδερ δεσ 
Σπραχησψστεµσ ωιρδ ∆ιαχηρονιε, ιηρε Ερφορσχηυνγ διαχηρονε Σπραχηφορσχηυνγ γενανντ 
[�]. (Β〈ρχζι; Βερρ〈ρ & Βενκ! 1989: 7φ., Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.)  

  

Αυχη διεσε Ζειλεν ζειγεν αυφ εινε εξπλιζιτε Αρτ υνδ Ωεισε ϕενε ιν δερ 
σπραχηηιστορισχηεν Τραδιτιον ϖερωυρζελτε Αυφφασσυνγ, ωοναχη διε ηιστορισχηε 
Γραµµατικ εινε ζεντραλε, ϕεδενφαλλσ πριϖιλεγιερτε Στελλυνγ ιννερηαλβ δερ 
Σπραχηγεσχηιχητσφορσχηυνγ ειννιµµτ βζω. ειννεηµεν σολλ, βζω. ναχη δερ δερ 
αυσσχηλιε⇓λιχηε Γεγενστανδ δερ Σπραχηγεσχηιχητε δερ Ωανδελ ιµ 
Σπραχησψστεµ σει, υνδ ιηρ Ζιελ δαµιτ διε Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ διεσερ 
Ωανδελπροζεσσε. ∆αρβερ ηιναυσ ιµπλιζιερεν αβερ διε ηερϖοργεηοβενεν 
Στελλεν διεσεσ ζωειτεν Ζιτατεσ αυχη νοχη εινε ανδερε, ραδικαλ−
ϕυνγγραµµατισχη γεπργτε Αυσσαγε: διε ωισσενσχηαφτλιχηε Υντερσυχηυνγ εινερ 
Σπραχηε ιστ ιδεντισχη µιτ δερ � σψνχηρονεν οδερ διαχηρονεν � Υντερσυχηυνγ 
δεσ Σπραχησψστεµσ. ∆εµναχη ωρε δασ γραµµατισχηε Σψστεµ τατσχηλιχη δερ 
εινζιγε Γεγενστανδ δερ λινγυιστισχηεν Φορσχηυνγ, ηχηστενσ ωρδε διε 
Βερχκσιχητιγυνγ δερ ζειτλιχηεν ∆ιµενσιον ϖον Σπραχηε δεν Γεγενστανδσ− 
υνδ Αυφγαβενβερειχη ερωειτερν. ∆αραυσ ωρδε δανν ιν εινεµ νχηστεν 
Σχηριττ φολγεν, δασσ ιν εινερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ, διε 
ωισσενσχηαφτλιχηε Ανσπρχηε σιχη σελβστ γεγενβερ στελλτ, διε Υντερσυχηυνγ 
δεσ ςερηλτνισσεσ ϖον Σπραχηε υνδ αυ⇓ερσπραχηλιχηερ Ωιρκλιχηκειτ βζω. 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ, δ.η. διε Βεηανδλυνγ ζ.Β. σοζιολινγυιστισχηερ οδερ 
πραγµατισχηερ Πηνοµενε, νιχητ λεγιτιµ ωρε. Αυχη σχηον δασ ςερηλτνισ 
ζωισχηεν δεµ Τιτελ υνδ δεµ Ινηαλτ δεσ ερωηντεν Βυχηεσ ωιδερσπιεγελτ 

                                                           
 
9 ∆ιεσε υνδ αλλε ναχηφολγενδεν ⇐βερσετζυνγεν αυσ δεµ Υνγαρισχηεν σταµµεν ϖον δεµ Αυτορ 

διεσερ Ζειλεν. 
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διεσε ςορστελλυνγ ϖον Σπραχηγεσχηιχητε: υντερ δεµ Τιτελ ∆ιε Γεσχηιχητε δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηε βιετετ εσ εινε αυσφηρλιχηε ∆αρστελλυνγ δερ 
Σψστεµϖερνδερυνγεν δεσ Υνγαρισχηεν ϖον δεν Ανφνγεν βισ ζυρ 
Γεγενωαρτ, ϖον δερ Λαυτυνγ βισ ζυρ Σψνταξ.  

Αν δεν ζιτιερτεν Βεισπιελεν δρφτε διε εινγανγσ ερωηντε ∆οµινανζ δερ 
σψστεµοριεντιερτεν Σπραχηβετραχητυνγ ιννερηαλβ δερ σπραχηηιστορισχηεν 
Φορσχηυνγ καυµ ϖερκεννβαρ σειν. Αν διεσεµ Πυνκτ κννεν ωιρ αβερ αυχη 
σεηεν, δασσ διεσε Ειγενηειτ δερ Σπραχηγεσχηιχητσφορσχηυνγ νιχητ 
�σπραχηενσπεζιφισχη� ιστ: φρ διε Σπραχηηιστοριογραπηιε δεσ Υνγαρισχηεν ιστ σιε 
γεναυσο � οδερ νοχη µεηρ � χηαρακτεριστισχη, ωιε αυχη φρ διε δευτσχηε 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ ιννερ− υνδ αυ⇓ερηαλβ δεσ γεσχηλοσσενεν 
δευτσχηεν Σπραχηγεβιετεσ. 

Υνδ διεσ ωιρδ ωοηλ καυµ ϖερωυνδερν, διε Ωυρζελν στεχκεν ϕα τιεφ ιν δερ 
Τραδιτιον δερ σπραχηηιστορισχηεν Τηεοριε. Σοωοηλ διε Αλτ− υνδ 
ϑυνγγραµµατικερ, βει δενεν ωιρ διε Ανφνγε δερ µοδερνεν 
Σπραχηγεσχηιχητσφορσχηυνγ φινδεν, αλσ αυχη διε (κλασσισχηε) στρυκτυραλιστισχηε 
Σχηυλε, διε σχηλιε⇓λιχη αυχη διε διαχηρονε Σπραχηωισσενσχηαφτ νιχητ 
υνβερηρτ λιε⇓, ηαβεν νµλιχη Σπραχηε αλσ εινε ιν σιχη γεσχηλοσσενε 
γραµµατισχηε Στρυκτυρ βζω. αλσ ειν αβστρακτεσ Ζειχηενσψστεµ αυφγεφασστ υνδ 
ϖορ διεσεµ Ηιντεργρυνδ νατρλιχη νυρ Φραγεν δερ ηιστορισχηεν Γραµµατικ 
βεηανδελτ. Σχηυλδιγ φρ διε Εντστεηυνγ διεσερ Εινσειτιγκειτ 
σπραχηηιστορισχηεν Ιντερεσσεσ ωαρ αυ⇓ερδεµ ϖορ αλλεµ αυχη διε σαυσσυρεσχηε 
∆ιστανζιερυνγ ϖον δερ ∆ιαχηρονιε, διε βεκανντερωεισε υ.α. δαζυ φηρτε, δασσ 
σιχη διε διαχηρονε Σπραχηωισσενσχηαφτ φρ λανγε Ζειτ ϕεδεµ µοδερνεν 
σπραχητηεορετισχηεν Ανσατζ κονσεθυεντ ϖερσχηλοσσ υνδ ηαρτνχκιγ αν ιηρεν 
φεστεν Τραδιτιονεν φεστηιελτ. Βεσονδερσ λανγε βεηαρρτε (οδερ βεηαρρτ?) διε 
Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν βει διεσεν 
Τραδιτιονεν. Νοχη βεϖορ νµλιχη � ιµ Ανσχηλυσσ αν διε ακτυελλε 
Φορσχηυνγσεντωιχκλυνγ ιν ∆ευτσχηλανδ � διε φυνκτιοναλε βζω. 
ηανδλυνγσοριεντιερτε Σπραχηβετραχητυνγ σιχη ηττε δυρχησετζεν κννεν, 
γελανγτε παραλλελ µιτ δεµ Αυφσχηωυνγ γεγενωαρτσβεζογεν−σψνχηρονερ βζω. 
ανωενδυνγσοριεντιερτερ Φορσχηυνγεν δερ γεσαµτε Γεγενστανδσβερειχη δερ 
Σπραχηγεσχηιχητε αν διε Περιπηεριε δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγερµανιστικ. Αλλεµ 
Ανσχηειν ναχη ιστ αλσο διε ωειτγεηενδε ∆οµινανζ σψστεµγεσχηιχητλιχηερ 
Υντερσυχηυνγεν ιµ Ραηµεν δερ Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν 
ιν Υνγαρν ιν διεσεν τηεορετισχηεν υνδ φορσχηυνγσγεσχηιχητλιχηεν 
Βεγεβενηειτεν βεγρνδετ. Υνδ δαµιτ ηαβεν ωιρ διε Αντωορτ αυφ διε εινγανγσ 
γεστελλτε Φραγε (Φ1) ανγεγεβεν, ζυγλειχη αβερ αυχη αυφ διε Φραγε, ωαρυµ 
Σπραχηκονφλικτ βζω. σοζιολινγυιστισχηε Φραγεν δεσ Σπραχηκοντακτσ ιν δερ 
Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν βισλανγ νιχητ � οδερ 
νυρ αµ Ρανδε � ζυµ Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ ωυρδεν.  

Αβερ αυχη δασ µανγελνδε σπραχηηιστορισχηε Ιντερεσσε φρ δασ 19. 
ϑαηρηυνδερτ σχηειντ υ.α. αυφ διε ∆οµινανζ δερ σψστεµοριεντιερτεν 
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Σπραχηβετραχητυνγ ζυρχκζυφηρεν ζυ σειν. Υνσερερ Ανσιχητ ναχη, ζυµ Τειλ 
ιν Ανλεηνυνγ αν Ματτηειερ (1995, 1998), κνντε εσ σιχη ινσγεσαµτ υµ 
φολγενδε δρει Υρσαχηεν ηανδελν:  
(Υ1) ∆ιε ερστε υνδ ϖιελλειχητ ωιχητιγστε Υρσαχηε ιστ αλλεµ Ανσχηειν ναχη διε 

βερειτσ µεηρφαχη ερωηντε Σψστεµοριεντιερτηειτ δερ 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ. ∆ιε ςερνδερυνγεν ιµ Σψστεµ δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε σειτ δεµ 18. ϑαηρηυνδερτ σινδ νµλιχη � βεσονδερσ 
ιµ ςεργλειχη ζυ δεν λτερεν υνδ λτεστεν Σπραχηπεριοδεν � βει ωειτεµ 
νιχητ σο ϖιελσχηιχητιγ υνδ τιεφγρειφενδ, δασσ σιε µιτ δεµ ερνστηαφτεν 
Ιντερεσσε εινεσ Σπραχηηιστορικερσ, ωελχηερ Σπραχηε γρυνδστζλιχη αλσ 
Σψστεµ υντερσυχητ, ρεχηνεν δρφτεν. Σοµιτ ωρδε δασ 19. ϑαηρηυνδερτ 
τατσχηλιχη αν διε Περιπηεριε σπραχηηιστορισχηεν Ιντερεσσεσ γεηρεν.    

(Υ2) ∆ανεβεν ιστ αβερ ωοηλ αυχη διε Ρολλε ϕενερ Ανσιχητ νιχητ ζυ 
υντερσχητζεν, διε σιχη βισ ηευτε νοχη ιν µεηρερεν 
σπραχηγεσχηιχητλιχηεν Αρβειτεν ζειγτ, υνδ ωοναχη διε πριµρε 
Αυφγαβε δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ διε ∆αρστελλυνγ σπραχηλιχηερ 
Εντωιχκλυνγεν βισ ζυρ Ηεραυσβιλδυνγ δερ Στανδαρδσπραχηε ιστ. Ωενν 
ωιρ νµλιχη διεσ αννεηµεν, δανν φολγτ δαραυσ ρειν λογισχη, δασσ διε 
δευτσχηε Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ αβ δεµ 19. ϑαηρηυνδερτ, µιτ 
δεµ Αβσχηλυσσ δεσ Στανδαρδισιερυνγσπροζεσσεσ υνδ δερ Κοδιφιζιερυνγ 
δερ Στανδαρδσπραχηε, θυασι γεγενστανδσλοσ γεωορδεν ιστ.    

(Υ3) Ζυρ ςερναχηλσσιγυνγ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ δρφτε δριττενσ αυχη διε 
ϖιελλειχητ νοχη νιχητ ϖορηανδενε εντσπρεχηενδε ηιστορισχηε Φερνε 
βειγετραγεν ηαβεν, ωασ αυχη ϖον δερ Περιοδισιερυνγ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεσχηιχητε συγγεριερτ ωιρδ: µιτ δεµ 17. ϑαηρηυνδερτ βριχητ διε 
νευηοχηδευτσχηε Ζειτ ειν, αν δερεν Ενδε εινε ϖολλκοµµεν νευε 
σπραχηλιχηε Σιτυατιον στεητ, γεκεννζειχηνετ δυρχη διε Πρσενζ εινερ 
�Λειτϖαριεττ�, δεσ σπραχηλιχηεν Στανδαρδσ. ∆ιεσε Σιτυατιον βεστιµµτ � 
ιµ Γεγενσατζ φρηερερ ϑαηρηυνδερτε � δασ σπραχηλιχηε Προφιλ σοωοηλ 
δεσ 19. αλσ αυχη δεσ 20. ϑαηρηυνδερτσ, υνδ λσστ διεσε αλσ εινε γεωισσε 
Εινηειτ, αλσ Γεγενωαρτ ερσχηεινεν.       

∆αµιτ γλαυβεν ωιρ αυχη διε Φραγε (Φ2) βεαντωορτετ ζυ ηαβεν υνδ ωολλεν ιµ 
νχηστεν Σχηριττ � ιµ Σιννε ϖον (3) � αυφ διε Φραγε εινε Αντωορτ συχηεν, ιν 
ωελχηεµ Ραηµεν υνδ αυφ ωελχηε Αρτ υνδ Ωεισε διε ϖον δεν ζωει Τηεσεν 
(Τ1) υνδ (Τ2) συγγεριερτεν ∆εφιζιτε ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ 
∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν βεσειτιγτ ωερδεν κννεν. Ινδεµ ωιρ αλσο γεσεηεν 
ηαβεν, δασσ σιχη εινε σολχηε ×τραδιτιονελλε×, σψστεµοριεντιερτε 
Σπραχηγεσχηιχητσαυφφασσυνγ φρ διε Βεηανδλυνγ δεσ (δευτσχη−υνγαρισχηεν) 
Σπραχηκονφλικτσ νιχητ ειγνετ, µσσεν ωιρ υνσ ζωανγσλυφιγ αυφ διε Συχηε ναχη 
εινεµ φρ υνσερεν Γεγενστανδ αδθυατεν τηεορετισχη−αξιοµατισχηεν Ραηµεν 
µαχηεν.   
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2.2.2. �Πραγµατισχηε Ωενδε� ιν δερ Σπραχηγεσχηιχητσφορσχηυνγ 
 
Βεκανντερωεισε ηατ σιχη ιν δεν 60ερ ϑαηρεν ειν Παραδιγµενωεχησελ ιν δερ 
Σπραχηωισσενσχηαφτ ϖολλζογεν, δεν ωιρ ηευτε βλιχηερωεισε µιτ δερ 
⇐βερσχηριφτ �κοµµυνικατιϖ−πραγµατισχηε Ωενδε� ζυ ϖερσεηεν πφλεγεν. 
Σπραχηε ιστ σειτ διεσεµ Παραδιγµενωεχησελ νιχητ µεηρ λεδιγλιχη ειν 
κοµπλεξεσ υνδ αβστρακτεσ Ζειχηεν− υνδ Ρεγελσψστεµ, σονδερν φυνκτιοναλ 
δεφινιερτεσ γεσελλσχηαφτλιχηεσ Πηνοµεν, Κοµµυνικατιονσµιττελ εινερ 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ, υνδ αλσ σολχηεσ νυρ ιν εινεµ κοµµυνικατιϖ−
πραγµατισχηεν, ηανδλυνγστηεορετισχη υνδ σοζιολογισχη αυσγεριχητετεν 
Ραηµεν αδθυατ βεσχηρειβ− υνδ ερκλρβαρ. ∆ιεσερ Παραδιγµενωεχησελ ωαρ εσ 
αυχη, δερ ζυρ Εταβλιερυνγ βζω. ζυρ Στρκυνγ ζαηλρειχηερ νευερ 
σπραχηωισσενσχηαφτλιχηερ Τειλδισζιπλινεν, σογενανντερ 
×βινδεστριχηλινγυιστισχηερ× ∆ισζιπλινεν ωιε δερ λινγυιστισχηεν Πραγµατικ οδερ 
αυχη δερ Σοζιολινγυιστικ φηρτε. 

Ιν δερ δεσκριπτιϖεν (σψνχηρονεν) Λινγυιστικ ιστ διεσε ×κοµµυνικατιϖ−
πραγµατισχηε Ωενδε× µιττλερωειλε ζυ εινεµ ωισσενσχηαφτσηιστορισχηεν 
Μοµεντ γεωορδεν. Ιν δεν σειτδεµ ϖεργανγενεν ϑαηρεν υνδ ϑαηρζεηντεν ιστ 
αυχη διε Φλλε δερ εινσχηλγιγεν Φαχηλιτερατυρ υνβερσχηαυβαρ γεωορδεν.     

Ετωασ ανδερσ ιστ αβερ διε Σιτυατιον ιµ Κοντεξτ δερ σπραχηηιστορισχηεν 
Φορσχηυνγ. Τατσαχηε ιστ νµλιχη, δασσ διεσε �κοµµυνικατιϖ−πραγµατισχηε 
Ωενδε� διε διαχηρονε Σπραχηωισσενσχηαφτ λανγε Ζειτ υνβερηρτ λιε⇓. Αυφ ιηρε 
Νοτωενδιγκειτ βζω. αυφ διε Νοτωενδιγκειτ δερ σψστεµατισχηεν Ερφορσχηυνγ 
δερ ×υ⇓ερεν× Σπραχηγεσχηιχητε σχηειντ διε δευτσχηε 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ ερστ Ανφανγ δερ 80ερ ϑαηρε αυφµερκσαµ 
γεωορδεν ζυ σειν. Ιν δερ Σπραχηγεσχηιχητε ωυρδε ερστ ζυ διεσερ Ζειτ 
εινγεσεηεν,  

 

δασσ διε Σπραχηβεσχηρειβυνγ νυρ δανν αλσ ρελατιϖ ϖολλστνδιγ ανγεσεηεν ωερδεν 
κανν, ωενν δερ Φορσχηερ παραλλελ ζυ δεν σπραχηιµµανεντεν Βεδινγυνγεν υνδ 
Γεσετζµ⇓ιγκειτεν δερ Σπραχηε (ιντερνε Λινγυιστικ) αυχη δεν Κοντεξτ ερφορσχητ υνδ 
βεσχηρειβτ, ιν δεµ διε Σπραχηε λεβτ υνδ φυνκτιονιερτ (εξτερνε Λινγυιστικ). (Μ〈τ 
1998: 266)   

 

∆ιεσ βεδευτετ σελβστϖερστνδλιχη νιχητ, δασσ διε Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ 
διεσε Φορδερυνγ νιχητ σχηον φρηερ ερκανντ, ϕα σογαρ φορµυλιερτ ηττε. 
Α∆ΕΛΥΝΓ ωειστ σχηον ιµ ϑαηρε 1782 αυφ διε Νοτωενδιγκειτ εινερ 
πραγµατισχη οριεντιερτεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ ηιν, αυχη ωενν σειν 
Πραγµατικ−Βεγριφφ (νοχη) ζιεµλιχη σχηλειερηαφτ ιστ υνδ νυρ ζυµ Τειλ ϕενεν δερ 
µοδερνεν Λινγυιστικ αβδεχκτ. Ιν σεινεν Αυσφηρυνγεν κοµµτ αβερ διε 
Ανσιχητ, διε αυχη ιµ οβιγεν Ζιτατ εντηαλτεν ωαρ, σχηον ρεχητ εινδευτιγ ζυµ 
ςορσχηειν:      
   

Εινε γρνδλιχηε Σπραχηλεηρε ιστ γεωισσερ Μα⇓εν εινε πραγµατισχηε Γεσχηιχητε δερ 
Σπραχηε; σολλ σιε εινε ωαηρε Γεσχηιχητε υνδ κειν Ροµαν σεψν, σο µυ⇓ σιε διε Σαχηεν 
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νιχητ σο ϖορτραγεν, ωιε σιε σεψν κνντεν οδερ σεψν σολλτεν, σονδερν ωιε σιε ωιρκλιχη 
σινδ; σιε µυ⇓ βεψ Αυφσυχηυνγ δερ Γρνδε, ωελχηε ηιερ δασ Πραγµατισχηε 
αυσµαχηεν, δερ Σπραχηε κεινε Γρνδε υντερσχηιεβεν, ωελχηε δερ γανζ ροηεν υνδ 
σιννλιχηεν ςορστελλυνγσαρτ ιηρερ Ερφινδερ νιχητ ανγεµεσσεν σινδ. Αλλε αλσ 
Σπραχηγρνδε ανγεγεβενεν Υρσαχηεν, ωελχηε αυφ σπιτζφινδιγε Υντερσχηιεδε, αυφ 
αβστραχτε, τιεφσιννιγε Βετραχητυνγεν, υνδ αυφ Ενδζωεχκε, ωελχηε δεµ σιννλιχηεν 
Μενσχηεν υνβεκανντ οδερ υνντζ σινδ, ηιναυσ λαυφεν, σινδ σχηον υµ δε⇓ωιλλεν 
ϖερωερφλιχη, ωειλ σιε δερ ∆ενκυνγσαρτ δεσ ςολκεσ, ωελχηε Σπραχηε σχηαφφτ υνδ ναχη 
δυνκελ ερκανντεν ⊗ηνλιχηκειτεν αυσβιλδετ, νιχητ ανγεµεσσεν σινδ. (Αδελυνγ 1782: 
ςφ.; ζιτιερτ ναχη Χηερυβιµ 1983: 398)          

        

∆ιε Φορδερυνγ ναχη εινερ �Πραγµατισιερυνγ� δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ 
µελδετε σιχη αλσο σχηον ωεσεντλιχη φρηερ αλσ ιµ Ανσχηλυσσ αν διε 
�κοµµυνικατιϖ−πραγµατισχηε Ωενδε� υνσερεσ ϑαηρηυνδερτσ. Εσ ηανδελτ σιχη 
λεδιγλιχη δαρυµ, δασσ 
 

αυφ διε φρηεν Βεοβαχητυνγεν υνδ Ερκενντνισσεν λανγε Ζειτ κεινε βεωυσστεν, 
σψστεµατισχηεν Υντερσυχηυνγεν βζω. Αναλψσεν φολγτεν, διε νευεν, 
ριχητυνγσωεισενδεν Βεοβαχητυνγεν βλιεβεν αυφ δεµ Στανδ δερ Οκκασιοναλιττ 
στεχκεν   

 

− ωιε εσ ϖον ϑΕΝ∀ ΚΙΣΣ ιµ αλλγεµεινεν Κοντεξτ δερ ςοργεσχηιχητε δερ 
Σοζιολινγυιστικ φεστγεστελλτ ωιρδ (Κισσ 1995: 17). ∆ιεσε Ερκενντνισσε φηρτεν 
σχηλιε⇓λιχη ιν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ σειτ Ανφανγ δερ 
80ερ ϑαηρε ζυ εινερ ιντενσιϖεν Γεγενστανδσ−, Μετηοδεν− υνδ 
Τηεοριεδισκυσσιον, υνδ ιµ Ανσχηλυσσ δαραν ζυρ Αυσωειτυνγ δεσ 
Γεγενστανδσβερειχησ δερ Σπραχηγεσχηιχητε, ζυρ Φορµυλιερυνγ δεσ 
προγραµµατισχηεν Ανσατζεσ εινερ σοζιοπραγµατισχηεν Σπραχηγεσχηιχητε. Γεµειντ 
ιστ δαµιτ εινε Σπραχη− βζω. Σπραχηγεσχηιχητσαυφφασσυνγ, δερεν Ωεσεν ιν δερ  
 

Εινβεττυνγ σπραχηγεσχηιχητλιχηερ Φραγεστελλυνγεν ιν διε γεσελλσχηαφτλιχηε Βινδυνγσ− 
υνδ Φυνκτιονσγεφγε, ιν δενεν Σπραχηε αλσ κοµπλεξε, σψµβολισχη ϖερµιττελτε 
Σοζιαληανδλυνγ ωιρκσαµ ωιρδ,  

 

βεστεητ (Ματτηειερ 1998: 3). Μιτ ανδερεν Ωορτεν: διε σοζιοπραγµατισχηε 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ δεφινιερτ �Σπραχηε� δοµιναντερωεισε αλσ 
ιντεντιοναλεσ κοµµυνικατιϖεσ Ηανδελν βζω. αλσ ιντεντιοναλεσ ςερηαλτεν ιν 
εινεµ γεγεβενεν σοζιαλεν Κοντεξτ υνδ βετοντ σοµιτ ιηρε ∆ετερµινιερτηειτ 
ϖον σοζιαλεν υνδ πραγµατισχηεν Φακτορεν. ∆ανκ διεσερ σψστεµατισχηεν υνδ 
σελβστκριτισχηεν µεταωισσενσχηαφτλιχηεν Σελβστρεφλεξιον, διε σχηλιε⇓λιχη αυχη 
ζυ δερ εβεν ερωηντεν Ρεϖιδιερυνγ βζω. Αυσωειτυνγ δεσ 
Γεγενστανδσβερειχησ δερ Σπραχηγεσχηιχητε γεφηρτ ηαττε, κονντεν αυφ ηευτε 
ζαηλρειχηε νευε Ερκενντνισσε βερ δασ ςερηλτνισ ϖον σοζιαλεµ υνδ 
σπραχηλιχηεµ Ωανδελ ιµ Αλλγεµεινεν υνδ βερ διε δευτσχηε 
Σπραχηεντωιχκλυνγ ιµ Βεσονδερεν ερζιελτ ωερδεν.10 
                                                           
 
10  Ζυ δεν ακτυελλεν Εντωιχκλυνγστενδενζεν ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ, 

δαβει βεσονδερσ ζυρ Ρολλε υνδ Στελλυνγ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ σιεηε Ματτηειερ (1998). Ηιερ φινδετ 
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Αν διεσερ Στελλε σχηειντ εσ αυχη ανγεβραχητ ζυ σειν, νοχη εινµαλ αυφ δασ 
υντερ Πυνκτ 2.1.2 Γεσαγτε ζυρχκζυκοµµεν. Ωιρ µσσεν ζυγεβεν, δασσ διε 
Ερφορσχηυνγ δερ λτερεν (αηδ. βζω. µηδ.) Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν 
Υνγαρν ιµ Ραηµεν εινερ σψστεµοριεντιερτεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ 
δυρχη δασ Φεηλεν δερ σχηριφτλιχηεν ⇐βερλιεφερυνγ τατσχηλιχη ερσχηωερτ, ϕα 
σογαρ ϖιελφαχη υνµγλιχη γεµαχητ ωυρδε. ∆ιε σοζιοκοµµυνικατιϖεν 
ςερηλτνισσε (Πηνοµενε ωιε ζ.Β. Σπραχηγεβραυχη, κολλεκτιϖε 
Μεηρσπραχηιγκειτ, Σπραχηβεωυσστσειν, σπραχηλιχηε Ρεχητε υσω.) λασσεν σιχη 
αβερ ζυµ βεδευτενδεν Τειλ αυχη αυσ ανδερσσπραχηιγεν (υνγαρισχηεν, 
λατεινισχηεν) Θυελλεν, ωιε ετωα Γεσετζβχηερν, δεµ οφφιζιελλεν Σχηριφττυµ, 
Ταγεβχηερν, Αυφζειχηνυνγεν υσω. ερσχηλιε⇓εν. ∆ιε σοζιοπραγµατισχη 
αυσγεριχητετε Ερφορσχηυνγ διεσερ σπραχηηιστορισχηεν Εποχηεν ιστ αλσο ιν 
διεσεµ Σιννε βει ωειτεµ κειν ϖερφεηλτεσ υνδ ηοφφνυνγσλοσεσ Υντερφανγεν 
µεηρ.   

Ιµ Φολγενδεν ωολλεν ωιρ ϖερσυχηεν, δασ Ωεσεν δερ σοζιοπραγµατισχηεν 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ: ιηρεν Γεγενστανδσβερειχη, ιηρ Ζιελ, εινιγε ιηρερ 
ζεντραλεν Φραγεστελλυνγεν υνδ µετηοδολογισχηεν Προβλεµε ιν ιηρεν 
ωεσεντλιχηεν Ζγεν ζυ βελευχητεν.11 Ιµ Ανσχηλυσσ δαραν ωερδεν ωιρ 
εινζελνε Φραγεστελλυνγεν, διε διε Γεσχηιχητε δερ Σπραχηκοντακτε βετρεφφεν, 
αυφ διε ηιστορισχηε Ερφορσχηυνγ δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε 
βεζιεηεν. ∆ιεσε ∆αρστελλυνγεν σολλεν ζειγεν, δασσ διε σοζιοπραγµατισχηε 
Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ εινεν γεειγνετεν Ραηµεν ζυρ Βεηανδλυνγ 
υνσερεσ Γεγενστανδεσ � βζω. ϖον σοζιολινγυιστισχηεν Φραγεν δεσ 
Σπραχηκοντακτεσ βζω. δεσ Σπραχηκονφλικτσ σχηλεχητηιν � δαρστελλτ υνδ δαηερ 
φηιγ ιστ, ζυρ Βεσειτιγυνγ δερ οβεν ναχηγεωιεσενεν Φορσχηυνγσδεφιζιτε (Τ1) 
υνδ (Τ2) ιν δερ Ερφορσχηυνγ δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν 
βειζυτραγεν.  
 
 

                                                                                                                                                             
σιχη εινε υµφασσενδε Βιβλιογραπηιε ζυ δεν βισηεριγεν τηεορετισχηεν υνδ εµπιρισχηεν 
Φορσχηυνγσεργεβνισσεν. Ζυ Στανδ υνδ Περσπεκτιϖεν δερ Ερφορσχηυνγ δεσ Νευηοχηδευτσχηεν ϖγλ. 
Γαρδτ; Ματτηειερ & Ρειχηµανν (1995). Εµπιρισχηε Φορσχηυνγεν δοκυµεντιερεν ζ.Β. Χηερυβιµ 
& Ματτηειερ (1989), Χηερυβιµ; Γροσσε & Ματτηειερ (1998), Λινκε (1996), Ωιµµερ (1991) υσω.  

 
11  Εινε ϖολλστνδιγε ∆αρστελλυνγ δεσ Κονζεπτεσ κννεν ωιρ ιµ Ραηµεν διεσεσ Καπιτελσ 

σελβστϖερστνδλιχη νιχητ λειστεν, εραχητεν εσ αβερ αυχη νιχητ αλσ υνσερ Ζιελ. Ωιρ ωερδεν ιµ 
Φολγενδεν λεδιγλιχη διεϕενιγεν Ασπεκτε ηεραυσγρειφεν, διε εντωεδερ αλσ προβλεµατισχη ερσχηεινεν 
οδερ φρ διε ϖορλιεγενδε Αρβειτ βζω. ιηρεν Γεγενστανδ ιν ιργενδεινεµ Σιννε αλσ ρελεϖαντ 
ερσχηεινεν. Ζυµ τηεορετισχηεν Ηιντεργρυνδ υνδ ζυ εινζελνεν Τειλπροβλεµεν δερ 
σοζιοπραγµατισχηεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ σει αυφ Σιττα (1980), Χηερυβιµ (1983) (1998), 
Γαρδτ; Ματτηειερ & Ρειχηµανν (1995), Χηερυβιµ; Γροσσε & Ματτηειερ (1998), ιν Λετζτερεµ ϖορ 
αλλεµ αυφ Ματτηειερ (1998) σοωιε αυφ Μαιτζ (2000) υνδ Μαιτζ (ιµ ∆ρυχκ) ϖερωιεσεν. Μιττλερωειλε 
λιεγτ αβερ αυχη σχηον διε ερστε σοζιοπραγµατισχηε Σπραχηγεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ϖοµ 
Σπτµιττελαλτερ βισ ζυρ Γεγενωαρτ ϖορ (Πολενζ 1994/99/2000).  



Σπραχηκονφλικτ υνδ Σπραχηγεσχηιχητε 

 

 

44

2.3.  ∆ερ Λσυνγσϖερσυχη: Σοζιοπραγµατισχηε Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ αλσ 
Υντερσυχηυνγσραηµεν ϖον Σπραχηκονφλικτ 

 
Οβεν ηαβεν ωιρ γεσεηεν, δασσ διε Ιντενσιϖιερυνγ δερ Φορσχηυνγεν ζυρ 
δευτσχηεν Σπραχηγεσχηιχητε γρυνδστζλιχη ϖοµ φυνκτιοναλεν, κοµµυνικατιϖ−
πραγµατισχηεν Σπραχηϖερστνδνισ, ϖον δερ ∆εφινιτιον ϖον Σπραχηε αλσ 
σοζιοκοµµυνικατιϖεσ Ηανδελν ηερβειγεφηρτ ωυρδε. Εσ ωυρδε αυχη δαραυφ 
ηινγεωιεσεν, δασσ διεσε Σπραχηαυφφασσυνγ κεινεσφαλλσ βρανδνευ ιστ. Σιε ιστ ιν 
δερ σψνχηρονεν βζω. γεγενωαρτσβεζογενεν Σπραχηβεσχηρειβυνγ σχηον σειτ 
ϑαηρζεηντεν ωειτ ϖερβρειτετ υνδ λεγιτιµ; διεσε Σπραχηαυφφασσυνγ ωαρ εσ ϕα 
σχηλιε⇓λιχη αυχη, διε δεν Γρυνδστειν φρ διε Εταβλιερυνγ δερ Σοζιολινγυιστικ 
γελεγτ ηατ, διε σιχη ιηρερσειτσ διε Ερφορσχηυνγ δερ Ιντερδεπενδενζ ζωισχηεν 
Σπραχηε βζω. Σπραχηγεβραυχη υνδ σπραχητραγενδερ Γεσελλσχηαφτ ζυµ Ζιελ 
γεσετζτ ηατ. 

Ιν σοζιολινγυιστισχηεν Υντερσυχηυνγεν ωιρδ (βζω. ωυρδε βισ ϖορ κυρζεµ) 
ϕεδοχη δεµ ηιστορισχηεν Ασπεκτ ϖερηλτνισµ⇓ιγ ωενιγ Αυφµερκσαµκειτ 
γεσχηενκτ. Εινεν ζεντραλεν Γεγενστανδσβερειχη δερ σοζιοπραγµατισχηεν 
Σπραχηγεσχηιχητε βιλδετ ϕεδοχη περ δεφινιτιονεµ γεραδε διε ηιστορισχηε 
Σοζιολινγυιστικ. Ωενν δασ Γρυνδπροβλεµ δερ γεγενωαρτσβεζογενεν 
Σοζιολινγυιστικ µιτ δεν Ωορτεν ϖον ΦΙΣΗΜΑΝ φορµυλιερτ ωερδεν κανν αλσ: 
�Ωερ σπριχητ (οδερ σχηρειβτ), ιν ωελχηερ Σπραχηε (οδερ Σπραχηϖαριεττ), ζυ 
ωεµ, ωανν12 υνδ ωαρυµ?� (ζιτιερτ ναχη Ωαρδηαυγη 1995: 22), δανν λαυτετ 
διεσε Φραγε φρ δεν ηιστορισχηεν Σοζιολινγυιστεν φολγενδερµα⇓εν: Ωερ σπραχη 
(οδερ σχηριεβ), ιν ωελχηερ Σπραχηε (οδερ Σπραχηϖαριεττ), ζυ ωεµ, ωανν υνδ ωαρυµ ιµ 
Λαυφε δερ Γεσχηιχητε δερ Σπραχηε υνδ δερ Γεσελλσχηαφτ, υνδ ωοµιτ σινδ διε ρεγιστριερβαρεν 
ςερνδερυνγεν ιν δερ σοζιολινγυιστισχηεν Σπηρε ζυ ερκλρεν? ∆ιεσε Φραγε δευτετ 
αυχη σχηον αν, δασσ δερ Σιχητωεισε ναχη διεσερ Γεγενστανδσβερειχη δερ 
σοζιοπραγµατισχηεν Σπραχηγεσχηιχητε ειγεντλιχη µιτ δεµ δερ �υ⇓ερεν� 
Σπραχηγεσχηιχητε κορρεσπονδιερτ βζω. αυσ διεσεµ ηεραυσγεωαχησεν ιστ.  

∆ιε σοζιοπραγµατισχηε Σπραχη− βζω. Σπραχηγεσχηιχητσαυφφασσυνγ βετοντ ιν 
διεσεµ Σιννε διε στρκερε υνδ σψστεµατισχηε Μιτβερχκσιχητιγυνγ ϖον 
αυ⇓ερσπραχηλιχηεν (πραγµατισχηεν, σοωιε ιµ ωειτεστεν Σιννε σοζιολογισχηεν) 
Φακτορεν ιν δερ Βεσχηρειβυνγ δεσ Σπραχηωανδελσ. ∆αραυσ φολγτ αλλερδινγσ 
κεινεσωεγσ, δασσ σιε δεν Σψστεµχηαρακτερ δερ Σπραχηε βζω. διε Λεγιτιµιττ 
δερ Σψστεµγεσχηιχητε λευγνεν ωρδε. Ιµ Γεγεντειλ: διε �κοµµυνικατιϖ−
πραγµατισχηε Ωενδε� ηατ αυχη φρ διε ηιστορισχηε Γραµµατικ ωιχητιγε υνδ 
υνβερσεηβαρε Κονσεθυενζεν. Αλσ νευεσ Προβλεµ ζειχηνετ σιχη διε 
(σοζιο)πραγµατισχηε ∆ετερµινιερτηειτ ϖον γραµµατισχηεν Στρυκτυρεν υνδ 

                                                           
 
12  ∆ασ Ιντερρογατιϖπρονοµεν στεητ ηιερ οφφενσιχητλιχη νιχητ ιν τεµποραλερ Βεδευτυνγ, σονδερν φραγτ 

ϖιελµεηρ ναχη δεν σιτυατιϖεν Ασπεκτεν δεσ Σπραχηγεβραυχησ υνδ ιστ ινσοφερν σψνονψµ µιτ δερ 
Φραγε �υντερ ωελχηεν Βεδινγυνγεν?�. 
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ιηρεσ Ωανδελσ, εινε δερ ζεντραλεν Φραγεν αυχη δερ δεσκριπτιϖεν Λινγυιστικ, 
κυρζ: δασ Γραµµατικ−Πραγµατικ−ςερηλτνισ αβ.13            

∆ιεσεν τηεορετισχη−µετηοδολογισχηεν ∆εσιδερατεν εντσπρεχηενδ 
υντερσχηειδετ ΜΑΤΤΗΕΙΕΡ ϖιερ γρ⇓ερε Γεγενστανδσβερειχηε δερ 
Σπραχηγεσχηιχητε (Ματτηειερ 1998: 3φφ.):  

 

(1) Γεσχηιχητε δεσ Σπραχησψστεµσ, 
(2) Γεσχηιχητε δεσ Σπραχηγεβραυχησ; διε Γεσχηιχητε δεσ Γεβραυχησ δερ 

ϖερσχηιεδενεν διατοπισχηεν, διαστρατισχηεν υνδ διαπηασισχηεν 
Σπραχηϖαριεττεν υνδ Σπραχηστιλε � ιµ Σιννε δεσ ςαριεττενµοδελλσ 
ϖον ΧΟΣΕΡΙΥ (ϖγλ. Χοσεριυ 1988: 24φ.), 

(3) Γεσχηιχητε δερ Σπραχηκοντακτε ιννερ− υνδ αυ⇓ερηαλβ δεσ γεσχηλοσσενεν 
Σπραχηγεβιετεσ, υνδ σχηλιε⇓λιχη 

(4) Γεσχηιχητε δεσ Σπραχηβεωυσστσεινσ; διε Γεσχηιχητε δερ κοµµυνικατιϖεν 
Μενταλιττεν, Εινστελλυνγεν14 βζω. Τηεοριεν.  

 

∆ιεσε Γεγενστανδσβερειχηε βζω. ιηρε Σψστεµατικ ωερδεν ιν δερ Αββιλδυνγ 14 
δαργεστελλτ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κα 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
13  Ζυρ Προβλεµατικ δεσ Γραµµατικ−Πραγµατικ−ςερηλτνισσεσ σιεηε υ.α. Κερτσζ (1995). 
 
14  ∆ιε Βεγριφφε �Μενταλιττ� υνδ �Εινστελλυνγ� ωερδεν ηιερ ζυνχηστ ιµ ϖορεξπλικατιϖεν Σιννε 

ϖερωενδετ. ∆εφινιερτ, εξπλιζιερτ υνδ κριτισχη κοµµεντιερτ ωερδεν σιε ιµ Καπιτελ 3.  

Γεσχηιχητε δερ σοζιαλεν Βεζιεηυνγεν υνδ Προζεσσε

Γεσχηιχητε δερ σοζιοκοµµυνικατιϖεν Βεζιεηυνγεν

Σπραχηγεβραυχησγεσχηιχητε 
 

ςερνδερυνγεν ιν δεν σοζιοσιτυατιϖεν 
ςερωενδυνγσωεισεν δερ ςαριεττεν 
υνδ Σπραχηστιλε 

Πραγµαλινγυιστικ 
 

 

 

 

 

 
(Φυνκτιοναλστιλιστικ) 

Τεξτλινγυιστικ
Σπραχησψστεµγεσχηιχητε 
αυφ δεν ϖερσχηιεδενεν 
Σπραχηρνγεν 
 

Σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητε 
 

ςερνδερυνγεν ιν δεν 
κοµµυνικατιϖεν Μενταλιττεν, 
Εινστελλυνγεν, Τηεοριεν 
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Αββ. 14 

Γεγενστνδε δερ Σπραχηγεσχηιχητε 
(ναχη Ματτηειερ 1998: 5) 

 
Ωασ σιχη αυσ διεσερ Αυφτειλυνγ ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ σπραχηηιστορισχηεν 
Τραδιτιον ηεραυσλεσεν λσστ, ιστ ζυµ εινεν διε βεδευτενδε Αυσωειτυνγ δεσ 
Γεγενστανδσβερειχησ υνδ ζυµ ανδερεν � ιν ενγστεµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ 
� διε ϖερνδερτε Στελλυνγ βζω. Γεωιχητυνγ δερ �ιντερνεν� υνδ �υ⇓ερεν� 
Σπραχηγεσχηιχητε.  

Νοχη σο πλαυσιβελ ϕεδοχη διεσε Σψστεµατικ δερ Γεγενστανδσβερειχηε αυφ 
δεν ερστεν Βλιχκ ζυ σειν σχηειντ, ιστ σιε αυχη µιτ Προβλεµεν βεηαφτετ. ςον 
δεν ϖιερ ερωηντεν Κοµπονεντεν δερ Σπραχηγεσχηιχητε σινδ νµλιχη διε 
Γεγενστνδε δερ Κοµπονεντεν (1), (2) υνδ (4) τατσχηλιχη αυτονοµ υνδ γυτ 
ισολιερβαρ. Σιε σινδ αυχη κλαρ ϖονεινανδερ αβζυγρενζεν. Αλσ φραγωρδιγ βζω. 
προβλεµατισχη ερσχηειντ δεµγεγενβερ διε Αυτονοµιε δερ 
Σπραχηκοντακτγεσχηιχητε, δερ Κοµπονεντε (3) αλσο, διε περ δεφινιτιονεµ 
αυχη υνσερεν Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ, δεν δευτσχη−υνγαρισχηεν 
Σπραχηκονφλικτ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ, βεινηαλτεν σολλ. Ωοριν βεστεητ δασ 
Προβλεµ? 
 
(α) ∆ερ Κοντακτ ζωισχηεν Σπραχηεν (οδερ Σπραχηϖαριεττεν) κανν εινερσειτσ 

διϖερσε Τρανσφερενζ− υνδ Ιντερφερενζπηνοµενε ιν δερ Μικρο− υνδ 
Μακροστρυκτυρ δερ Κοντακτσπραχηεν (οδερ −ϖαριεττεν) ϖερυρσαχηεν. 
∆ιεσε Φολγεν δεσ Σπραχηκοντακτεσ κννεν ϕεδοχη, δα διε ςερδερυνγεν 
ιµ Σπραχησψστεµ ειντρετεν, ιµ Ραηµεν δερ Κοµπονεντε δερ 
Σπραχησψστεµγεσχηιχητε βεσχηριεβεν ωερδεν, σιε γεηρεν αλσο ιν δερ 
µαττηειερσχηεν Σψστεµατικ ειγεντλιχη ζυµ Γεγενστανδσβερειχη δερ 
Κοµπονεντε (1).     

(β) Ανδερερσειτσ κανν δερ Σπραχηκοντακτ αυχη � θυαλιτατιϖε υνδ/οδερ 
θυαντιτατιϖε � ςερσχηιεβυνγεν ιµ Γεβραυχη δερ Κοντακτσπραχηεν (οδερ 
�ϖαριεττεν) ζυρ Φολγε ηαβεν. Φρ διε Βεηανδλυνγ ϖον Πηνοµενεν δεσ 
Σπραχηγεβραυχησ ηατ αβερ διε ζιτιερτε Αυφτειλυνγ εινε ειγενστνδιγε 
Κοµπονεντε µιτ δερ ⇐βερσχηριφτ ×Σπραχηγεβραυχησγεσχηιχητε× 
αβγεσονδερτ.  

(χ) Υνδ δριττενσ ηατ δερ Σπραχηκοντακτ βεκανντερωεισε αυχη ωιχητιγε 
(σοζιαλ)πσψχηολογισχηε ∆ιµενσιονεν. Σο ωερδεν ετωα δερ Σπραχηερηαλτ, 
δερ Σπραχηϖερλυστ οδερ δερ Σπραχηωεχησελ ιν Ζωει− οδερ 
Μεηρσπραχηιγκειτσκονστελλατιονεν αυχη ϖον Σπραχηεινστελλυνγεν 
δετερµινιερτ. Φρ διε Ερφασσυνγ δεραρτιγερ (µενταλερ) Πηνοµενε ωυρδε 

Σπραχηκοντακτγεσχηιχητε 
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αβερ εβενφαλλσ εινε αυτονοµε Κοµπονεντε αβγεγρενζτ υντερ δεµ Τιτελ 
×Σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητε×. 

 
∆ιεσε ⇐βερλεγυνγεν ωεισεν ζωαρ εινερσειτσ εινδευτιγ αυφ διε Κοµπλεξιττ 
βζω. διε Νοτωενδιγκειτ δερ ιντερδισζιπλινρεν Αννηερυνγ αν διε 
Προβλεµατικ δεσ Σπραχηκοντακτεσ ηιν, ανδερερσειτσ σχηεινεν σιε αβερ διε 
Λεγιτιµιττ εινερ αυτονοµεν Κοµπονεντε ×Σπραχηκοντακτγεσχηιχητε× 
ιννερηαλβ δερ Σπραχηγεσχηιχητε εινδευτιγ ιν Φραγε ζυ στελλεν. ∆ασ Προβλεµ 
λιεγτ οφφενσιχητλιχη δαριν, δασσ δερ Γεγενστανδ δεσ Σπραχηκοντακτεσ ιµ 
ςερηλτνισ ζυ δεν ανδερεν δρει Γεγενστανδσβερειχηεν αυφ εινερ ανδερεν 
Οβϕεκτεβενε ανγεσιεδελτ ιστ υνδ ϖον διεσεν ϖολλκοµµεν αβγεδεχκτ ωιρδ. 
∆αηερ κνντε µαν διε Στελλυνγ δερ Γεσχηιχητε δερ Σπραχηκοντακτε βζω. ιηρ 
ςερηλτνισ ζυ δεν ανδερεν δρει µαττηειερσχηεν Γεγενστανδσβερειχηεν 
ϖιελµεηρ ωιε φολγτ δαρστελλεν (ϖγλ. Αββ. 15). 

Ιµ Σιννε διεσερ Αργυµεντε πλδιερεν ωιρ � σταττ εινερ ςιερτειλυνγ � φρ διε 
Λεγιτιµιττ εινερ ∆ρειτειλυνγ δεσ Γεγενστανδσβερειχησ δερ Σπραχηγεσχηιχητε 
ιν ×Σπραχησψστεµγεσχηιχητε× � ×Σπραχηγεβραυχησγεσχηιχητε× � 
×Σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητε×, ωελχηε δρει Κοµπονεντεν δανν αβερ 
ζυγλειχη αυχη διε εινζελνεν Ασπεκτε εινερ Σπραχηκοντακτγεσχηιχητε 
βεινηαλτεν βζω. ερφασσεν.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

Αββ. 15 
 
Ναχη διεσεν Ερωγυνγεν ζυµ Γεγενστανδσπροβλεµ ωολλεν ωιρ υνσ νυν δερ 
µετηοδολογισχηεν Σειτε ζυωενδεν υνδ ινσβεσονδερε αυφ διε Κορπυσφραγε ετωασ 
νηερ εινγεηεν. ∆αβει ωερδεν ωιρ υνσερε Αυφµερκσαµκειτ ωενιγερ δεµ 
θυαντιτατιϖεν, αλσ ϖιελµεηρ δεµ θυαλιτατιϖεν Ασπεκτ ωιδµεν, υνδ αυχη δαβει 
ινσβεσονδερε δεν σπραχηγεβραυχησ− υνδ σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητλιχη 
ρελεϖαντεν Φραγεν, δα υνσερ Γεγενστανδ, δερ Σπραχηκονφλικτ, αν δερ 

Γεσχηιχητε δερ 
Σπραχηκοντακτε 

Γεσχηιχητε δερ 

Σπραχηκοντακτε αυφ 

δερ Εβενε δεσ 

Σπραχησψστεµσ 

Γεσχηιχητε δερ 

Σπραχηκοντακτε αυφ 

δερ Εβενε δεσ 

Σπραχηγεβραυχησ 

Γεσχηιχητε δερ 
Σπραχηκοντακτε αυφ 

δερ Εβενε δεσ 
Σπραχηβεωυσστσεινσ 
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Σχηνιττστελλε � ϖορ αλλεµ � διεσερ βειδεν Κοµπονεντεν ανγεσιεδελτ ιστ υνδ 
βεηανδελτ ωερδεν κανν.   

Αλσ ωενιγερ ρελεϖαντ βζω. ηεικελ ερσχηειντ διεσεσ Προβλεµ ιµ Ραηµεν δερ 
Σπραχησψστεµγεσχηιχητε. Ζυρ Ρεκονστρυκτιον σψστεµιµµανεντερ Πηνοµενε 
βζω. Ωανδελπροζεσσε σινδ νµλιχη αλλε ϖορηανδενεν βζω. βερλιεφερτεν 
Θυελλεν ρελεϖαντ υνδ ανωενδβαρ. Ιµ Φαλλε δερ Σπραχηγεβραυχησγεσχηιχητε 
υνδ δερ Σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητε ιστ αβερ διε Σιχηερυνγ δερ δεσκριπτιϖεν 
Αδθυατηειτ µιτ ερηεβλιχη γρ⇓ερεν Προβλεµεν βεηαφτετ υνδ ερφορδερτ εινε 
γρνδλιχηε µετηοδολογισχηε Σελεκτιον. ∆ερ πριµρε Γρυνδ δαφρ ιστ 
σελβστϖερστνδλιχη διε φεηλενδε πηψσισχηε Εξιστενζ δερ ζυ υντερσυχηενδεν 
σπραχηλιχηεν Ωιρκλιχηκειτ βζω. δερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ. ∆ιεσεσ Φακτυµ 
σχηλιε⇓τ νµλιχη διε Ανωενδυνγ βζω. Ανωενδβαρκειτ ζαηλρειχηερ 
εµπιρισχηερ Μετηοδεν δερ γεγενωαρτσβεζογενεν Σοζιολινγυιστικ (ωιε 
Ιντερϖιεω, τειλνεηµενδε Βεοβαχητυνγ, Φραγεβογεν) ϖον ϖορνηερειν αυσ. Μαν 
µυσσ δαηερ ζ.Β. αυφ διε βεωυσστ µιτγετειλτεν συβϕεκτιϖεν ∆ατεν, διε ετωα 
δυρχη σοζιολινγυιστισχηε Ιντερϖιεωσ οδερ Φραγεβγεν ερηοβεν ωερδεν 
κνντεν, πρακτισχη ζυρ Γνζε ϖερζιχητεν. ∆ιεσ βερειτετ ϖορ αλλεµ φρ διε 
σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητλιχηε Φορσχηυνγ γρο⇓ε Σχηωιεριγκειτεν. Ιν 
διεσεµ Βερειχη σινδ δαηερ αλσ εµπιρισχηε Βασισ λεδιγλιχη ζωει Θυελλεντψπεν 
δενκβαρ βζω. ϖονεινανδερ ζυ υντερσχηειδεν (ϖγλ. Ματτηειερ 1998: 26).  

! Ερστενσ διε (µειστενσ) σποντανεν, λαιενηαφτεν µετασπραχηλιχηεν 
Ρεφλεξιονεν δεσ σπραχηηιστορισχηεν Αλλταγσ βερ Σπραχηε υνδ 
Σπραχηλιχηκειτ. ∆α αβερ διεσε σποραδισχη, ιν δεν υντερσχηιεδλιχηστεν 
Θυελλεντψπεν, δ.η. Τεξττψπεν βζω. Τεξτσορτεν ζυ φινδεν σινδ, σχηειντ 
ιηρε � αυχη νυρ ρελατιϖ � σψστεµατισχηε υνδ ϖολλστνδιγε Ερσχηλιε⇓υνγ 
πρακτισχη υνµγλιχη ζυ σειν. Αυφ δερ ανδερεν Σειτε ϖερφγεν ϕεδοχη 
γεραδε διεσε Θυελλεν βερ διε γρ⇓τε Σιγνιφικανζ, δα σιε ωεγεν ιηρερ 
Σποντανειττ υνδ Λαιενηαφτιγκειτ βερ δασ Σπραχηβεωυσστσειν βζω. διε 
Σπραχηεινστελλυνγεν δερ υντερσχηιεδλιχηστεν γεσελλσχηαφτλιχηεν 
Γρυππιερυνγεν Ινφορµατιονεν τραγεν.  

! ∆εν ζωειτεν Θυελλεντψπ στελλεν διε Ρεφλεξιονεν µιτ ωισσενσχηαφτλιχηεµ 
οδερ θυασιωισσενσχηαφτλιχηεµ Ανσπρυχη δαρ, διε ιηρεµ Ωεσεν ναχη ιν 
εινεµ δευτλιχη λειχητερ αβγρενζβαρεν Σχηριφττυµ: ιν ζειτγενσσισχηεν 
Γραµµατικεν, Ωρτερβχηερν οδερ Ζειτσχηριφτεν ζυ φινδεν σινδ. ∆εµ 
ερστεν Τψπ ηνλιχη βεζιεηεν σιχη αυχη διεσε ⊗υ⇓ερυνγεν αυφ 
σπραχηλιχηε Ιδεαλε βζω. Νορµεν, αυφ δεν αλσ ποσιτιϖ οδερ νεγατιϖ 
εµπφυνδενεν Εινφλυσσ ανδερερ Σπραχηεν (οδερ Σπραχηϖαριεττεν), αυφ 
πρφεριερτε οδερ αβγελεηντε Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ο.. ∆α αβερ ιν 
διεσεν Θυελλεν � ιµ Γεγενσατζ ζυ δεµ ερστεν Τψπ � εινε εινζιγε, υνδ 
ζωαρ ρεχητ κλεινε Σοζιεττ, διε γεσελλσχηαφτλιχηε υνδ σπραχηλιχηε Ελιτε ζυ 
Ωορτ κοµµτ, κανν δυρχη διεσε Αναλψσεν λεδιγλιχη ειν ρεχητ κλεινεσ 
Φραγµεντ δερ Σπραχηβεωυσστσεινσγεσχηιχητε ερφασστ ωερδεν.    
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∆αρβερ ηιναυσ µυσσ µαν αυχη ιν διεσεµ Κοντεξτ δασ αλλγεµεινε 
µετηοδολογισχηε Προβλεµ δερ ηιστορισχηεν Ωισσενσχηαφτεν ϖορ Αυγεν 
ηαλτεν: ϕε ωειτερ ωιρ ιν δερ Ζειτ ζυρχκγεηεν, δεστο σπρλιχηερ ωιρδ διε 
⇐βερλιεφερυνγ υνδ δαµιτ ζυγλειχη ιµµερ γερινγερ αυχη διε Σιγνιφικανζ δερ 
∆ατεν. Ιν Βεζυγ αυφ δασ 19. ϑαηρηυνδερτ µελδετ σιχη αλλερδινγσ διεσεσ 
αλλγεµεινε Θυελλενπροβλεµ ιν ωεσεντλιχη γερινγερεµ Μα⇓ε. Ωεγεν δερ 
νυνµεηρ µασσενηαφτεν Αλπηαβετισιερυνγ υνδ Λιτεραρισιερυνγ � αλσ Εργεβνισ 
δερ γεσελλσχηαφτλιχηεν Μοδερνισιερυνγ βζω. δερ ςερβργερλιχηυνγ � κανν µαν 
µιτ εινεµ σοωοηλ ιν θυαλιτατιϖερ αλσ αυχη ιν θυαντιτατιϖερ Ηινσιχητ ρελατιϖ 
ρεπρσεντατιϖεν Κορπυσ ρεχηνεν, δασ δεν ϖερσχηιεδενστεν 
σοζιοπραγµατισχηεν Υντερσυχηυνγεν εινε αδθυατε εµπιρισχηε Βασισ βιετετ.    

Αµ Ενδε υνσερεσ Γεδανκενγανγεσ ωολλεν ωιρ ϕετζτ ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ 
διεσερ ⇐βερλεγυνγεν νοχη εινµαλ αυφ δασ 19. ϑαηρηυνδερτ σοωιε αυφ διε 
κοµπλεξε Τηεµατικ δεσ Σπραχηκοντακτεσ, υνσερεν Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ 
αλσο, ζυρχκκοµµεν. Υνσερ Ζιελ ιστ εσ, αυφ εινιγε Ασπεκτε δερ Γεσχηιχητε δεσ 
∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν αυφµερκσαµ ζυ µαχηεν, διε ιµ Σιννε δεσ ιµ Αβσχηνιττ 
2.1 Γεσαγτεν ϖον δερ Φορσχηυνγ βισλανγ ιγνοριερτ ωυρδεν.     
 
 
2.4. ∆ασ 19. ϑαηρηυνδερτ υνδ δερ Σπραχηκοντακτ αλσ Γεγενστνδε εινερ 

σοζιοπραγµατισχηεν Σπραχηγεσχηιχητε 
 
Ιµ Αβσχηνιττ 2.1.1 ηαβεν ωιρ δασ µανγελνδε σπραχηηιστορισχηε Ιντερεσσε αν 
δερ Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ υ.α. µιτ δερ 
Σψστεµοριεντιερτηειτ δερ Σπραχηγεσχηιχητε ερκλρτ. Αν διεσεµ Πυνκτ µσσεν 
ωιρ αβερ σεηεν, δασσ διε Στελλυνγ βζω. διε Ρελεϖανζ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ 
δυρχη διε σοζιοπραγµατισχηε Αυσωειτυνγ δεσ Γεγενστανδσβερειχησ δερ 
Σπραχηγεσχηιχητε ιν ϖολλκοµµεν νευεµ Λιχητ ερσχηειντ. ∆ενν ωενν ωιρ 
τατσχηλιχη αννεηµεν, δασσ δασ 19. ϑαηρηυνδερτ δυρχη διε ρελατιϖε Κονστανζ 
δερ Σπραχηστρυκτυρ(εν) γεκεννζειχηνετ ιστ, δανν βιετετ διεσε Περιοδε δεσ 
Νευηοχηδευτσχηεν δεµ σψστεµοριεντιερτεν Σπραχηηιστορικερ ιν δερ Τατ νιχητ 
σεηρ ϖιελ. Ιµ σοζιοπραγµατισχηεν Κοντεξτ ϖερκρπερτ εσ αβερ ωεγεν δερ 
ιµµενσεν Βεδευτυνγ δερ σταττγεφυνδενεν σοζιοκοµµυνικατιϖεν 
Ωανδελπροζεσσε � δεµ Φρηνευηοχηδευτσχηεν ηνλιχη � εινε κλαρ 
αβγρενζβαρε, ειγενε σπραχηηιστορισχηε Εποχηε.15 ∆ιε Βεσχηρειβυνγ διεσερ 
Προζεσσε κανν δεσηαλβ εινε ωιχητιγε υνδ υνεντβεηρλιχηε εµπιρισχηε 
Γρυνδλαγε φρ δασ ςερστνδνισ δεσ Ωεσενσ βζω. δερ Ρεγυλαριττεν δεσ 
                                                           
 
15  Αν διεσερ Στελλε σχηειντ δερ Ηινωεισ ανγεβραχητ ζυ σειν, δασσ υντερ δεµ 19. ϑαηρηυνδερτ ζυµειστ 

�Ευροπασ λανγεσ 19. ϑαηρηυνδερτ� ζωισχηεν δερ Φρανζσισχηεν Ρεϖολυτιον (1789) υνδ δεµ Ενδε 
δεσ Ερστεν Ωελτκριεγσ (1918) ϖερστανδεν ωιρδ βζω. ϖερστανδεν ωερδεν σολλ. Ζωειφελσοηνε 
ϖερκρπερν νµλιχη βειδε Ερειγνισσε σχηαρφε Γρενζεν βζω. (σπραχη)ηιστορισχηε Ωενδεπυνκτε, 
δεν Ανφανγ βζω. δεν Αβσχηλυσσ ζωειερ αυφεινανδερ φολγενδερ Εποχηεν. Ζυµ 19. ϑαηρηυνδερτ αλσ 
σπραχηηιστορισχηεµ Περιοδισιερυνγσπροβλεµ σ. αυχη Πολενζ (1989). 
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Σπραχηωανδελσ ιµ Αλλγεµεινεν, υνδ δεσ ςερηλτνισσεσ ϖοµ σπραχηλιχηεν υνδ 
γεσελλσχηαφτλιχηεν Ωανδελ ιµ Βεσονδερεν, βιετεν. ςον διεσεν Ασπεκτεν βζω. 
Ωανδελπροζεσσεν σει νυν λεδιγλιχη αυφ διε Ρελεϖανζ δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν 
Σπραχηκοντακτε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ κυρζ εινγεγανγεν.  

Ωιρ ηαβεν βερειτσ εινγανγσ δαραυφ ηινγεωιεσεν, δασσ σιχη διε ηιστορισχηε 
Ερφορσχηυνγ δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε ζυµ βερωιεγενδεν 
Γρο⇓τειλ ιν δερ Υντερσυχηυνγ δερ λεξικαλισχηεν Τρανσφερενζεν, ινσβεσονδερε 
δερ δευτσχηεν Λεηνωρτερ δεσ Υνγαρισχηεν, ερσχηπφτ. ∆ιεσ ιστ ζωαρ οηνε 
Ζωειφελ ειν ωεσεντλιχηερ Βερειχη δερ Σπραχηκοντακτ− βζω. δερ 
Σπραχησψστεµγεσχηιχητε, διε ερωηντεν Σπραχηκοντακτε ηαττεν αβερ αυχη 
νοχη ζαηλρειχηε ανδερε, σεηρ βεδευτενδε Κονσεθυενζεν φρ διε Εντωιχκλυνγ 
σοωοηλ δερ δευτσχηεν αλσ αυχη δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε � ωενν αυχη ιµ 
Βερειχη δεσ Σπραχηγεβραυχησ υνδ δεσ Σπραχηβεωυσστσεινσ. ∆ερ 
Σπραχηκοντακτ µανιφεστιερτ σιχη νµλιχη βει ωειτεµ νιχητ νυρ ιν Φορµ ϖον 
λεξικαλισχηεν Τρανσφερενζεν (υµ διε διϖερσεν Τρανσφερενζ− υνδ 
Ιντερφερενζερσχηεινυνγεν ιν δεν ανδερεν Τειλσψστεµεν δεσ Σπραχησψστεµσ γαρ 
νιχητ ζυ ερωηνεν), σονδερν ϖερυρσαχηεν αυχη ιν δερ σοζιολινγυιστισχηεν 
Σπηρε ωιχητιγε ςερνδερυνγεν; σιε φηρεν ζυρ Ηεραυσβιλδυνγ ϖον 
ινδιϖιδυελλερ υνδ τερριτοριαλερ Μεηρσπραχηιγκειτ, ζυ Σπραχηϖερλυστ βζω. 
Σπραχηωεχησελ, ζυρ Φυνκτιονσϖερσχηιεβυνγ δερ αυτοχητηονεν υνδ δερ 
αλλοχητηονεν Σπραχηϖαριεττεν υσω. ∆ιεσε Πηνοµενε βζω. Ωανδελπροζεσσε 
σινδ αβερ ιν εινεµ σπραχησψστεµοριεντιερτεν Ραηµεν δερ Σπραχηγεσχηιχητε 
σελβστϖερστνδλιχη νιχητ ερκεννβαρ, αλσο αυχη νιχητ βεσχηρειβ− υνδ ερκλρβαρ. 
∆ιε ∆υρχηφηρυνγ σολχηερ Υντερσυχηυνγεν ωρε αβερ υ.α. αυχη δεσωεγεν 
ωιχητιγ, ωειλ διε Γρνδε δερ σπραχηλιχηεν Ρεγρεσσιον ιν δεν ηευτιγεν 
υνγαρνδευτσχηεν Σπραχηινσελν ϖον δερ Φορσχηυνγ σο γυτ ωιε αυσναηµσλοσ ιν 
δεν Ναχηκριεγσερειγνισσεν, ιν δερ µινδερηειτενφεινδλιχηεν Σπραχηενπολιτικ 
δερ Ναχηκριεγσϕαηρε γεσυχητ υνδ γεφυνδεν ωερδεν. Αλλειν σχηον διε 
Υντερσυχηυνγεν δεσ νχηστεν Καπιτελσ ωερδεν ϕεδοχη εινδευτιγ δαραυφ 
ηινωεισεν, δασσ διε Ωυρζελν δερ σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον δεσ 
Υνγαρνδευτσχητυµσ ϖιελ ωειτερ αλσ διε Ναχηκριεγσζειτ ζυρχκρειχηεν, ζυµ 
Γρο⇓τειλ εβεν ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ, βεσονδερσ αυχη ιµ Σπραχηκονφλικτ δεσ 
Ζειταλτερσ δερ √στερρειχηισχη−Υνγαρισχηεν Μοναρχηιε ζυ φινδεν σινδ. 
 
 
2.5.  Ζυσαµµενφασσυνγ            
 
Ιν διεσεµ Καπιτελ ηαβεν ωιρ ναχη εινερ σψστεµατισχηεν Αυσεινανδερσετζυνγ 
µιτ Στανδ υνδ Εργεβνισσεν δερ υνγαρνδευτσχηεν Σπραχηγεσχηιχητσφορσχηυνγ 
ζωει Φορσχηυνγσδεφιζιτε ανσ Ταγεσλιχητ γεβραχητ: διε βειναηε ϖολλκοµµενε 
Υνερφορσχητηειτ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ αλσ σπραχηηιστορισχηερ Εποχηε σοωιε διε 
ωειτγεηενδε Σψστεµοριεντιερτηειτ δερ Φορσχηυνγσιντερεσσεν. ∆ιεσε ζωει 
Υµστνδε σχηεινεν δαφρ ϖεραντωορτλιχη ζυ σειν, δασσ σοζιολινγυιστισχη−
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κοντακτλινγυιστισχηε Πηνοµενε, ωιε ετωα δερ δευτσχη−υνγαρισχηε 
Σπραχηκονφλικτ ιµ Ζειταλτερ δερ ∆οναυµοναρχηιε, ϖον δερ Φορσχηυνγ βισλανγ 
ϖερναχηλσσιγτ ωυρδεν. Ιν εινεµ νχηστεν Σχηριττ ϖερσυχητεν ωιρ διε Γρνδε 
φρ διεσε Φορσχηυνγσδεφιζιτε ζυ φινδεν σοωιε ανσχηλιε⇓ενδ δεν τηεορετισχηεν 
Ραηµεν ζυ βεστιµµεν, δεσσεν Ανωενδυνγ διε Βεηεβυνγ διεσερ 
Φορσχηυνγσλχκεν µγλιχη µαχητ. ∆ιεσεν Ραηµεν µειντεν ωιρ ιν δερ 
σοζιοπραγµατισχηεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ γεφυνδεν ζυ ηαβεν, φολγλιχη 
ηαβεν ωιρ υνσ ιµ Ανσχηλυσσ δαραν µιτ δερ Στελλυνγ βζω. δερ Ρελεϖανζ δεσ 19. 
ϑαηρηυνδερτσ υνδ δεσ Σπραχηκοντακτεσ βζω. Σπραχηκονφλικτσ ιν εινερ 
σοζιοπραγµατισχηεν Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ αυσεινανδεργεσετζτ. Σοµιτ 
ηαβεν ωιρ σχηλιε⇓λιχη δεν ωειτερεν σπραχηηιστορισχηεν Ραηµεν ανγεγεβεν, ιν 
δεµ υνσερ Γεγενστανδ, δερ δευτσχη−υνγαρισχηε Σπραχηκονφλικτ ιν δερ 
∆οναυµοναρχηιε, βερηαυπτ ερστ βεηανδελτ ωερδεν κανν.  

Ιµ Φολγενδεν ωερδεν ωιρ υνσ ναχη εινερ σοζιολινγυιστισχη−
κοντακτλινγυιστισχηεν ∆εφινιτιον υνδ Εξπλικατιον ϖον �Σπραχηκονφλικτ� αυφ διε 
Συχηε µαχηεν ναχη εινεµ Μοδελλ, δασ ιν διεσεµ σπραχηηιστορισχηεν Ραηµεν 
φηιγ ιστ, δασ Πηνοµεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ ζυ βεσχηρειβεν υνδ ζυ ερκλρεν. 



3. Σπραχηκονφλικτ αλσ Γεγενστανδ δερ Κοντακτλινγυιστικ 
 

 

3.1. �Σπραχηκονφλικτ�  
 

Ωιε ιµ εινλειτενδεν Καπιτελ βερειτσ ερωηντ, ωολλεν ωιρ φρ διε ϖορλιεγενδε 
Αρβειτ Σπραχηκονφλικτ δεφινιερεν αλσ εινε τερριτοριαλε Μεηρσπραχηιγκειτσκονστελλατιον,1 
βει δερ εινερ κλεινερεν βζω. υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ 
αυσγεριχητετε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν εινερ ιηρ βερλεγενεν στρκερεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ αλσ αδµινιστρατιϖε, πολιτισχηε υνδ ωιρτσχηαφτλιχηε Αυτοριττ αυφερλεγτ 
ωερδεν (ϖγλ. ∆ιρϖεν & Πτζ 1996: 684). Αυχη ϖον ΝΕΛ∆Ε ωιρδ διε 
Αυσγανγσσιτυατιον βζω. δερ Γρυνδ δεσ Σπραχηκονφλικτσ � αλλερδινγσ αυσ δερ 
Περσπεκτιϖε δερ βεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ � ιν ϖολλερ 
⇐βερεινστιµµυνγ δαµιτ ανγεγεβεν: 
 

Α δοµιναντ λανγυαγε γρουπ [�] χοντρολσ τηε χρυχιαλ αυτηοριτψ ιν τηε αρεασ οφ 
αδµινιστρατιον, πολιτιχσ, ανδ τηε εχονοµψ, ανδ γιϖεσ πρεφερενχε ιν εµπλοψµεντ το 
τηοσε αππλιχαντσ ωηο ηαϖε χοµµανδ οφ τηε δοµιναντ λανγυαγε. (Νελδε 1997: 290) 

 

Ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ µαχηεν ∆ΙΡςΕΝ & Π⇐ΤΖ δαραυφ αυφµερκσαµ, 
δασσ  
 

Σπραχηπηνοµενε ωιε Ζωεισπραχηιγκειτ υνδ ∆ιγλοσσιε νιχητ αλσ δασ Εργεβνισ εινερ 
νατρλιχηεν ηιστορισχηεν Εντωιχκλυνγ ανζυσεηεν [σινδ], σονδερν ιν ερστερ Λινιε αλσ 
ειν Εργεβνισ ϖον Σπραχηδοµινανζ, Σπραχηζωανγ υνδ σοµιτ Σπραχηκονφλικτ. (∆ιρϖεν 
& Πτζ 1996: 684) 

 

Ειν Σπραχηκονφλικτ εντστεητ γρυνδστζλιχη δυρχη διε Ιντεντιον δερ 
βερλεγενεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ, αυσ ιργενδεινεµ Ιντερεσσε διε Ζαηλ δερ 
Σιτυατιονεν βζω. ∆οµνεν, δ.η. δερ ινστιτυτιοναλισιερτεν 
ςερωενδυνγσκοντεξτε, ωο διε ειγενε Σπραχηε ϖερωενδετ ωιρδ βζω. 
ϖερωενδετ ωερδεν κανν, ζυ ϖερµινδερν, ζυ βεειντρχητιγεν. Σπραχηκονφλικτ 
ωιρδ δεµναχη δυρχη διε Ιντεντιονεν δερ βερλεγενεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
ινδυζιερτ. Ειν Κονφλικτ εργιβτ σιχη ϕεδοχη αυσ διεσεν Ιντεντιονεν � ωιε ιν 
αλλεν Κονφλικτσιτυατιονεν βερηαυπτ � ερστ δαδυρχη, δασσ διε βειδεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ζωει εινανδερ γεγενβερστεηενδε 
Ιντερεσσενγεµεινσχηαφτεν βιλδεν, υνδ διε βερλεγενε Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
ιηρε ειγενεν σπραχηλιχηεν Ιντερεσσεν δερ υντεργεορδνετεν αυφζυζωινγεν 
ϖερσυχητ. Αλλερδινγσ κανν δαβει ερστ ιν δεµ Φαλλ τατσχηλιχη ϖον 
Σπραχηκονφλικτ διε Ρεδε σειν, ωενν ιννερηαλβ δερ υντεργεορδνετεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ειν κολλεκτιϖεσ Κονφλικτβεωυσστσειν εντστεητ υνδ ιν 
Φολγε δεσσεν διεσε σιχη αυφ ιργενδεινε Αρτ υνδ Ωεισε, ϖορ αλλεµ αβερ δυρχη 

                                                           

 
1  Ζυ δεν ϖερσχηιεδενεν Τψπεν δερ Μεηρσπραχηιγκειτ ϖγλ. διε ηερϖορραγενδε σψστεµατισχηε 

∆αρστελλυνγ ιν Λδι (1996).  
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ιηρε ρελεϖαντεν Εντσχηειδυνγεν υνδ ιηρ σπραχηλιχηεσ ςερηαλτεν, ωεηρτ, ιηρε 
ειγενεν Ιντερεσσεν δεν Ιντερεσσεν δερ βερλεγενεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
υντερζυορδνεν οδερ σιε γαρ αυφζυγεβεν. Ανσονστεν κοµµτ νµλιχη ιν 
Ωαηρηειτ κειν Κονφλικτ ζυ Στανδε. Ινσοφερν ιστ κολλεκτιϖεσ 
Κονφλικτβεωυσστσειν διε νοτωενδιγε ςοραυσσετζυνγ φρ δεν Σπραχηκονφλικτ. 
Αυφ Γρυνδ διεσεσ κολλεκτιϖεν Κονφλικτβεωυσστσεινσ δαρφ διε υντεργεορδνετε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ νιχητ ωιδερστανδσλοσ ζυµ Σπραχηωεχησελ βερειτ σειν, 
σονδερν µυσσ ϖιελµεηρ δεµναχη βεστρεβτ σειν, δυρχη ιηρε Εντσχηειδυνγεν 
υνδ ιηρ Σπραχηϖερηαλτεν δερ Σπραχηδοµινανζ βζω. δερ σπραχηλιχηεν Γεωαλτ 
δερ βεργεορδνετεν Σπραχη− υνδ Ωιλλενσγεµεινσχηαφτ εντγεγενζυωιρκεν. Ιν 
διεσεµ Σιννε µυσσ νοχη εινµαλ βετοντ ωερδεν, δασσ Σπραχηκονφλικτ 
ειγεντλιχη κεινεν Κονφλικτ ζωισχηεν Σπραχηεν, σονδερν ϖιελµεηρ ζωισχηεν 
Σπρεχηερν βζω. Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ϖον Σπραχηεν βεδευτετ (ϖγλ. αυχη 
Νελδε 1997: 292). 

Ειν Σπραχηκονφλικτ µανιφεστιερτ υνδ ϖολλζιεητ σιχη σελβστϖερστνδλιχη ερστ 
ιµ Ραηµεν δεσ σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ. Ιµ Ραηµεν διεσεσ ςερηαλτενσ ζειγτ 
διε υντεργεορδνετε Σπραχηγεµεινσχηαφτ δυρχη ιηρ κονκρετεσ σπραχηλιχηεσ 
ςερηαλτεν, ινωιεωειτ σιε σιχη (βζω. ιηρε σπραχηλιχηεν Ιντερεσσεν) δερ 
⇐βερλεγενηειτ δερ δοµιναντεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυ υντερωερφεν βερειτ ιστ. 
∆αβει µυσσ ϕεδοχη βεαχητετ ωερδεν, δασσ εσ � βεσονδερσ ιµ Φαλλε ϖον 
δικτατορισχηερ Εινφλυσσναηµε � αυχη Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν γιβτ, ωο δερ 
υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωεγεν δερ εξτρεµ σταρκεν σιτυατιοναλεν 
Ζωνγε φρ ινδιϖιδυελλε Εντσχηειδυνγεν, δ.η. φρ ινδιϖιδυελλεσ 
Σπραχηϖερηαλτεν πρακτισχη κειν Φρειραυµ µεηρ βλειβτ. Σολχηε 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν βιλδεν δαηερ αυχη σχηον δεσωεγεν εινεν 
Σονδερφαλλ, ωειλ δερ ςερλαυφ υνδ δερ Αυσγανγ δεσ Σπραχηκονφλικτσ ηιερ 
νοτωενδιγερωεισε αλλειν αυσ δερ δικτατορισχηεν Εινφλυσσναηµε εργιβτ. Φαλλσ 
νµλιχη διεσε δικτατορισχηε Εινφλυσσναηµε � τροτζ εϖεντυελλεν Ωιδερστανδεσ 
ϖον Σειτεν δερ υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ � νιχητ αβλσστ, ενδετ 
δερ Σπραχηκονφλικτ ζωανγσλυφιγ µιτ Σπραχηϖερλυστ βζω. Σπραχηωεχησελ. Υνδ 
διε Ωελτγεσχηιχητε ηατ ζωαρ µεηρφαχη αυχη δεραρτιγε Κονστελλατιονεν 
ηερϖοργεβραχητ, διεσε µσσεν ϕεδοχη εινδευτιγ αλσ Εξτρεµφλλε δεσ 
Σπραχηκονφλικτσ βετραχητετ ωερδεν.   

∆α διε Αυσγανγσποσιτιον δεσ Σπραχηκονφλικτσ υνδ δασ σπραχηλιχηε 
ςερηαλτεν βειδερ Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ιµ ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ � 
νορµαλερωεισε � ερηεβλιχη ϖαριιερεν κννεν, κννεν Σπραχηκονφλικτε 
ϖερσχηιεδεναρτιγ ενδεν. ϑε ναχη ςερλαυφ κανν δερ Σπραχηκονφλικτ 
γρυνδστζλιχη δρει Φολγεν φρ διε υντεργεορδνετε Σπραχηγεµεινσχηαφτ βζω. ιηρε 
Σπραχηε ηαβεν. 
(1) Τροτζ εϖεντυελλεν Ωιδερστανδεσ κανν εσ ζυ εινεµ Σπραχηωεχησελ, δ.η. 

Σπραχηϖερλυστ βει δερ υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ κοµµεν 
(σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον). Ιν δερ Ρεγελ φηρτ ϕεδοχη διεσερ Ωεγ ερστ 
βερ διε Σιτυατιον εινερ ινσταβιλεν κολλεκτιϖεν Ζωεισπραχηιγκειτ ζυµ 
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Σπραχηϖερλυστ, διε σιχη δαδυρχη αυσζειχηνετ, δασσ διε εινζελνεν 
Γενερατιονεν βερ σεηρ υντερσχηιεδλιχηε, υνδ ζωαρ ιµµερ γερινγερε, 
σπραχηλιχηε Κοµπετενζεν ϖερφγεν. 

(2) Ιµ υµγεκεηρτεν Φαλλ, δ.η. ωενν διε υντεργεορδνετε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιηρε Ιντερεσσεν δυρχησετζεν κανν, κανν δερ 
Σπραχηκονφλικτ πρινζιπιελλ αυχη µιτ Σπραχηερηαλτ, σοµιτ αλσο µιτ δερ 
ρεχητλιχηεν βζω. κοµµυνικατιονσπρακτισχηεν Γλειχηστελλυνγ δερ βειδεν 
Σπραχηεν βζω. Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ενδεν.  

(3) Ιµ δριττεν Φαλλ κανν εσ βερ διε τερριτοριαλε Μεηρσπραχηιγκειτ ηιναυσ � 
αλσ εινε Αρτ Κοµπροµισσλσυνγ � ζυρ Ηεραυσβιλδυνγ εινερ σταβιλεν 
ινδιϖιδυελλεν βζω. κολλεκτιϖεν Ζωεισπραχηιγκειτ ιννερηαλβ δερ υντεργεορδνετεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ κοµµεν. ∆αβει ϖερστεηεν ωιρ υντερ �ινδιϖιδυελλερ 
Μεηρσπραχηιγκειτ� � ιν Ανλεηνυνγ αν Λ⇐∆Ι � δενϕενιγεν Ζυστανδ, βει 
δεµ  

 

σιχη [ϕεµανδ, δ.η. ειν Ινδιϖιδυυµ] ιργενδωανν ιν σεινεµ Λεβεν ζωειερ οδερ 
µεηρερερ [Σπραχηεν] βεδιεντ υνδ αυχη ϖον δερ εινεν ιν διε ανδερε ωεχησελν κανν, 
ωενν διεσ διε Υµστνδε ερφορδερλιχη µαχηεν, αβερ υναβηνγιγ ϖον δερ Σψµµετριε 
δερ Σπραχηκοµπετενζ, ϖον δεν Ερωερβσµοδαλιττεν υνδ ϖον δερ ∆ιστανζ ζωισχηεν 
δεν βετειλιγτεν Σπραχηεν. (Λδι 1996: 234)  
 

Ιν δερ Ρεγελ βιλδετ σιχη βει εινερ σολχηεν σταβιλεν κολλεκτιϖεν 
Ζωεισπραχηιγκειτ ζυγλειχη αυχη εινε σταβιλε ∆ιγλοσσιεσιτυατιον ηεραυσ, ιν 
δερ ζωισχηεν δεν βειδεν Κονφλικτσπραχηεν εινε στρικτε υνδ εινδευτιγε 
φυνκτιοναλε ςερτειλυνγ (∆οµνενϖερτειλυνγ) ζυ Στανδε κοµµτ (ϖγλ. 
ετωα Βαρτηα 1999: 66φφ.). Ειν νιχητ σελτεν ϖορκοµµενδερ Τψπ διεσερ αλσ 
Εργεβνισ δεσ Σπραχηκονφλικτσ εντστεηενδερ ∆ιγλοσσιεσιτυατιον ιστ διε 
µεδιαλε ∆ιγλοσσιε, βει δερ αυσ δερ ∆οµνε δερ Σχηριφτλιχηκειτ διε εινε 
Σπραχηε ϖερσχηωινδετ. 

Ιµ Φολγενδεν ωερδεν ωιρ ιµ Σιννε δεσ βισηερ Γεσαγτεν αννεηµεν, δασσ δερ 
υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιµ Ραηµεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ 
Φρειραυµ ερηαλτεν βλειβτ, υµ Εντσχηειδυνγεν ιν Βεζυγ αυφ δασ ειγενε 
σπραχηλιχηε ςερηαλτεν ζυ τρεφφεν. Ιν διεσεµ Φαλλ µσσεν ωιρ δαϖον αυσγεηεν, 
δασσ δερ ςερλαυφ υνδ δερ Αυσγανγ δεσ Σπραχηκονφλικτσ νεβεν δεν 
ϖορηανδενεν Ζωνγεν, διε διε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ϖον ϖορνηερειν 
µιτβεστιµµεν βζω. κονστιτυιερεν, ιν ερστερ Λινιε ϖον δεν εινζελνεν � φρ διε 
Κονφλικτσιτυατιον ρελεϖαντεν � Εντσχηειδυνγεν υνδ ϖον δεµ αυφ διεσε 
Εντσχηειδυνγεν ζυρχκφηρβαρεν σπραχηλιχηεν ςερηαλτεν δερ 
υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αβηνγτ. Ωενν µαν δεν ςερλαυφ δεσ 
Σπραχηκονφλικτεσ βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν ωιλλ, µυσσ µαν δαηερ ιµ Σιννε δεσ 
βισηερ Γεσαγτεν διε σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν βζω. δασ 
σπραχηλιχηε ςερηαλτεν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν.  

Ιν δερ Σοζιαλπσψχηολογιε νιµµτ µαν αν, δασσ µενσχηλιχηεσ ςερηαλτεν υνδ 
ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ϖον Εινστελλυνγεν (ενγλ. αττιτυδεσ) γεστευερτ ωερδεν 
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(ϖγλ. ετωα Στροεβε; Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 219φφ.). Ιν διεσεµ Σιννε 
φυνγιερεν Εινστελλυνγεν � υντερ ανδερεµ � αλσ ςερηαλτενσινδικατορεν βζω. 
ςερηαλτενσπρδικτορεν. Ωενν διεσ σο ιστ υνδ ωενν ωιρ ιµ Σιννε δεσ οβεν 
Γεσαγτεν αννεηµεν, δασσ Σπραχηϖερηαλτεν εινε Φορµ µενσχηλιχηεν 
ςερηαλτενσ δαρστελλτ, δανν κννεν ωιρ ζυ Ρεχητ βεηαυπτεν, δασσ αυχη δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ 
υντεργεορδνετεν � ωιε αυχη δερ βεργεορδνετεν � Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιµ 
ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ ϖον Εινστελλυνγεν γεστευερτ ωερδεν. 
Εινστελλυνγεν, διε σιχη αυφ σπραχηλιχηε Οβϕεκτε (Εινζελσπραχηεν, 
Σπραχηϖαριεττεν, Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν υ..) βεζιεηεν, νενντ µαν 
Σπραχηεινστελλυνγεν (ενγλ. λανγυαγε αττιτυδεσ). Ωιρ ωολλεν αλσο µεινεν, δασσ δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ιν 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν ϖον Σπραχηεινστελλυνγεν βεεινφλυσστ βζω. γεστευερτ 
ωερδεν.  

Αλλερδινγσ µσσεν ωιρ ηιερ ανµερκεν, δασσ ωιρ, ινδεµ ωιρ διεσ τατσχηλιχη 
αννεηµεν, υνσ δεµ µενταλιστισχηεν ςερηαλτενσµοδελλ δερ Πσψχηολογιε 
ϖερπφλιχητεν. ∆αµιτ νεηµεν ωιρ νµλιχη ιµ Γεγενσατζ ζυµ Βεηαϖιορισµυσ 
ιµπλιζιτε αυχη αν, δασσ µενσχηλιχηεσ ςερηαλτεν νιχητ εινφαχη αλσ Ρεακτιον αυφ 
Ρειζε ζυ ϖερστεηεν υνδ ζυ ερκλρεν ιστ, σονδερν αυφ διρεκτ νιχητ βεοβαχητβαρε 
ιννερε (µενταλε) Προζεσσε ζυρχκγεητ (ϖγλ. ςανδερµεερεν 1996: 692). 
 
 
3.2. �Σπραχηεινστελλυνγ� 
 

Σπραχηεινστελλυνγεν ιν Μεηρσπραχηιγκειτσσιτυατιονεν σινδ αυσ δεµ οβεν 
γενανντεν Γρυνδ ειν ϖιελϖερσπρεχηενδεσ υνδ ιµµερ µεηρ βεαχητετεσ 
Φορσχηυνγσφελδ ιννερηαλβ δερ µοδερνεν Σοζιολινγυιστικ υνδ 
Κοντακτλινγυιστικ. Βει εινσχηλγιγεν Υντερσυχηυνγεν γρειφτ µαν γεωηνλιχη 
αυφ ϖερσχηιεδενε Εινστελλυνγσκονζεπτε δερ Σοζιαλπσψχηολογιε ζυρχκ.  

Ιν ζαηλρειχηεν, ϕα σογαρ δεν µειστεν νευερεν Αρβειτεν ζυρ 
σοζιολινγυιστισχηεν Εινστελλυνγσφορσχηυνγ ωιρδ δασ δρειδιµενσιοναλε 
Εινστελλυνγσµοδελλ ϖον ΡΟΣΕΝΒΕΡΓ & ΗΟςΛΑΝ∆ (1960) ϖερωενδετ.2 ∆ιεσεσ 
Εινστελλυνγσµοδελλ ποστυλιερτ εινε ιντερνε Στρυκτυριερτηειτ ϖον Εινστελλυνγεν 
υνδ γεητ δαϖον αυσ, δασσ Εινστελλυνγεν σιχη αυσ δρει Κοµπονεντεν 
ζυσαµµενσετζεν: αυσ εινερ κονατιϖεν, εινερ κογνιτιϖεν υνδ εινερ αφφεκτιϖεν 
Κοµπονεντε. ∆ιε κονατιϖε (ϖερηαλτενσβεζογενε) Κοµπονεντε στελλεν διε 
ςερηαλτενσιντεντιονεν οδερ Ηανδλυνγστενδενζεν δερ Περσον δαρ, διε 
κογνιτιϖε βεστεητ αυσ ⇐βερζευγυνγεν, Μεινυνγεν υνδ ςορστελλυνγεν βερ 
δασ Εινστελλυνγσοβϕεκτ, ωηρενδ διε αφφεκτιϖε διε αβλεηνενδεν οδερ 
ζυωενδενδεν Εµοτιονεν εινερ Περσον γεγενβερ δεµ Εινστελλυνγσοβϕεκτ 
                                                           

 
2
  ςγλ. ετωα ςανδερµεερεν 1996: 692 φ. οδερ διε Βειτργε ιν ∆εµινγερ; Φγεν; Σχηαρλοτη & Ζωιχκλ 

(2000). 
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βεινηαλτετ (ϖγλ. Στροεβε; Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 220φφ., 
ςανδερµεερεν 1996: 692φ.). 

Αλλερδινγσ σινδ αυχη Φλλε ϖορστελλβαρ υνδ ϖιελφαχη αυχη εµπιρισχη βελεγτ 
υνδ βερπρφβαρ, ωο διε Γεφηλε, δασ ∆ενκεν υνδ δασ ςερηαλτεν εινερ 
Περσον αυσεινανδερκλαφφεν, ωο αλσο ετωα τροτζ ποσιτιϖερ, ζυωενδενδερ 
∆ενκωεισε υνδ Γεφηλε γεγενβερ δεµ Εινστελλυνγσοβϕεκτ αβλεηνενδεσ 
ςερηαλτεν γεζειγτ ωιρδ. Αυσ διεσεµ Γρυνδ ωιρδ ϖον ϖιελεν 
Σοζιαλπσψχηολογεν διεσεσ δρειδιµενσιοναλε Εινστελλυνγσµοδελλ αβγελεηντ, 
σταττ δεσσεν διε Εινδιµενσιοναλιττ ϖον Εινστελλυνγεν ϖερτρετεν υνδ διε 
αφφεκτιϖε Ηαλτυνγ αλσ δερ εινζιγ ρελεϖαντε ςερηαλτενσινδικατορ ανγεσεηεν (ϖγλ. 
Στροεβε; Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 221). Αυσ γεναυ διεσεν 
⇐βερλεγυνγεν ωολλεν ωιρ υνσ αυχη δεµ εινδιµενσιοναλεν Εινστελλυνγσµοδελλ 
ανσχηλιε⇓εν υνδ ιµ Σιννε ϖον ΠΕΤΤΨ & ΧΑΧΧΙΟΠΠΟ διε Εινστελλυνγ 
φολγενδερµα⇓εν δεφινιερεν: Εινστελλυνγ ιστ ειν αλλγεµεινεσ, ανδαυερνδεσ, ποσιτιϖεσ οδερ 
νεγατιϖεσ Γεφηλ φρ εινε Περσον, ειν Οβϕεκτ οδερ εινεν Σαχηϖερηαλτ (ϖγλ. Πεττψ & 
Χαχχιοππο 1981: 7). Αυφ δερ Φολιε διεσερ Εινστελλυνγσδεφινιτιον λαυτετ δανν 
υνσερε ∆εφινιτιον ϖον Σπραχηεινστελλυνγεν ωιε φολγτ: Σπραχηεινστελλυνγ ιστ ειν 
αλλγεµεινεσ, ανδαυερνδεσ, ποσιτιϖεσ οδερ νεγατιϖεσ Γεφηλ φρ ειν βεστιµµτεσ σπραχηλιχηεσ 
Οβϕεκτ (Εινζελσπραχηε, Σπραχηϖαριεττ, Σπραχηϖερηαλτενσωεισε ο..). 

∆αρβερ ηιναυσ ηαβεν ϕεδοχη νευερε σοζιαλπσψχηολογισχηε Φορσχηυνγεν 
ναχηγεωιεσεν, δασσ ιν ζαηλρειχηεν, ϕα σογαρ δεν µειστεν Φλλεν δασ ςερηαλτεν 
βζω. διε ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν σιχη νιχητ αλλειν αυσ δεν Εινστελλυνγεν 
γεγενβερ δεµ Εινστελλυνγσοβϕεκτ ερκλρεν λασσεν. Αµ ωενιγστεν νατρλιχη ιν 
δεµ Φαλλ, ωενν ωεγεν βεσονδερσ σταρκερ σιτυατιοναλερ Ζωνγε ινδιϖιδυελλεσ 
ςερηαλτεν βειναηε υνµγλιχη γεµαχητ ωιρδ. Μιτ σιτυατιοναλεν Ζωνγεν, 
ωενν αυχη νιχητ µιτ βεσονδερσ σταρκεν, µυσσ µαν ϕεδοχη ιν ζαηλρειχηεν 
Φλλεν ρεχηνεν. Ζυ ιηνεν γεηρεν νµλιχη αυχη διε � κοδιφιζιερτεν οδερ νιχητ 
κοδιφιζιερτεν � πρσκριπτιϖεν σοζιαλεν Νορµεν, διε ωοηλ ιν ϕεδερ Γεσελλσχηαφτ 
εξιστιερεν υνδ διε φρ Γεσελλσχηαφτεν σογαρ κονστιτυτιϖ σινδ. Εινε 
σοζιολινγυιστισχηε Εξπλικατιον ϖον �σοζιαλερ Νορµ� κνντε ιµ Ανσχηλυσσ αν 
ΓΛΟΨ (1987) φολγενδερµα⇓εν λαυτεν: 

 

Ειν βεστιµµτερ (Ηανδλυνγσ−, Ωερτ−, ∆ενκ− �) Ινηαλτ [αυσ δεµ Βερειχη δερ 
Σπραχηλιχηκειτ] υνδ διε Φορµ σεινερ Εντυ⇓ερυνγ σινδ ναχη δεµ Ωιλλεν εινερ 
Ινστανζ Α φρ εινεν Περσονενκρεισ Β υντερ δεν Σιτυατιονσβεδινγυνγεν Χ ιν βεζυγ 
αυφ εινεν Ζωεχκ ∆ µιτ δερ Βεγρνδυνγ Ε ερλαυβτ, γε− οδερ ϖερβοτεν. (Γλοψ 1987: 
121) 

  

Αυσγεηενδ ϖον διεσεν ⇐βερλεγυνγεν βζω. Προβλεµεν ηαβεν ΦΙΣΗΒΕΙΝ & 

ΑϑΖΕΝ (1975) εινε Τηεοριε εντωιχκελτ, διε Τηεοριε δεσ βερλεγτεν Ηανδελνσ 
(�τηεοριε οφ ρεασονεδ αχτιον�), ιν δερ νεβεν δερ Εινστελλυνγ αυχη δερ σοζιαλεν 
Νορµ εινε ζεντραλε Βεδευτυνγ βει δερ Στευερυνγ µενσχηλιχηεν ςερηαλτενσ 
εινγερυµτ ωιρδ. ∆ιεσε Τηεοριε ωυρδε σπτερ ϖορ αλλεµ ϖον ΙΧΕΚ ΑϑΖΕΝ 

ωειτερεντωιχκελτ υνδ µοδιφιζιερτ (Αϕζεν 1991, Αϕζεν & Μαδδεν 1986), υνδ 
µνδετε σχηλιε⇓λιχη ιν διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ (×τηεορψ οφ πλαννεδ 
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βεηαϖιουρ×). ∆ιεσε Τηεοριε ηατ σιχη µιττλερωειλε ζυ δεµ εινφλυσσρειχηστεν υνδ 
αµ µειστεν ϖερβρειτετεν Εινστελλυνγσ−ςερηαλτενσ−Μοδελλ δερ µοδερνεν 
Σοζιαλπσψχηολογιε εταβλιερτ. ∆α σιε αυχη ζυρ Βεηανδλυνγ υνσερεσ 
Γεγενστανδεσ αµ βεστεν γεειγνετ ζυ σειν σχηειντ, ωολλεν ωιρ υνσ ιµ 
Φολγενδεν ιηµ ζυωενδεν. 
 
3.3. ∆ιε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
 

∆ιε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ερκλρτ µενσχηλιχηεσ ςερηαλτεν βζω. 
ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν γρυνδστζλιχη αυσ ϖιερ Φακτορεν. Ωιε ιν δερ 
Τηεοριε δεσ βερλεγτεν Ηανδελνσ ιστ δερ υνµιττελβαρε Βεστιµµυνγσφακτορ 
αυχη ηιερ διε Ιντεντιον δεσ Ηανδελνδεν, δασ ιν Ρεδε στεηενδε ςερηαλτεν 
αυσζυφηρεν. ∆ιεσε ςερηαλτενσιντεντιον ωιρδ ιηρερσειτσ ωιεδερυµ ϖον δρει 
Φακτορεν βεστιµµτ: ϖον δεν Εινστελλυνγεν βεζγλιχη δεσ ςερηαλτενσ, ϖον δεν 
συβϕεκτιϖεν Νορµεν υνδ ϖον δερ ωαηργενοµµενεν ςερηαλτενσκοντρολλε, ζωισχηεν 
δενεν ειν ιντερδεπενδεντεσ ςερηλτνισ βεστεητ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αββ. 16: ∆ιε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
(ιν Ανλεηνυνγ αν Στροεβε; Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 248) 

 
 
∆ερ ηιερ �συβϕεκτιϖε Νορµ� γενανντε Φακτορ ωιρδ ιν Ανλεηνυνγ αν δεν οβεν 
ζιτιερτεν σοζιαλεν Νορµβεγριφφ � ϖον δερ Σειτε δεσ Συβϕεκτσ βετραχητετ � 
ϖερστανδεν αλσ �δερ δυρχη διε ηανδελνδε Περσον ωαηργενοµµενε ∆ρυχκ, δασ 
ιν Φραγε στεηενδε ςερηαλτεν αυσζυφηρεν οδερ ζυ υντερλασσεν� (Στροεβε; 
Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 248). Σιε ωιρδ ιηρερσειτσ εβενφαλλσ δυρχη ζωει 
Φακτορεν βεστιµµτ: εινερσειτσ δυρχη νορµατιϖε Μεινυνγεν ϖον ρελεϖαντεν 
ανδερεν Περσονεν βερ δασ βεαβσιχητιγτε ςερηαλτεν, υνδ ανδερερσειτσ δυρχη 

Εινστελλυνγεν 
βεζγλιχη  

δεσ ςερηαλτενσ 

 

Συβϕεκτιϖε Νορµ 

Ωαηργενοµµενε 
ςερηαλτενσκοντρολλε

 

Ιντεντιον 
 

ςερηαλτεν 

Νορµατιϖε 
Μεινυνγεν

Μοτιϖατιον
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διε Μοτιϖατιον δερ Περσον, σιχη νορµγεµ⇓ ζυ ϖερηαλτεν. ∆ιε �ωαηργενοµµενε 
ςερηαλτενσκοντρολλε� ωιρδ κονζεπτυαλισιερτ αλσ �διε ερωαρτετε Λειχητιγκειτ οδερ 
Σχηωιεριγκειτ, δασ βεαβσιχητιγτε ςερηαλτεν αυχη τατσχηλιχη αυσφηρεν ζυ 
κννεν� (εβδ.: 249). Αλλε διεσε Ζυσαµµενηνγε ωερδεν ιν δερ Αββιλδυνγ 16 
δαργεστελλτ. 

Ζυρ ςερανσχηαυλιχηυνγ ωολλεν ωιρ νυν διε οβεν υµρισσενε Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ αυφ δεν Σπραχηκονφλικτ βεζιεηεν υνδ ιηρ 
Ερκλρυνγσσχηεµα αυφ εινε µγλιχηε (φικτιϖε) Σπραχηκονφλικτκονστελλατιον 
ανωενδεν.  

Νεηµεν ωιρ αν, δασσ ειν βεστιµµτερ Σπραχηκονφλικτ µιτ δεµ 
Σπραχηωεχησελ, δ.η. µιτ δερ σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον δερ υντεργεορδνετεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ενδετ, ωοβει διεσεσ Σπραχηϖερηαλτεν νιχητ διε 
νοτωενδιγε Κονσεθυενζ ϖον Σπραχηζωανγ, δ.η. ϖον σιτυατιοναλεν Ζωνγεν 
ιστ. Ιν διεσεµ Φαλλ κννεν ωιρ δασ Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν, αυσ δερεν Γεσαµτηειτ σιχη αµ Ενδε δερ 
Σπραχηωεχησελ εργιβτ, ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
φολγενδερµα⇓εν ερκλρεν. 

 
(α) Ιντεντιον. ∆ιε Ανγεηριγεν δερ υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 

ηαττεν διε Ιντεντιον, ιηρε ειγενε (αυτοχητηονε) Σπραχηε (Σπραχηϖαριεττ, 
Σπραχηϖερηαλτενσωεισε ο..) ζυγυνστεν δερ (αλλοχητηονεν) Σπραχηε 
(Σπραχηϖαριεττ, Σπραχηϖερηαλτενσωεισε ο..) δερ βεργεορδνετεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφζυγεβεν. Ιηρε αυφ διεσε Ιντεντιον 
ζυρχκγεηενδε ςερηαλτενσεντσχηειδυνγ λσστ σιχη ωιεδερυµ µιτ 
φολγενδεν Φακτορεν ερκλρεν.   

(αα) Σπραχηεινστελλυνγ. Σιε γλαυβτεν, ιηρε Εντσχηειδυνγ, δ.η. δερ 
Σπραχηωεχησελ, ηαβε ποσιτιϖε Φολγεν. Ιηρε Εινστελλυνγ γεγενβερ 
διεσεµ ιντενδιερτεν Σπραχηϖερηαλτεν ωαρ αλσο ποσιτιϖ. 

(αβ) Συβϕεκτιϖε Νορµ. Ρελεϖαντε ανδερε Περσονεν (ςοργεσετζτε, Κολλεγεν, 
Φρευνδε, Φαµιλιε υσω.) ερωαρτετεν ϖον ιηνεν, δασσ σιε ιηρε Σπραχηε 
(Σπραχηϖαριεττ, Σπραχηϖερηαλτενσωεισε ο..) αυφγεβεν βζω. ωεχησελν, 
υνδ µοτιϖιερτ σινδ, διεσεν Ερωαρτυνγεν ζυ εντσπρεχηεν. 

(αχ) Ωαηργενοµµενε ςερηαλτενσκοντρολλε. Σιε γλαυβτεν, δασσ σιε αλλε 
Σχηωιεριγκειτεν βζω. Προβλεµε (Ερωερβ δερ νευεν Σπραχηε, 
Ιδεντιττσπροβλεµε ο..) ερφολγρειχη βεκµπφεν κννεν, διε σιε ϖοµ 
Σπραχηωεχησελ αβηαλτεν κνντεν. Σιε γλαυβτεν αλσο, δασ ιντενδιερτε 
ςερηαλτεν σει ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν. 

 
Εινε σολχηε Βεσχηρειβυνγ σολλ δανν ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν 
ςερηαλτενσ αλλε ρελεϖαντεν Ασπεκτε εντηαλτεν, αυσ δενεν δασ σπραχηλιχηε 
ςερηαλτεν βζω. διε Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ιν εινερ 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιον φολγεν. 
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Αν διεσερ Στελλε ιστ εσ ϕεδοχη ανζυµερκεν, δασσ δασ οβεν ζιτιερτε 
Φαλλβεισπιελ σταρκ ϖερεινφαχητ ιστ. Εινερσειτσ ιστ νµλιχη εινε ϕεδε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιντερν στρυκτυριερτ, σο δασσ διε ϖερσχηιεδενεν 
γεµεινσχηαφτσιντερνεν Γρυππιερυνγεν αυσ ιηρερ υντερσχηιεδλιχηεν Στελλυνγ 
υνδ Κονφλικτβετροφφενηειτ ηεραυσ σιχη γρυνδστζλιχη ανδερσ ϖερηαλτεν κννεν. 
Υνδ ανδερερσειτσ εργιβτ σιχη δερ Σπραχηωεχησελ αυσ εινερ Ρειηε ϖον 
εινζελνεν, κονκρετεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ιν κονκρετεν Σιτυατιονεν, υνδ 
διεσε Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ωιεδερυµ αυσ εινερ Ρειηε ϖον εινζελνεν, 
κονκρετεν ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν. ∆.η. ωιρ µσσεν ειγεντλιχη νιχητ 
εινφαχη δεν Σπραχηωεχησελ ερκλρεν, σονδερν αλλε διε ζαηλρειχηεν εινζελνεν, 
κονκρετεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν υνδ διε ιηνεν ζυ Γρυνδε λιεγενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν, αυσ δενεν σιχη σχηλιε⇓λιχη ετωα δερ 
Σπραχηωεχησελ αλσ Γεσαµτπηνοµεν εργιβτ. Αυφ διε Βεσχηρειβυνγ υνδ 
Ερκλρυνγ αλλερ διεσερ Εινζελερσχηεινυνγεν µσσεν ωιρ αλλερδινγσ ιµ Ραηµεν 
διεσερ Αρβειτ � αυχη ωεγεν δερ βερειτσ ερωηντεν υνδ ωοηλ βεκανντεν 
µετηοδισχηεν Γρενζεν δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ � ϖερζιχητεν. Εσ σινδ 
νµλιχη νιχητ αλλε διεσε εινζελνεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν υνδ 
κονφλικτρελεϖαντεν Σιτυατιονεν βερλιεφερτ ωορδεν. Μαν σολλτε σογαρ ϖιελµεηρ 
σαγεν: νυρ ειν Βρυχητειλ ϖον ιηνεν ιστ βερλιεφερτ. Βεσονδερσ γιλτ διεσ φρ διε 
υντερεν σοζιαλεν Σχηιχητεν (ϖορ αλλεµ αλσο ετωα φρ διε Ηανδωερκερ υνδ διε 
βυερλιχηε Βεϖλκερυνγ δερ ∆ρφερ), διε ϕα βεκανντερωεισε εινε ϖον δερ 
Οραλιττ δοµινιερτε, ϖιελ ωενιγερ ϖον δερ Σχηριφτλιχηκειτ γεπργτε Κυλτυρ 
βεσα⇓εν. ∆αηερ κανν εσ νυρ υνσερ Ανλιεγεν σειν, αυφ Γρυνδ δερ 
Βεσχηρειβυνγ εινζελνερ τατσχηλιχη βερλιεφερτερ κονκρετερ κονφλικτρελεϖαντερ 
Σιτυατιονεν διε εινζελνεν ρελεϖαντεν Εβενεν (Σιτυατιονστψπεν) ζυ ερµιττελν, 
αυφ δενεν σιχη δερ Σπραχηκονφλικτ αβσπιελτε, δ.η. αυφ δενεν διε ρελεϖαντεν 
Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν αυσγεφηρτ υνδ διε διεσεν ζυ Γρυνδε λιεγενδεν 
ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν γετροφφεν ωυρδεν. ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ 
πρσεντιερτεν Στατιστικεν κννεν ωιρ νµλιχη ιµ Ωειτερεν ζυ Ρεχητ 
αννεηµεν, δασσ διε βεσχηριεβενεν κονκρετεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν υνδ 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν φρ διε γεσαµτε Σπραχηγεµεινσχηαφτ τψπισχη 
ωαρεν. Ανσονστεν ωρε ωοηλ δερ Σπραχηκονφλικτ ανδερσ ϖερλαυφεν υνδ σοµιτ 
ηττεν αυχη διε Στατιστικεν ανδερε Εργεβνισσε γεζειγτ.  
 
 

3.4. Κονκλυσιον 
 
∆ασ Ζιελ διεσεσ Καπιτελσ ωαρ εινεν τηεορετισχηεν Ραηµεν ζυ φινδεν, δερ διε 
Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ ϖον Σπραχηϖερηαλτεν ιν Σπραχηκονφλικτ µγλιχη 
µαχητ. Βει υνσερεν ⇐βερλεγυνγεν ωαρεν ωιρ αλσο αυφ δερ Συχηε ναχη εινερ 
Τηεοριε, διε � υνσερερ σοζιολινγυιστισχη−κοντακτλινγυιστισχηεν Εξπλικατιον 
ϖον ×Σπραχηκονφλικτ× εντσπρεχηενδ � δασ Σπραχηϖερηαλτεν υνδ διε 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ϖον Περσονεν εινερ υντεργεορδνετεν 
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Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν εινερ (ϕεδεν) γεγεβενεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν 
βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν κανν. Αυφ εινε δερ ζεντραλεν Ηψποτηεσεν δερ 
Σοζιαλπσψχηολογιε σττζενδ γινγεν ωιρ δαϖον αυσ, δασσ εινε σολχηε Τηεοριε 
αυφ ϕεδεν Φαλλ µιτ δεν Εινστελλυνγεν δερ υντερσυχητεν Περσονεν ρεχηνεν 
µυσσ, δα διεσε δασ µενσχηλιχηε ςερηαλτεν στευερν. Αυφ Γρυνδ εινσχηλγιγερ, 
αυφ διεσερ Ηψποτηεσε αυφβαυενδερ Φορσχηυνγσεργεβνισσε ναηµεν ωιρ ϕεδοχη 
αν, δασσ υνσερε Τηεοριε φρ εινε βεφριεδιγενδεν Ερκλρυνγ βερ Εινστελλυνγεν 
ηιναυσ αυχη νοχη ανδερε Φακτορεν ωιε διε ςερηαλτενσιντεντιον, διε σοζιαλεν 
Νορµεν υνδ διε ωαηργενοµµενε ςερηαλτενσκοντρολλε µιτβερχκσιχητιγεν 
µυσσ. Σο γελανγτεν ωιρ ζυ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ, διε ωιρ ιµ 
λετζτεν Σχηριττ ιν ιηρεν Κερνπυνκτεν δαργεστελλτ βζω. εξπλιζιερτ, σοωιε δυρχη 
διε Ανωενδυνγ ιηρεσ Ερκλρυνγσσχηεµασ αυφ ειν φικτιϖεσ Βεισπιελ 
ϖερανσχηαυλιχητ ηαβεν.  

Μιτ δερ Εντσχηειδυνγ φρ διεσε Τηεοριε ηαβεν ωιρ υνσ εινερ 
µενταλιστισχηεν (Σπραχη)γεσχηιχητσαυφφασσυνγ ϖερπφλιχητετ. Υνσερε Τηεοριε, 
ωιε σελβστ σχηον διε Βερχκσιχητιγυνγ ϖον Σπραχηεινστελλυνγεν, ιµπλιζιερτ 
νµλιχη διε Ανναηµε, δασσ (σπραχη)ηιστορισχηε Προζεσσε � ωιε ετωα δερ 
Σπραχηκονφλικτ � νιχητ εινφαχη αλσ Ρεακτιονεν (Ρεσπονσε) αυφ κονκρετε 
ηιστορισχηε Ερειγνισσε (αλσ Ρειζε οδερ Στιµυλι) ερκλρτ ωερδεν κννεν. Σολχηε 
ηιστορισχηεν Προζεσσε σινδ ϕα ιν δερ Ρεγελ αυφ ινδιϖιδυελλεσ ςερηαλτεν σοωιε 
ινδιϖιδυελλε ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ζυρχκζυφηρεν, διε ναχη υνσερερ 
Αυφφασσυνγ ιηρερσειτσ ωιεδερυµ αυχη αυφ µενταλε Πηνοµενε βζω. Προζεσσε 
(ωιε ετωα ςορστελλυνγεν, Εινστελλυνγεν σοωιε ιηρε ςερνδερυνγεν) 
ζυρχκγεηεν.   

∆ερ οβιγε Γεδανκενγανγ ιµπλιζιερτ δαρβερ ηιναυσ αυχη εινε εινδευτιγε 
Στελλυνγναηµε ζυµ δισζιπλινρεν ςερηλτνισ δερ Σοζιο− βζω. 
Κοντακτλινγυιστικ εινερσειτσ υνδ δερ Σοζιαλπσψχηολογιε ανδερερσειτσ. Ωενν 
ερστερε νµλιχη σπραχηλιχηεσ ςερηαλτεν αλσ εινε βεσονδερε Αρτ ιντεντιοναλεν 
ςερηαλτενσ ωιε ετωα Σπραχηωεχησελ, Σπραχηερηαλτ, ∆ιαλεκτϖερλυστ υσω. 
βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν ωολλεν, δανν σολλτεν βζω. κνντεν σιε δαβει αυφ διε 
ςερηαλτενσµοδελλε δερ Σοζιαλπσψχηολογιε ζυρχκγρειφεν. ∆ιε 
Σοζιαλπσψχηολογιε ιστ νµλιχη διε ∆ισζιπλιν, διε περ δεφινιτιονεµ δαρυµ 
εντστανδ βζω. βεµητ ιστ, µενσχηλιχηεσ ςερηαλτεν υντερ δεµ Εινφλυσσ 
γεσελλσχηαφτλιχηερ Φακτορεν ζυ ερκλρεν υνδ ϖορηερζυσαγεν. Ιν διεσεµ Σιννε 
σολλτε βζω. κνντε διε Σοζιαλπσψχηολογιε � ϖιελ µεηρ αλσ γεγενωρτιγ � εινε 
ερστε, υνεντβεηρλιχηε Ηιλφσδισζιπλιν δερ Σοζιο− υνδ Κοντακτλινγυιστικ σειν. 
Ωενν αλσο ναχη δεµ ηευτιγεν Στανδ δερ σοζιαλπσψχηολογισχηεν Φορσχηυνγ 
υνδ ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ µενσχηλιχηεσ ςερηαλτεν 
σιχη νιχητ αλλειν αυσ Εινστελλυνγεν ερκλρεν λσστ, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ σιχη 
αυχη διε Σοζιολινγυιστικ υνδ Κοντακτλινγυιστικ νιχητ µιτ δερ Υντερσυχηυνγ 
ϖον Σπραχηεινστελλυνγεν ζυρ Ερκλρυνγ ϖον Σπραχηϖερηαλτεν βεγνγεν 
δρφτεν, ωιε διεσ ιν ζαηλρειχηεν εινσχηλγιγεν εµπιρισχηεν Αρβειτεν 
πρακτιζιερτ ωιρδ. Σπραχηεινστελλυνγεν στευερν νµλιχη δασ Σπραχηϖερηαλτεν, 
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δετερµινιερεν εσ ϕεδοχη νιχητ αλλειν. Αυσ ιηνεν αλλειν κανν σπραχηλιχηεσ 
ςερηαλτεν νιχητ ερκλρτ ωερδεν. Σπραχηεινστελλυνγσυντερσυχηυνγεν αν σιχη 
κννεν ιν διεσεµ Σιννε ηχηστενσ ζυ δερ εµπιρισχηεν ⇐βερπρφυνγ δερ 
ηευτε βριγενσ καυµ µεηρ υµστριττενεν Τηεσε βειτραγεν, δασσ 
Σπραχηεινστελλυνγεν δασ σπραχηλιχηε ςερηαλτεν βεεινφλυσσεν βζω. στευερν. 
ςιελµεηρ σολλτεν σολχηε Σπραχηϖερηαλτενσυντερσυχηυνγεν � ετωα ιµ Σιννε δερ 
Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ � αυχη ανδερε Φακτορεν ωιε διε 
ωαηργενοµµενε ςερηαλτενσκοντρολλε υνδ διε συβϕεκτιϖε Νορµ 
µιτβερχκσιχητιγεν. ∆υρχη διεσεν Σχηριττ κνντεν διε Σοζιο− βζω. 
Κοντακτλινγυιστικ ζυγλειχη αυχη ζυρ σοζιαλπσψχηολογισχηεν Τηεοριεβιλδυνγ 
βειτραγεν. ∆υρχη διε Ανωενδυνγ σοζιαλπσψχηολογισχηερ ςερηαλτενσµοδελλε 
ιµ Ραηµεν ιηρερ ειγενεν εµπιρισχηεν Σπραχηϖερηαλτενσυντερσυχηυνγεν 
κνντεν σιε νµλιχη διεσε Μοδελλε βζω. ιηρε Αδθυατηειτ ϖεριφιζιερεν, 
φαλσιφιζιερεν οδερ εβεν µοδιφιζιερεν.  

Αλλεσ ιν αλλεµ δευτετ αλσο διε Αναλογιε δερ Γεγενστνδε υνδ 
Φορσχηυνγσζιελε δαραυφ ηιν, δασσ δερ ιντερδισζιπλινρε Αυσταυσχη ζωισχηεν 
Σοζιαλπσψχηολογιε υνδ Σοζιολινγυιστικ υντερ Υµστνδεν αυχη βερ διε 
Εινστελλυνγσφορσχηυνγ ηιναυσ σεηρ ερτραγρειχη σειν κνντε, ωοζυ εσ αλλερδινγσ 
νοτωενδιγ ιστ, δασσ διε βειδεν ∆ισζιπλινεν εινανδερ γεγενσειτιγ � υνδ αυφ εινε 
σψστεµατισχηερε Ωεισε αλσ εσ γεγενωρτιγ δερ Φαλλ ιστ � ρεζιπιερεν. 

Ναχη διεσεν µετηοδολογισχηεν ⇐βερλεγυνγεν κννεν ωιρ νυν ιµ Βεσιτζ 
αλλερ νοτωενδιγεν τηεορετισχηεν Ηιντεργρυνδκενντνισσε υνσερε 
Υντερσυχηυνγεν ζυµ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ ιν Υνγαρν ιµ 
Ζειταλτερ δερ ∆οναυµοναρχηιε ιν Γανγ σετζεν. ∆ιε ιµ Φολγενδεν 
δυρχηζυφηρενδεν Υντερσυχηυνγεν σολλεν αλσο εινε Αντωορτ αυφ διε ιµ 
προβλεµστελλενδεν Καπιτελ φορµυλιερτε ωαρυµ−Φραγε γεβεν, ωοµιτ σιχη δασ 
ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ βεσχηριεβενε Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ ερκλρεν λσστ.         



5. ∆ιε ςοργεσχηιχητε δεσ Σπραχηκονφλικτσ 
 
 
Αν κρζερεν οδερ λνγερεν ζυσαµµενφασσενδεν ∆αρστελλυνγεν βερ διε 
Γεσχηιχητε δερ ∆ευτσχηεν υνδ δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν γιβτ εσ φρειλιχη 
κεινεν Μανγελ.1 Μαν φινδετ ηευτζυταγε καυµ νοχη εινε Αρβειτ βερ 
ιργενδεινεν ηιστορισχηεν οδερ γαρ γεγενωαρτσβεζογενεν Ασπεκτ δερ 
Τηεµατικ, διε, οβ ρεφλεκτιερτ οδερ υνρεφλεκτιερτ, νιχητ µινδεστενσ εινεν 
κυρζεν ηιστορισχηεν Ρχκβλιχκ πρσεντιερεν ωρδε. Αλλειν σχηον αυσ διεσεµ 
Γρυνδ κννεν ωιρ ηιερ αυφ εινεν σψστεµατισχηεν χηρονολογισχηεν Αβρισσ 
ϖερζιχητεν. Ωιρ ωερδεν υνσ ιµ Φολγενδεν αυσσχηλιε⇓λιχη αυφ διεϕενιγεν 
Μοµεντε υνδ Ασπεκτε διεσερ Γεσχηιχητε κονζεντριερεν βζω. βεσχηρνκεν, 
διε φρ διε Εντστεηυνγ οδερ δεν ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ ιµ Ζειταλτερ δερ 
∆οναυµοναρχηιε ιν ιργενδεινερ Ηινσιχητ αλσ ρελεϖαντ ερσχηεινεν. 
 
 
5.1.  ∆ιε Ηεραυσβιλδυνγ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ 
 
∆ιε ερστεν δευτσχη− βζω. γερµανισχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν Σιεδλερ αυφ 
δεµ Τερριτοριυµ Παννονιενσ βζω. δεσ σπτερεν ηιστορισχηεν Υνγαρνσ σινδ 
βερειτσ ιν, ϕα σογαρ ϖορ δερ Ζειτ δερ υνγαρισχηεν Λανδναηµε (896) 
ναχηωεισβαρ. ∆ιεσε � δοχη νυρ ϖερεινζελτεν � ερστεν ×Υνγαρνδευτσχηεν× σινδ 
φρ υνσ ϕεδοχη ινσοφερν ιρρελεϖαντ, αλσ σιε ιµ Προζεσσ δερ Ηεραυσβιλδυνγ δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιµ Μιττελαλτερ βζω. ιν δερ Νευζειτ � αλλειν 
σχηον ωεγεν ιηρερ ζαηλενµ⇓ιγεν Σχηωχηε � κεινε Ρολλε γεσπιελτ ηαττεν. 
Αυσ δεµσελβεν Γρυνδ σινδ φρ υνσ αυχη αλλ διε Μισσιοναρε, Ριττερ, Καυφλευτε 
υνδ Ηανδωερκερ οηνε Βελανγ, διε ιν δερ Γεφολγσχηαφτ δερ ερστεν υνγαρισχηεν 
Κνιγιν, Γισελα ϖον Βαψερν ναχη Υνγαρν καµεν. Ζωισχηεν διεσεν ερστεν 
δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν Σιεδλερν υνδ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ δερ Νευζειτ βεστεητ νµλιχη ωεδερ ιν ετηνισχηερ νοχη ιν 
σιεδλυνγσγεογραφισχηερ Ηινσιχητ εινε Κοντινυιττ. 

Υµσο βεδευτενδερ ιστ αβερ διε αβ δεµ 12. ϑαηρηυνδερτ ζυ ϖερσχηιεδενεν 
Ζειτεν ερφολγτε Αυσωανδερυνγ ϖον δευτσχησπραχηιγεν Βεϖλκερυνγστειλεν αυσ 
ϖερσχηιεδενεν Τειλεν δεσ ∆ευτσχηεν Ρειχησ, αλσ δερεν Φολγε τατσχηλιχη 
σχηον δευτσχησπραχηιγε Μασσεν ναχη Υνγαρν γελανγτεν. 

Βερειτσ διε ζωισχηεν δεµ 11. υνδ δεµ 13. ϑαηρηυνδερτ ερφολγτεν ερστεν 
γρ⇓ερεν Σιεδλυνγσακτιονεν φηρτεν ζυρ Εντστεηυνγ ζαηλρειχηερ 
γεσχηλοσσενερ δευτσχησπραχηιγερ Σιεδλυνγσρυµε ιν ϖερσχηιεδενεν Τειλεν δεσ 
δαµαλιγεν Υνγαρισχηεν Κνιγτυµσ. Ιν διεσερ Ζειτ λιε⇓εν σιχη υ.α. αυχη διε 

                                                           

 
1 Σιεηε ζ.Β. Βασσολα (1995), Βελλρ (1986) (1990), Ηεσσκψ (1997), Ηυττερερ (1961) (1990), Μανηερζ 

ο.ϑ.: 3φφ., Μολλαψ (1984), Νιεδερηαυσερ (2000) υσω. 
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σογενανντεν ×Σαχησεν× ιν δερ Ζιπσ σοωιε ιν Νορδ− υνδ Σδσιεβενβργεν 
νιεδερ υνδ ερλανγτεν νοχη ιµ Λαυφε δεσ 13. ϑαηρηυνδερτσ εινε ωειτγεηενδε 
Αυτονοµιε: διε Υναβηνγιγκειτ ϖον δεν Κοµιτατσβεηρδεν, διε 
υνµιττελβαρε ςερβινδυνγ ζυρ κνιγλιχηεν Μαχητ, εινε ωειτγεηενδ 
υναβηνγιγε Γεριχητσβαρκειτ υνδ ςερωαλτυνγ, δασ Ωαηλρεχητ δερ Γειστλιχηεν 
υσω. (ϖγλ. Μανηερζ ο.ϑ.: 10). ∆ιεσε Αυτονοµιε βζω. Σελβσταβγρενζυνγ φηρτε 
ϖορ αλλεµ βει δεν Σιεβενβργερ ×Σαχησεν× δαζυ, δασσ σιχη βει ιηνεν ιµ Λαυφε 
δερ Ζειτ ειν βεσονδερσ σταρκεσ ετηνισχηεσ Βεωυσστσειν ηεραυσβιλδεν κονντε.  

Εβενφαλλσ δευτσχηε Βργερ βεσιεδελτεν νεβεν διεσεν ζωει Ρεγιονεν αυχη 
ζαηλρειχηε, ζυµειστ ωεστυνγαρισχηε Στδτε ωιε Οφεν/Βυδα, Πεστ, 
Πρε⇓βυργ/Ποζσονψ, Ρααβ/Γψ!ρ υσω., ωελχηε σιχη δανν ιµ Λαυφε δερ 
σπτερεν ϑαηρηυνδερτε ζυ δεν πολιτισχηεν, κυλτυρελλεν, ωιρτσχηαφτλιχηεν υνδ 
ινδυστριελλεν Ζεντρεν δεσ Λανδεσ εντωιχκελτ ηαττεν.  

Ινσγεσαµτ γεσεηεν ηανδελτ εσ σιχη βει διεσεν µιττελαλτερλιχηεν Σιεδλερν 
ζυµ Γρο⇓τειλ υµ Βεργαρβειτερ, Ηανδωερκερ υνδ Καυφλευτε, διε αλσο � ιµ 
Υντερσχηιεδ ζυ δεν νευζειτλιχηεν Κολονισατιονεν ναχη δεν Τρκενκριεγεν � 
ϖορ αλλεµ διε στδτισχηε Βεϖλκερυνγ δεσ Λανδεσ βερειχηερτ ηαττεν.  

Αλσ Εργεβνισ διεσερ Ιµµιγρατιονσβεωεγυνγεν ωαρεν αλσο ϖιελε υνγαρισχηε 
Στδτε σχηον ιµ Μιττελαλτερ ϖον ϖερσχηιεδενεν ετηνισχηεν Γρυππεν βεωοηντ: 
νεβεν Υνγαρν ϖορ αλλεµ ϖον ∆ευτσχηεν, δαρβερ ηιναυσ αβερ υ.α. αυχη ϖον 
Σλαωεν. Υνδ δα σιε αλλε ζυγλειχη αυχη εινε ειγενε Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
βιλδετεν, κννεν ωιρ ιν διεσεν Στδτεν βερειτσ αβ δεµ ηοηεν Μιττελαλτερ ϖον 
εινερ αυσγεπργτεν τερριτοριαλεν Μεηρσπραχηιγκειτ σπρεχηεν. Τροτζδεµ καµ εσ 
αβερ ζωισχηεν δεν εινζελνεν Ετηνιεν βζω. Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ζυνχηστ 
νυρ ιν ϖερεινζελτεν Φλλεν ζυ νεννενσωερτεν Γεγενστζεν βζω. Κονφλικτεν. 
Υνδ αυχη ωενν εσ µαλ δαζυ καµ, ωαρεν δαφρ κονκρετε ωιρτσχηαφτλιχηε οδερ 
σοζιαλε, νιχητ αβερ ετωα σπραχηλιχηε Ιντερεσσενσγεγενστζε ϖεραντωορτλιχη (ϖγλ. 
Ηυττερερ 1990: 49). ςον Σπραχηκονφλικτ(εν) κανν ιν διεσερ Ζειτ ωοηλ νοχη 
καυµ διε Ρεδε σειν. Ποτεντιελλε Κονφλικτθυελλεν ιν διεσερ ϖορβργερλιχηεν 
Γεσελλσχηαφτσορδνυνγ ωαρεν ϕα νιχητ σο σεηρ διε ετηνισχηεν οδερ σπραχηλιχηεν 
∆ιφφερενζεν, σονδερν ϖιελµεηρ διε σοζιαλεν βζω. Στανδεσυντερσχηιεδε (ϖγλ. 
Νιεδερηαυσερ 2000: 175φ.).  

Ναχη δεν µιττελαλτερλιχηεν Κολονισατιονεν ϖεργινγεν δανν ωιεδερ 
ϑαηρηυνδερτε, βισ εσ βερειτσ ιν δερ Νευζειτ, αβ Ενδε δεσ 17. ϑαηρηυνδερτσ ζυρ 
νχηστεν µασσενηαφτεν Ανσιεδλυνγ ϖον ∆ευτσχησπραχηιγεν αυφ υνγαρισχηεµ 
Γεβιετ καµ. Ιµ Ηιντεργρυνδ διεσερ ζωειτεν γρο⇓εν Σιεδλυνγσακτιον στανδεν 
διε Τρκενκριεγε, αλσ δερεν Φολγε βρειτε Τειλε δεσ δαµαλιγεν Υνγαρνσ 
ϖερωστετ υνδ εντϖλκερτ ωαρεν. Νεβεν ειγενεν Ιντερεσσεν δερ δευτσχηεν 
Κολονιστεν ωαρεν εσ δαηερ ϖορ αλλεµ διε αυφ ειγενε Νοτ ζυρχκγεηενδεν 
πριϖατεν υνδ σταατλιχηεν Ιντερεσσεν δερ υνγαρισχηεν Σειτε, διε δεµ Ζυζυγ 
δευτσχησπραχηιγερ Σιεδλερ εινεν φρυχητβαρεν Βοδεν βερειτετεν. ∆ανκ διεσεν 
οργανισιερτεν Ανσιεδλυνγεν, ϖορ αλλεµ δεµ ιν δρει γρο⇓εν Εταππεν ερφολγτεν 
σογ. ×Γρο⇓εν Σχηωαβενζυγ× ιµ Λαυφε δεσ 18. ϑαηρηυνδερτσ, εντστανδεν � 
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νεβεν ζαηλρειχηεν Στρευσιεδλυνγεν � ινσγεσαµτ σεχησ νευε, 
ζυσαµµενηνγενδε Σπραχηινσελρεγιονεν µιτ ζαηλρειχηεν νευεν 
δευτσχησπραχηιγεν ∆ορφγεµεινσχηαφτεν ιν Υνγαρν: 
 

! δασ Υνγαρισχηε Μιττελγεβιργε ιµ νρδλιχηεν Τρανσδανυβιεν 
εινσχηλιε⇓λιχη δεσ Οφνερ Βεργλανδεσ (Ζεντρεν: Οφεν/Βυδα, Πεστ, 
Γραν/Εσζτεργοµ, Ωαιτζεν/ς〈χ) 

! διε σογενανντε ×Σχηωβισχηε Τρκει× ιµ σδστλιχηεν Τρανσδανυβιεν, 
δ.η. διε Κοµιτατε Βραναυ/Βαρανψα, Σχηοµοδει/Σοµογψ υνδ 
Τολναυ/Τολνα (Ζεντρυµ: Φνφκιρχηεν/Πχσ) 

! δασ Σατηµαρερ Γεβιετ ιν Οστυνγαρν (Ζεντρεν: Γρο⇓καρολ/Ναγψκ〈ρολψ 
υνσ Σατηµαρ/Σζατµ〈ρ) 

! Σλαωονιεν υνδ Σψρµιεν (Ζεντρυµ: Ε⇓εγ/Εσζκ) 
! διε Βατσχηκα (Ζεντρυµ: Νευσατζ/∨ϕϖιδκ) 
! δασ Βανατ (Ζεντρυµ: Τεµεσχηωαρ/Τεµεσϖ〈ρ) 

 
Ζωισχηεν δεν µιττελαλτερλιχηεν υνδ διεσεν νευζειτλιχηεν Σιεδλυνγσακτιονεν 
βεστεητ ϕεδοχη ειν ερηεβλιχηερ Υντερσχηιεδ. Ωηρενδ νµλιχη ερστερε, ωιε 
βερειτσ ερωηντ, ϖορ αλλεµ εινεν υρβανεν Χηαρακτερ ηαττεν, βραχητεν λετζτερε 
ιν ερστερ Λινιε εινε αυχη ζαηλενµ⇓ιγ σεηρ βεδευτενδε δευτσχησπραχηιγε 
Βαυερνβεϖλκερυνγ ινσ Λανδ. 

∆ιε µασσενηαφτε Εινωανδερυνγ ϖον δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν 
Βεϖλκερυνγστειλεν αυσ δεν ϖερσχηιεδενστεν Ρεγιονεν δεσ ∆ευτσχηεν Ρειχηεσ 
ωαρ αβερ νυρ δασ εινε ηιστορισχηε Μοµεντ ιµ Προζεσσ δερ Ηεραυσβιλδυνγ δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ. ∆αρβερ ηιναυσ καµ εσ ϖορ αλλεµ ιµ 
Λαυφε δεσ 18. υνδ ιν δερ ερστεν Ηλφτε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ αυχη ζυ εινερ 
µασσενηαφτεν Εινωανδερυνγ ϖον δευτσχη− υνδ/οδερ ϕιδδισχησπραχηιγεν 
ϑυδεν, ϖορ αλλεµ αυσ Μηρεν υνδ Γαλιζιεν. ςον διεσερ Ζειτ αν κανν � ναχη 
δεµ δραστισχηεν Ρχκγανγ ιµ Λαυφε δεσ Μιττελαλτερσ � ϖον εινερ 
κοντινυιερλιχηεν Ζυναηµε δερ Ζαηλ δεσ υνγαρισχηεν ϑυδεντυµσ διε Ρεδε 
σειν; υµ διε Ωενδε ϖοµ 19. ζυµ 20. ϑαηρηυνδερτ ερρειχητ διε Ζαηλ δερ ιν 
Υνγαρν λεβενδεν ϑυδεν βερειτσ 830.000 (ζιτ. ναχη Πρεπυκ 1997: 92) υνδ ειν 
βεδευτενδερ Τειλ ϖον ιηνεν βερειχηερτ εβενφαλλσ διε δευτσχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, βεδιεντ σιχη αλσο ιν δερ λοκαλεν 
Αλλταγσκοµµυνικατιον εινερ δευτσχηεν Βασισϖαριεττ. ςον δεν ζαηλρειχηεν 
Νατιοναλιττεν δεσ Λανδεσ ερφασστ δερ Προζεσσ δερ Υρβανισιερυνγ διεσεσ 
ϑυδεντυµ αµ στρκστεν. Ιµ ϑαηρε 1910 λεβτ βερειτσ µεηρ αλσ διε Ηλφτε δεσ 
υνγαρισχηεν ϑυδεντυµσ ιν δερ Σταδτ (ζιτ. ναχη Καρ〈δψ 1997α: 175) υνδ 
βεσονδερσ ηοχη ιστ διε Κονζεντρατιον υ.α. ιν δερ Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ σοωιε 
ιν ωειτερεν (Γρο⇓)στδτεν.      

Φρ διε Στελλυνγ δερ δευτσχηεν Σπραχηε βζω. δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωαρ βερ διε οβεν γεσχηιλδερτεν 
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Ιµµιγρατιονσβεωεγυνγεν ϖορ αλλεµ αυχη ϕενερ Υµστανδ ϖον βεσονδερεµ 
Βελανγ, δασσ Υνγαρν ναχη δερ ςερτρειβυνγ δερ Τρκεν ιν δασ 
Ηαβσβυργερρειχη εινγεγλιεδερτ υνδ δαδυρχη οργανισχηερ Τειλ εινεσ δυρχη 
δευτσχηε βζω. στερρειχηισχηε Κυλτυρ υνδ δευτσχηε Σπραχηε γεπργτεν 
ςιελϖλκερσταατεσ ωυρδε. ∆υρχη διε Εινφηρυνγ δερ στερρειχηισχηεν 
ςερωαλτυνγ (µιτ στερρειχηισχηεν Βεαµτεν), δυρχη δεν ∆ευτσχηυντερριχητ 
σοωιε δυρχη διε Στατιονιερυνγ στερρειχηισχηεν Μιλιτρσ ιν Υνγαρν καµ διε ιν 
√στερρειχη ϖερωενδετε δευτσχηε Στανδαρδϖαριεττ ζυ εινερ ιµµερ γρ⇓ερεν 
Γελτυνγ. 

Αλσ Εργεβνισ διεσερ Προζεσσε σοωιε δυρχη δεν σπτερεν νατρλιχηεν 
Βεϖλκερυνγσζυωαχησ ερρειχητε διε Ζαηλ δερ ∆ευτσχησπραχηιγεν υµ διε 
Ωενδε δεσ 18. υνδ 19. ϑαηρηυνδερτσ βερειτσ διε Μιλλιονενηηε. Νοχη 
βεδευτενδερ ιστ αβερ δερ Υµστανδ, δασσ δασ δευτσχηε Ελεµεντ ιν µεηρερεν 
Ρεγιονεν υνδ Στδτεν δεσ Λανδεσ ζυ διεσεµ Ζειτπυνκτ µιττλερωειλε διε 
αβσολυτε Μεηρηειτ βιλδετε. Σο ωαρ ζυµ Βεισπιελ δερ Αντειλ δερ 
∆ευτσχησπραχηιγεν ιν δερ ×Σχηωβισχηεν Τρκει× ιµ ∆υρχησχηνιττ 67%, ιν 
Ωεστυνγαρν/Βυργενλανδ 65%, υνδ αυχη Στδτε ωιε Οφεν/Βυδα, 
√δενβυργ/Σοπρον υ.α.µ. ωαρεν ζυµ βερωιεγενδεν Τειλ δευτσχησπραχηιγ. 
∆ευτσχησπραχηιγε ωαρεν αβερ αυχη ιν ανδερεν Λανδεστειλεν ιν σεηρ ηοηεµ 
Αντειλ πρσεντ. Ιµ Σδεν δεσ Λανδεσ ετωα ερρειχητε δερ Αντειλ δερ 
∆ευτσχησπραχηιγεν βειναηε διε 50%−Γρενζε: ιν δερ Βατσχηκα 44%, ιµ 
Κοµιτατ Τεµεσχη 42% υνδ ιµ Κοµιτατ Τορονταλ 48% (ϖγλ. Μανηερζ ο.ϑ.: 
22). 

∆ιε Εινγλιεδερυνγ ινσ Ηαβσβυργερρειχη υνδ διε µασσενηαφτε Ανσιεδλυνγ 
ϖον δευτσχησπραχηιγεν Κολονιστεν πργεν αλσο διε Εξιστενζφορµ υνδ διε 
Εξιστενζβεδινγυνγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηε ιν Υνγαρν, αβερ αυχη δεν 
Χηαρακτερ δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε ϖον δεµ 18. ϑαηρηυνδερτ 
αν γανζ βισ ινσ 20. ϑαηρηυνδερτ ηινειν. Σιε σινδ � µιτ δεν Ωορτεν ϖον 
ΜΟΛΝℑΡ � νυνµεηρ 
 

νιχητ εινφαχη εινεµ δευτσχηεν Κυλτυρεινφλυσσ � ωιε ετωα ιµ φρηεν Μιττελαλτερ � 
οδερ εινερ τερριτοριαλ βεσχηρνκτεν ετηνισχηεν Βερηρυνγ (διε σειτ δερ Ανσιεδλυνγ 
δευτσχηερ Κολονιστεν ιµ 12. ϑαηρηυνδερτ ιν Σιεβενβργεν, ιν δεν οβερυνγαρισχηεν 
Βεργστδτεν, ιν δερ Ζιπσ υνδ ιν Ωεστυνγαρν ιµµερ ϖορηανδενερ υνδ 
φυνκτιονιερενδερ Φακτορ δερ Σπραχηβεζιεηυνγεν ωαρ) ζυζυσχηρειβεν, σονδερν εινερ 
στνδιγεν, ιντενσιϖεν πολιτισχηεν, ωιρτσχηαφτλιχηεν, ϖερωαλτυνγσµ⇓ιγεν υνδ 
κυλτυρελλεν Ωιρκυνγ υνδ εινερ ιν βρειτεµ Κρεισε γελτενδεν ετηνισχηεν Βερηρυνγ. 
(Μολν〈ρ 1983: 110) 

 

∆ασ ∆ευτσχηε σπιελτ σοµιτ αβ δεµ 18. ϑαηρηυνδερτ εινε ιµµερ γρ⇓ερε Ρολλε 
ιν δερ σοζιολινγυιστισχηεν Στρυκτυρ Υνγαρνσ.  
! Νονστανδαρδβερειχη. Αλσ Φολγε δερ οργανισιερτεν Ανσιεδλυνγ ϖον 

∆ευτσχησπραχηιγεν αυσ δεν βυερλιχηεν Σχηιχητεν φασστ εινε ςιελζαηλ ϖον 
δευτσχηεν ∆ιαλεκτεν ιν Υνγαρν Φυ⇓. ∆α ϕεδοχη δερ ∆ιαλεκτ λεδιγλιχη διε 
ινφορµελλεν ∆οµνεν δερ Κοµµυνικατιον βεσετζτ, ηατ διεσε Πρσενζ δεσ 
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δευτσχηεν Νονστανδαρδσ αυφ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ υνγαρισχησπραχηιγεν 
αυτοχητηονεν Βεϖλκερυνγ βζω. διε Ρολλε δερ υνγαρισχηεν 
Στανδαρδσπραχηε σο γυτ ωιε κεινε Αυσωιρκυνγεν. ∆ιεσερ Φακτορ αν σιχη 
µαχητ εινε ινδιϖιδυελλε οδερ κολλεκτιϖε Μεηρσπραχηιγκειτ ιννερηαλβ δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ νιχητ νοτωενδιγ. Γεναυσο ϖερηλτ εσ σιχη 
αυχη µιτ δερ δευτσχηεν ρεγιοναλεν Υµγανγσσπραχηε, διε αλσ Εργεβνισ εινερ 
∆ιαλεκτκονϖεργενζ ιν δεν γρο⇓εν δευτσχηεν Σπραχηινσελρεγιονεν εντστεητ 
(ϖγλ. Ερβ & Κνιπφ 1999: 177). 

! Στανδαρδβερειχη. Αλσ ωοηλ νοτωενδιγε Φολγε δερ Εινγλιεδερυνγ Υνγαρνσ ιν 
δασ Ηαβσβυργερρειχη δρινγτ δασ ∆ευτσχηε ζυµ Τειλ ιν διε ∆οµνεν δερ 
ςερωαλτυνγ, δερ Βιλδυνγ, δερ Κυλτυρ σοωιε δερ Πολιτικ ειν, ιν ∆οµνεν 
αλσο, διε ϖον δερ Στανδαρδσπραχηε βεσετζτ σινδ, βζω. διε βισ δαηιν � νεβεν 
Λατειν � ϖοµ Υνγαρισχηεν βεσετζτ ωαρεν. Αλσ Εργεβνισ διεσεσ Προζεσσεσ 
ωιρδ αλσο δασ Υνγαρισχηε αυσ δεν ερωηντεν στανδαρδοριεντιερτεν 
∆οµνεν τειλωεισε ζυρχκγεδρνγτ, δ.η. ϖοµ ∆ευτσχηεν αβγελστ. 

Εσ λσστ σιχη νυν σχηωερ ϖερκεννεν, δασσ ηιντερ διεσεµ λετζτγενανντεν 
Υµστανδ, δ.η. ηιντερ δερ Αβλσυνγ βζω. δεµ ςερδρνγεν εινερ Σπραχηε 
δυρχη εινε ανδερε, σιχη δασ κλασσισχηε Σπραχηκονφλικτποτεντιαλ δερ Νευζειτ 
ϖερβιργτ. Οβ ϕεδοχη ειν σολχηεσ Ποτεντιαλ τατσχηλιχη αυχη µιτ Ηιλφε ϖον 
Μαχητ υνδ Γεωαλτ ρεαλισιερτ βζω. αυσγεβαυτ ωιρδ, δ.η. οβ εσ τατσχηλιχη ζυρ 
Εντστεηυνγ εινεσ Σπραχηκονφλικτσ υνδ Κονφλικτβεωυσστσεινσ κοµµτ, ηνγτ 
ϖορ αλλεµ (αυχη) ϖον δερ Σπραχηενπολιτικ αβ � διε ιηρερσειτσ αυχη ϖον 
ϖερσχηιεδενεν, ϖορ αλλεµ αυχη ιδεολογισχηεν Φακτορεν βεεινφλυσστ ωιρδ. 
∆αηερ ωολλεν ωιρ υνσ ιµ Φολγενδεν δεµ σπραχηενπολιτισχηεν υνδ 
ιδεολογισχηεν Κοντεξτ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ ζυωενδεν.     
 
 
5.2. ∆ερ (σπραχη)ιδεολογισχηε υνδ σπραχηενπολιτισχηε Εξιστενζραηµεν  
 
Οβεν ηαβεν ωιρ ϕενεν ηιστορισχηεν Προζεσσ κεννεν γελερντ, αλσ δεσσεν 
Εργεβνισ σιχη ιν Υνγαρν σπτεστενσ βισ ζυµ 18. ϑαηρηυνδερτ εινε αυσγεπργτε 
δευτσχη−υνγαρισχηεν τερριτοριαλε Ζωεισπραχηιγκειτ ηεραυσγεβιλδετ ηαττε. Νυν 
σολλ δερ Φραγε ναχηγεγανγεν ωερδεν, ωιε διεσε τερριτοριαλε Ζωεισπραχηιγκειτ 
ιµ Λαυφε δερ ϑαηρηυνδερτε � βισ 1867 � γεσταλτετ ωυρδε βζω. ωιε σιε σιχη ιµ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ νιεδερσχηλυγ. 
∆ιεσε Αναλψσεν σολλεν αυχη ζειγεν, οβ βζω. ινωιεωειτ βερειτσ ιν διεσερ 
Ζειτπεριοδε εϖεντυελλ ϖον Σπραχηκονφλικτ(εν) διε Ρεδε σειν κανν.  

Υµ διεσε Φραγε βεαντωορτεν ζυ κννεν, ωερδεν ωιρ ωοηλ αυφ διε 
Σπραχηενπολιτικ υνδ διε (σπραχηλιχηε) Ιδεολογιε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ 
νηερ εινγεηεν µσσεν. Οβ βζω. ινωιεωειτ σιχη τερριτοριαλε Μεηρσπραχηιγκειτ 
ιµ ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτεν ϖον Ανγεηριγεν δερ βετροφφενεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτεν νιεδερσχηλγτ, ηνγτ νµλιχη ϖορ αλλεµ ϖον διεσεν 
ζωει Φακτορεν αβ, υνδ ζωαρ αυσ φολγενδεν Γρνδεν: 
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! Σπραχηενπολιτικ, δ.η. Σπραχηγεσετζγεβυνγ ιστ αλσ βεωυσστερ, ×ϖον οβεν× 
αυσγεηενδερ γεσετζλιχηερ Εινγριφφ ιν διε Σπραχηλιχηκειτ ζυ ϖερστεηεν, υνδ 
αλσ σολχηε κονστιτυιερτ σιε ωεγεν ιηρεσ πρσκριπτιϖεν Χηαρακτερσ � ιµ Σιννε 
δερ γλοψσχηεν ∆εφινιτιον (ϖγλ. Αβσχηνιττ 3.2) � πρσκριπτιϖε σοζιαλε 
Νορµεν, ιν διεσεµ Φαλλ Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν. Σιε σχηρειβτ ετωα ϖορ, 
ωελχηε Σπραχηεν οδερ Σπραχηϖαριεττεν ιν ωελχηεν ∆οµνεν αλσ 
Κοµµυνικατιονσµιττελ εινγεσετζτ ωερδεν κννεν. Βει τερριτοριαλερ 
Μεηρσπραχηιγκειτ κανν Σπραχηενπολιτικ δαηερ αυχη Σπραχηκονφλικτ 
ηεραυσλσεν, υνδ ζωαρ δανν, ωενν σιε δισκριµινατιϖ ιστ, δ.η. Σπραχηζωανγ 
βζω. Σπραχηγεωαλτ αυσβτ δαδυρχη, δασσ σιε διε εινε οδερ ανδερε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ αµ Γεβραυχη ιηρερ Σπραχηε ηινδερτ οδερ ζυ Γυνστεν 
δερ ανδερεν βεναχητειλιγτ. 

! Ζυ ωελχηεν ωειτερεν σπραχηλιχηεν Κονσεθυενζεν τερριτοριαλε 
Μεηρσπραχηιγκειτ φηρτ υνδ ωιε Σπραχηενπολιτικ γεσταλτετ ωιρδ, ηνγτ ζυµ 
Γρο⇓τειλ αυχη ϖον δερ ηερρσχηενδεν σπραχηλιχηεν Ιδεολογιε βζω. ϖον δερ 
Ιδεολογισιερυνγ ϖον Σπραχηε αβ; δαϖον αλσο, ωελχηε Στελλυνγ Σπραχηε βζω. 
Σπραχηεν ιν διεσερ Μεηρσπραχηιγκειτσσιτυατιον βζω. ιµ ακτυελλεν 
γεσελλσχηαφτλιχηεν ςορστελλυνγσ− υνδ Ωερτεσψστεµ ειννεηµεν. ∆αβει γεητ 
εσ αλσο υµ διε Φραγε, ωελχηε γεσελλσχηαφτλιχηε, πολιτισχηε, κονοµισχηε 
υσω. Βεδευτυνγ δερ Σπραχηε βειγεµεσσεν βζω. ωιε Σπραχηε ζυ 
βεστιµµτεν γεσελλσχηαφτλιχηεν, πολιτισχηεν, κονοµισχηεν υσω. Ζωεχκεν 
ινστρυµενταλισιερτ ωιρδ. ∆ιε σο ϖερστανδενε σπραχηλιχηε Ιδεολογιε σχηλγτ 
σιχη δεµεντσπρεχηενδ σοωοηλ ιν δερ Σπραχηενπολιτικ αλσ αυχη � ζυµ Τειλ 
υναβηνγιγ δαϖον � ιµ ινδιϖιδυελλεν ∆ενκεν βερ Σπραχηε νιεδερ � υνδ 
δαδυρχη νοτωενδιγερωεισε αυχη ιµ Σπραχηϖερηαλτεν δερ Σπρεχηερ δερ 
εινζελνεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ιµ Ραηµεν δερ γεγεβενεν τερριτοριαλεν 
Μεηρσπραχηιγκειτ. 

∆ασ Εντσχηειδενδε βει Σπραχηενπολιτικ υνδ σπραχηλιχηεν Ιδεολογιεν ιστ αβερ δερ 
Υµστανδ, δασσ σιε βειδε ϖορ αλλεµ ϖον δερ γεσελλσχηαφτλιχηεν βζω. πολιτισχηεν 
Ελιτε κονστιτυιερτ υνδ γετραγεν ωερδεν υνδ ϖον διεσερ Ελιτε δαηερ ιν αυφ διε 
Σπραχηλιχηκειτ αυσγεριχητετε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν υµγεσετζτ ωερδεν κννεν. Ιν 
διεσεµ Σιννε ϖερκρπερν σιε διε ωιχητιγστεν ποτεντιελλεν 
σπραχηκονφλικτινδυζιερενδεν Φακτορεν.  

∆αραυσ φολγτ, δασσ ωιρ, ωενν ωιρ εινε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον βεσχηρειβεν 
υνδ ερκλρεν ωολλεν, αν ερστερ Στελλε ναχη Σπραχηενπολιτικ υνδ σπραχηλιχηε 
Ιδεολογιε (αλσ ποτεντιελλε Μανιφεστατιονεν ϖον Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν) 
φραγεν µσσεν. Ιν διεσεµ Σιννε ωολλεν ωιρ ιµ Φολγενδεν διε ωιχητιγστεν 
σπραχηενπολιτισχηεν Μα⇓ναηµεν σοωιε διε ιδεολογισχηεν Ποσιτιονεν αυσ δερ 
ςοργεσχηιχητε δεσ Σπραχηκονφλικτσ κεννεν λερνεν υνδ κυρζ ερλυτερν. Αυφ διε 
ςολλστνδιγκειτ σοωιε αυφ δεταιλλιερτε Ερλυτερυνγεν ωερδεν ωιρ δαβει αυχη 
διεσµαλ � αλλειν σχηον αυσ Πλατζγρνδεν � ϖερζιχητεν µσσεν. Ιν Ωιρκλιχηκειτ 
ιντερεσσιερεν υνσ αβερ λεδιγλιχη ϕενε ωιχητιγστεν Γρυνδπφειλερ δεσ 
ιδεολογισχηεν υνδ σπραχηενπολιτισχηεν Εξιστενζραηµενσ, διε διε Εντωιχκλυνγ 
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δερ δευτσχη−υνγαρισχηεν τερριτοριαλεν Μεηρσπραχηιγκειτ ιν δερ Ζειτ ϖορ 1867 
γρυνδστζλιχη πργτεν υνδ εϖεντυελλ αυχη νοχη ιν δερ Ζειτ ζωισχηεν 1867 υνδ 
1918 ναχηωιρκτεν. 
 
5.2.1. Ιδεολογισιερυνγ ϖον Σπραχηε 
 
Ιµ Αβσχηνιττ 5.1 ωυρδε γεζειγτ, δασσ ειν βεδευτενδερ Τειλ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, ϖορ αλλεµ δασ ηιστορισχηε δευτσχηστµµιγε υνδ 
−σπραχηιγε Στδτεβργερτυµ, ζυµ Γρο⇓τειλ σχηον σειτ δεµ Μιττελαλτερ, αλσο 
βερειτσ ιν δεν ϑαηρηυνδερτεν δερ φευδαλεν, ϖορβργερλιχηεν 
Γεσελλσχηαφτσορδνυνγ, ιµ Λανδ λεβτε. Φρ διεσε ϖορβργερλιχηε Γεσελλσχηαφτ 
ωαρ χηαρακτεριστισχη, δασσ σιε σιχη ωενιγερ αυφ ετηνισχηερ οδερ σπραχηλιχηερ 
Γρυνδλαγε οργανισιερτε, αλσ ϖιελµεηρ αυφ δερ Βασισ � ιµ ενγερεν Σιννε � 
γεσελλσχηαφτλιχηερ βζω. Στανδεσυντερσχηιεδε. Μιτ ανδερεν Ωορτεν ωαρ διε 
Στελλυνγ δεσ Ινδιϖιδυυµσ ιν διεσερ Γεσελλσχηαφτ ωενιγερ δυρχη διε 
Ζυγεηριγκειτ ζυ εινερ Ετηνιε οδερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ βεστιµµτ, σονδερν 
ϖιελµεηρ δυρχη δεν Υµστανδ, οβ εσ ζυ δερ Αριστοκρατιε, ζυµ Βργερτυµ οδερ 
εβεν ζυ δεν Λειβειγενεν ζηλτε. Ζυ υντερσχηιεδλιχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν 
ζυ γεηρεν βεδευτετε ιν διεσεµ Σιννε νοχη κεινεσωεγσ, αβ οϖο αυχη ζυ 
υντερσχηιεδλιχηεν Ιντερεσσενσγεµεινσχηαφτεν ζυ γεηρεν. Ιν διεσεµ Σιννε 
βαργ διε δευτσχη−υνγαρισχηε τερριτοριαλε Μεηρσπραχηιγκειτ ιν δερ 
µιττελαλτερλιχηεν φευδαλεν Γεσελλσχηαφτσορδνυνγ αυχη κειν νεννενσωερτεσ 
ετηνισχηεσ οδερ σπραχηλιχηεσ Κονφλικτποτεντιαλ ιν σιχη. 

Εινεν Ωενδεπυνκτ, δ.η. εινε γρυνδστζλιχηε ⊗νδερυνγ διεσερ 
Κονστελλατιον βεδευτετε διε Εντστεηυνγ δεσ νατιοναλεν Γεδανκενσ βζω. δερ 
Ανφανγ δερ νατιοναλεν Ερνευερυνγσβεωεγυνγ, (αυχη) ιµ Φαλλε Υνγαρνσ αλσο 
διε Ωενδε ϖοµ 18. ζυµ 19. ϑαηρηυνδερτ; υνδ δαµιτ σινδ ωιρ ειγεντλιχη σχηον 
βει δεµ 19. ϑαηρηυνδερτ ανγελανγτ.2 ∆ιεσεσ νατιοναλπολιτισχηε ∆ενκεν 
µελδετε σιχη σοφορτ αυχη αυφ σπραχηλιχηερ Εβενε. Ιµ Ανσχηλυσσ αν βζω. ιµ 
Εινκλανγ µιτ Ηερδερσ Γεδανκεν εντστανδ � ωιε βεραλλ ιν Ευροπα � διε Ιδεε 
δερ Σπραχηνατιον, δασ Ιδεαλβιλδ ×εινε Νατιον � εινε Σπραχηε×. Ιν Υνγαρν ωαρ 
διε Ρεζεπτιον διεσερ ηερδερσχηεν Γεδανκεν βεσονδερσ ηεφτιγ, ϖορ αλλεµ αυχη 
δεσωεγεν, ωειλ δερ γρο⇓ε Γεσχηιχητσπηιλοσοπη ιν εινεµ Σατζ σεινερ Ιδεεν ζυ 
Πηιλοσοπηιε δερ Γεσχηιχητε δερ Μενσχηηειτ δεν µγλιχηεν Τοδ δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε ιν Αυσσιχητ στελλτε: 

 

                                                           

 
2
  Αυχη ωενν βερ Νατιοναλισµυσ ×ιµ ειγεντλιχηεν Σιννε δεσ Ωορτεσ× ερστ αβ διεσερ Ζειτ 

γεσπροχηεν ωερδεν κανν, µυσσ µαν ανµερκεν, δασσ εσ ιν Υνγαρν, γεναυσο ωιε ιν ανδερεν 
Λνδερν Ευροπασ αυχη, βερειτσ λανγε ζυϖορ �σο ετωασ ωιε ×Νατιοναλβεωυ⇓τσειν×, ×νατιοναλε 
Οριεντιερυνγεν×, εινεν αυσγεπργτεν Πατριοτισµυσ ο.. γεγεβεν ηατ� (Γαρδτ 1999: 91). Ιν διεσεµ 
Ζυσαµµενηανγ κανν µαν σαγεν, δασσ δερ νατιοναλε Γεδανκε ειγεντλιχη σχηον φρηερ εντστανδ 
αλσ διε Νατιονεν σελβστ.     
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∆ασ εινζιγε ςολκ, δασ αυσ διεσεµ Σταµµ [δεµ �φιννισχηεν ςλκερσταµµ� � Π.Μ.] 
σιχη υντερ διε Εροβερερ γεδρνγτ ηατ, σινδ διε Υνγερν οδερ Μαδσχηαρεν. [...] ∆α σινδ 
σιε ϕετζτ υντερ Σλαωεν, ∆ευτσχηεν, Ωλαχηεν υνδ ανδερν ςλκερν δερ γερινγερε Τειλ 
δερ Λανδεσεινωοηνερ, υνδ ναχη ϑαηρηυνδερτεν ωιρδ µαν ϖιελλειχητ ιηρε Σπραχηε καυµ φινδεν. 
[Ηερδερ 1989: 688, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.] 
 

ϑεδενφαλλσ ωαρ εσ αλσο αβ δεµ Μοµεντ δερ Εντστεηυνγ δεσ νατιοναλεν 
Γεδανκενσ � ιµ ςεργλειχη ζυ δερ φευδαλ−ϖορβργερλιχηεν 
Γεσελλσχηαφτσορδνυνγ � ιµµερ ωενιγερ δερ Στανδ, διε σοζιαλε Κλασσε, διε 
Κονφεσσιον, διε ∆ψναστιε οδερ δερ Σταατ, µιτ δενεν βζω. ωοδυρχη σιχη δασ 
Ινδιϖιδυυµ ιδεντιφιζιερτε βζω. ζυ ιδεντιφιζιερεν ηαττε, σονδερν ϖιελµεηρ διε 
Ζυγεηριγκειτ ζυ εινερ Νατιον υνδ ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ αυχη ζυ εινερ 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ.3 Εντσχηειδενδ ιστ δαβει, ωιε ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΑΡ∆Τ δαραυφ 
ηινωειστ, αυχη, δασσ αβ νυν νατιοναλπολιτισχηεσ βζω. σπραχηνατιοναλεσ ∆ενκεν 
δασ ερστε Μαλ νιχητ νυρ ϖον κλεινεν Ελιτεν, σονδερν ϖον βρειτεν Μασσεν δερ 
Βεϖλκερυνγ, εβεν αυχη υνδ ϖορ αλλεµ ϖοµ Βργερτυµ, γετραγεν ωυρδε (ϖγλ. 
Γαρδτ 1999: 90). ∆αδυρχη κονντε Σπραχηε ζυµ ωιχητιγστεν πολιτισχηεν 
Ινστρυµεντ δερ νευ εντστανδενεν υνδ σιχη ρασχη ϖερβρειτενδεν Ιδεολογιε 
ωερδεν. 

∆ιε τψπισχηεν Κεννζειχηεν διεσερ Σπραχηιδεολογιε ερσχηεινεν, ωιε ωιρ εσ 
ιµ Σπτερεν νοχη σεηεν ωερδεν, ιµµερ ωιεδερ αυχη ιν δεν δαµαλιγεν 
εινσχηλγιγεν σπραχηνατιοναλιστισχηεν Αργυµεντατιονεν ιν Πολιτικ, Πδαγογικ, 
⊗στηετικ, αβερ αυχη � υνδ ϖορ αλλεµ � δερ Σπραχηωισσενσχηαφτ, δερ 
Σπραχηπφλεγε υνδ δερ Σπραχηκριτικ:  

 

1. ∆ασ εµπηατισχηε Λοβ δερ ειγενεν Σπραχηε υνδ ζυγλειχη ιηρε 
ςεργεγενστνδλιχηυνγ, δ.η. ιηρε Ηψποστασιερυνγ ζυ εινερ Γρ⇓ε ϕενσειτσ 
ηιστορισχηερ υνδ σοζιαλερ Βεζγε; διεσερ Γρ⇓ε ωιρδ εινε ϖον δεν Σπρεχηερν 
ιργενδωιε υναβηνγιγε Νατυρ (Χηαρακτερ, Ωεσεν, Κραφτ, Γειστ, Γενιε/Γενιυσ ετχ.) 
ζυερκανντ; διε ηψποστασιερτε Σπραχηε βεσιτζτ ινηρεντε Γεσετζµ⇓ιγκειτεν υνδ 
ιστ εντσπρεχηενδ διεσεν Γεσετζµ⇓ιγκειτεν ζυ ϖερωενδεν; σιε ωιρδ ηυφιγ ιν 
οργανισχηερ (βοτανισχηερ) Βεγριφφλιχηκειτ βεσχηριεβεν [...]; αλσ ιηρε 
χηαρακτεριστισχηεν Ειγενσχηαφτεν γελτεν: ηοηεσ Αλτερ, γενεαλογισχηε Ρεινηειτ 
υνδ στρυκτυρελλε Ηοµογενιττ; [...]    

 

2. ∆ασ ⇐βερεινανδερβλενδεν � οφτ ασσοζιατιϖ υνδ αργυµεντατιϖ νιχητ σχηλσσιγ, 
δαβει ινσ Μψτηολογισχηε υνδ Σακραλε αυσγρειφενδ � δερ Βερειχηε δεσ 
Σπραχηλιχηεν µιτ δενεν δεσ Κυλτυρελλ−Ετηνισχηεν (Σπραχηε � ςολκ/Κυλτυρ/Νατιον 
ετχ., µιτ δεµ Σονδερφαλλ δεσ Ετηισχη−Μοραλισχηεν: Σπραχηε � Σιττε/Μοραλ ετχ.), δεσ 
Πολιτισχηεν (Σπραχηε � Νατιον[...]/Λανδ ετχ.), ιν Τειλεν αυχη δεσ 
Αντηροπολογισχηεν (Σπραχηε � Σταµµ/Ρασσε/ςολκ [...]); Ρεσυλτατ διεσεσ 
⇐βερεινανδερβλενδενσ ιστ διε Ιδεντιφιζιερυνγ εινεσ Σπραχηχηαρακτερσ (βζω. εινερ 
Σπραχηνατυρ, εινεσ Σπραχηωεσενσ ετχ.) µιτ εινεµ ςολκσ− οδερ Νατιοναλχηαρακτερ.  

 

                                                           

 
3
  ∆εν Βεγριφφ δερ ×Ιδεντιττ× ϖερστεηεν ωιρ ιν Ανλεηνυνγ αν ΚΡΑΠΠΜΑΝΝ αλσ �ειν Πρδικατ, δασ 

δεµ εινζελνεν ζυκοµµτ υνδ ερλαυβτ, εσ ϖον ανδερεν γλειχηερ Αρτ ζυ υντερσχηειδεν υνδ 
ωιεδερζυερκεννεν�. (Κραππµανν 1987: 132) 
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3. ∆ιε ποιντιερτ βισ αγγρεσσιϖ φορµυλιερτε Βεηαυπτυνγ δερ ⇐βερλεγενηειτ δερ 
ειγενεν Σπραχηε υνδ δαµιτ, αυφγρυνδ δεσ ερωηντεν ⇐βερεινανδερβλενδενσ, 
δερ ειγενεν κυλτυρελλ−ετηνισχηεν (υ.α. ετηισχη−µοραλισχηεν), αντηροπολογισχηεν 
υνδ πολιτισχηεν Γεµεινσχηαφτ βερ ανδερε Γεµεινσχηαφτεν σοωιε (ιµπλιζιτ 
οδερ εξπλιζιτ) διε Βεηαυπτυνγ δερ Γεφηρδυνγ δερ Ιντεγριττ βζω. Ιδεντιττ δερ 
ειγενεν Σπραχη−, ςολκσ− υνδ Κυλτυργεµεινσχηαφτ δυρχη φρεµδε Σπραχηεν, 
ςλκερ, Ρασσεν, Νατιονεν υνδ Κυλτυρεν; αλσ Φολγε διεσερ Βεηαυπτυνγεν διε ζ.Τ. 
αγγρεσσιϖε Αβωερτυνγ δεσ σπραχηλιχη (υνδ ζυγλειχη αυχη κυλτυρελλ−ετηνισχη, 
αντηροπολογισχη υνδ πολιτισχη) Φρεµδεν. (Γαρδτ 1999: 91φ., Ηερϖορηεβυνγεν 
ιµ Οριγιναλ; ϖγλ. αυχη Γαρδτ 2000: 247φ.)  

  

∆ιεσε Σπραχηιδεολογιε εντστανδ βζω. ϖερβρειτετε σιχη, ωιε εσ βερειτσ ερωηντ 
ωυρδε, αβ δερ Ωενδε ϖοµ 18. ζυµ 19. ϑαηρηυνδερτ; ζυ εινερ Ζειτ αλσο, αλσ 
σιχη διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιµ Γρο⇓εν υνδ Γανζεν 
βερειτσ ηεραυσγεβιλδετ ηαττε. Υνδ δα διε Ζαηλ δερ Μιτγλιεδερ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ υµ διεσε Ζειτ βερειτσ διε Μιλλιονενηηε 
ερρειχητε, υµ ϖον δεν ζαηλρειχηεν ανδερεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν δεσ Λανδεσ 
γανζ ζυ σχηωειγεν, κανν µαν λειχητ εινσεηεν, δασσ διεσεσ βεραυσ 
ερφολγρειχηε ιδεολογισχηε Κονστρυκτ φρ δεν ηαβσβυργισχηεν ςιελϖλκερσταατ � 
υνδ σοµιτ αυχη φρ δασ ιν διεσεν εινγεγλιεδερτε Υνγαρν � ηχηστε 
Σπραχηκονφλικτγεφαηρ βαργ (ϖγλ. Βυργερ 1995: 24). Γεητ µαν νµλιχη ϖον δερ 
Ιδεε ×εινε Νατιον � εινε Σπραχηε×, δ.η. ϖον δερ Ιδεε δερ Σπραχηνατιον αυσ, σο 
σολλτε εσ ηει⇓εν, δασσ µιτ εινερ Νατιον, ετωα µιτ δερ υνγαρισχηεν, εινε υνδ νυρ 
εινε νατιοναλε Σπραχηε, νµλιχη διε υνγαρισχηε, κορρελιερεν ωρδε. Υνδ ωενν 
µαν εινε σολχηε σπραχηλιχηε Ιδεολογιε αυφ δερ Εβενε δερ Σπραχηενπολιτικ 
υµσετζτ βζω. ϖερωιρκλιχητ, δανν φηρτ εσ νοτωενδιγερωεισε δαζυ, δασσ 
Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ζυ Γυνστεν εινερ εινζιγεν ×Νατιοναλσπραχηε× 
υνδ ζυ Λαστεν αλλερ ανδερεν Σπραχηεν εντστεηεν. Κυρζυµ: Σιε φηρτ ζυρ 
Εντστεηυνγ ϖον Σπραχηκονφλικτ.   

Ιν διεσεµ Σιννε ωολλεν ωιρ υνσ νυν, ναχηδεµ ωιρ δεν 
σπραχηιδεολογισχηεν Εξιστενζραηµεν δερ δευτσχηεν Σπραχηε βζω. δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωηρενδ δερ ςοργεσχηιχητε δεσ 
Σπραχηκονφλικτσ ιν σεινεν ωιχητιγστεν Ζγεν κεννεν γελερντ ηαβεν, διε Φραγε 
στελλεν, οβ βζω. ινωιεωειτ δερ Σπραχηνατιοναλισµυσ αυχη αυφ δερ Εβενε δερ 
Σπραχηενπολιτικ τατσχηλιχη ϖερωιρκλιχητ ωυρδε. ∆αδυρχη ωιρδ ερσιχητλιχη, οβ 
βζω. ινωιεωειτ βερειτσ ϖορ 1867 ϖον εινεµ δευτσχη−υνγαρισχηεν 
Σπραχηκονφλικτ διε Ρεδε σειν κανν.     
 
 
5.2.2.  Σπραχηενπολιτικ 
 
Αµ Ανφανγ δεσ ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττσ ωυρδε δαφρ αργυµεντιερτ, δασσ 
διε µιττελαλτερλιχηε, φευδαλ−ϖορβργερλιχηε Γεσελλσχηαφτσορδνυνγ Υνγαρνσ � ιµ 
Γεγενσατζ ζυµ (Σπραχη)νατιοναλισµυσ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ � ϖον ιηρεµ 
Ωεσεν ηερ κεινε βεσονδερε, νεννενσωερτε Γεφαηρ εινεσ ετηνισχηεν οδερ 
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Σπραχηκονφλικτσ ιν σιχη βαργ. Ωενν µαν διε ϖον οβεν αυσγεηενδεν, 
γεσετζλιχηεν Εινγριφφε ιν διε Σπραχηλιχηκειτ βετραχητετ, κανν µαν σεηεν, δασσ 
διε µιττελαλτερλιχηε Σπραχηενπολιτικ, σοφερν ζυ διεσερ Ζειτ βερηαυπτ ϖον εινερ 
σολχηεν γεσπροχηεν ωερδεν κανν, ιµ Γρυνδε γενοµµεν κεινεν 
Σπραχηζωανγ αυσγεβτ ηαττε. ∆ασ Λατειν βζω. � σπτερ υνδ αλλµηλιχη ιµµερ 
µεηρ � δασ Υνγαρισχηε δοµινιερτεν ιν δερ αµτλιχηεν, φορµελλεν 
Κοµµυνικατιον ιν ερστερ Λινιε λεδιγλιχη αυφ Γρυνδ δεσ Γεωοηνηειτσρεχητσ. 
Ανσονστεν στανδεν διε Σπραχηεν βζω. Σπραχηϖαριεττεν δερ εινζελνεν 
Ετηνιεν βζω. Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ετωα ιν δερ ∆οµνε δεσ (γρυνδ− υνδ 
µιττελ−) σχηυλισχηεν Υντερριχητσ γλειχηβερεχητιγτ νεβενεινανδερ � δαρυντερ 
αυχη νεβεν δεµ Υνγαρισχηεν (ϖγλ. Βαρτηα 1999: 214).  

∆ιεσε Σιτυατιον ηαττε σιχη αβερ σπτεστενσ αβ Ενδε δεσ 18. ϑαηρηυνδερτσ, 
µιτ δεµ Αυφκοµµεν δεσ νατιοναλεν Γεδανκενσ, γρυνδστζλιχη γενδερτ. 
Υνγαρν ωαρ ζυ διεσερ Ζειτ � βερειτσ σειτ Ενδε δεσ 17. ϑαηρηυνδερτσ � ιν δασ 
Ηαβσβυργερρειχη εινγεγλιεδερτ υνδ αυχη πολιτισχη ιηµ υντερωορφεν. Ιν διεσεµ 
Σιννε ηαττε σοζυσαγεν ζυνχηστ διε δοµιναντε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
√στερρειχησ διε Μγλιχηκειτ, ϖον δερ νευεν (Σπραχη)ιδεολογιε Γεβραυχη ζυ 
µαχηεν: αυσ δεν ειγενεν νατιοναλεν βζω. Μαχητιντερεσσεν Σπραχηζωανγ µιτ 
Ηιλφε ϖον Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν αυσζυβεν υνδ σοµιτ ιν δερ 
υνγαρισχηεν Ρειχησηλφτε εινεν δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ ζυ 
ινδυζιερεν. Υνδ ϖον διεσερ Μγλιχηκειτ ωυρδε ζυµ Τειλ τατσχηλιχη αυχη 
Γεβραυχη γεµαχητ. Σπυρεν εινεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ βζω. εινεσ ιµ 
Εντστεηεν βεγριφφενεν δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ σινδ σογαρ σχηον 
αβ δεµ αυσγεηενδεν 17. ϑαηρηυνδερτ ναχηωεισβαρ. ∆αφρ σπριχητ υ.α. αυχη 
διε Τατσαχηε, δασσ ιν εινσχηλγιγεν ζειτγενσσισχηεν Τεξτεν ιµµερ ηυφιγερ 
βερ � γεµειντε οδερ ναχηωεισλιχηε � ×Γερµανισιερυνγ× βζω. 
×Μαδϕαρισιερυνγ× γεκλαγτ ωιρδ.    

Αυχη βεστιµµτε Γερµανισιερυνγσβεστρεβυνγεν ϖον Σειτεν δεσ Ωιενερ 
Ηοφεσ κννεν σχηον ρεχητ φρη ναχηγεωιεσεν ωερδεν. Σο λιεστ µαν ετωα ιν 
εινεµ Εντωυρφ δεσ Ερζβισχηοφσ Γραφ Λεοπολδ Κολλονιχη αυσ δεµ ϑαηρε 1689 
Φολγενδεσ: 

 

[�]δαµιτ δασ Κνιγρειχη οδερ ωενιγστ ειν γρο⇓ερ Τηειλ δεσσεν ναχη υνδ ναχη 
γερµανισιερετ, δασ ηυνγαρισχηε ζυ Ρεϖολυτιονεν υνδ Υνρυηεν γενειγτε Γεβλτ µιτ 
δεµ τευτσχηεν τεµπεριερετ υνδ µιτηιν ζυρ βεστνδιγεν Τρευ υνδ Λιεβ ιηρεσ 
νατρλιχηεν Ερβκνιγσ υνδ Ηερρν αυφγεριχητετ ωερδεν µχητεν. (ζιτιερτ ναχη 
Μανηερζ ο.ϑ.: 16) 

 

∆οχη βλειβεν διεσε ανφνγλιχηεν Βεµηυνγεν ιµ Γρυνδε γενοµµεν 
ζυνχηστ οηνε ωειτρειχηενδε Κονσεθυενζεν βζω. φινδεν αυφ δερ 
σπραχηενπολιτισχηεν Εβενε κεινεν Νιεδερσχηλαγ. ∆ιε οφφιζιελλε Αµτσσπραχηε 
δεσ Λανδεσ ιστ υνδ βλειβτ αυχη ναχη δερ Εινγλιεδερυνγ δεσ Λανδεσ ινσ 
Ηαβσβυργερρειχη ωειτερηιν δασ Λατειν, νυρ τειλωεισε, ιν δεν υντερεν 
ςερωαλτυνγσεβενεν εργνζτ ϖον δεν ×ςολκσσπραχηεν× βζω. 
×Λανδεσσπραχηεν×: ϖον δεµ ∆ευτσχηεν βζω. δεµ Υνγαρισχηεν. 
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Ιν διε Σπραχηλιχηκειτ Υνγαρνσ ωιρδ µιτ Ηιλφε δερ Γεσετζγεβυνγ δασ ερστε 
Μαλ 1777, µιτ δερ Ρατιο Εδυχατιονισ δερ Καισεριν Μαρια Τηερεσια τιεφερ 
εινγεγριφφεν. ∆ιε Καισεριν βεµητ σιχη � ιµ Σιννε δεσ νευ αυφκοµµενδεν 
(Σπραχη)νατιοναλισµυσ � στετσ υµ διε Στρκυνγ δερ ∆οµινανζ δεσ ∆ευτσχηεν, 
σο ωιε εσ δανν σπτερ αυχη ιηρ Σοην υνδ Ναχηφολγερ, ϑοσεπη ΙΙ. τυτ. ςον 
εξπλιζιτεµ Σπραχηζωανγ κανν αλλερδινγσ ερστ βει λετζτερεµ διε Ρεδε σειν. 
ϑοσεπη ΙΙ. ιστ εσ, δερ µιτ σεινεµ Σπραχηεδικτ αυσ δεµ ϑαηρε 1784 δασ 
∆ευτσχηε ζυνχηστ νεβεν, σπτερ αβερ σταττ Λατειν αλσ οφφιζιελλε Αµτσσπραχηε 
δεσ γεσαµτεν Ρειχησ, σοµιτ αυχη Υνγαρνσ, εινφηρτ. Ερ ιστ εσ αυχη, δερ µιτ 
Πυνκτ 7 διεσεσ Εδικτσ ϖερορδνετ, δασσ νιεµανδ ιν µιττλερε Σχηυλεν 
αυφγενοµµεν ωερδεν δρφε, οηνε αυφ ∆ευτσχη λεσεν υνδ σχηρειβεν ζυ 
κννεν (ϖγλ. Ραϖασζ 1966: 189).  

∆οχη µσσεν αµ Ενδε αλλε διεσε ανφνγλιχηεν Βεµηυνγεν δεσ Ωιενερ 
Ηοφεσ υµ διε Ζυρχκδρνγυνγ δεσ Υνγαρισχηεν σχηειτερν. Ερστενσ αλλειν 
σχηον δεσωεγεν, ωειλ ϑοσεπη ΙΙ. αυφ σεινεµ Στερβεβεττ (αυχη) σεινε 
σπραχηλιχηεν ςερορδνυνγεν ζυρχκζιεητ. Υνδ ζωειτενσ δεσωεγεν, ωειλ σιχη 
δασ ερωαχητε Νατιοναλβεωυσστσειν δερ Υνγαρν ϖεηεµεντ γεγεν δεν 
Σπραχηζωανγ, γεγεν διε Υντερδρχκυνγ δερ ειγενεν ×νατιοναλεν Σπραχηε× 
ωεηρτ.  

Γεραδε ιν Φολγε διεσεσ ερωαχητεν Νατιοναλβεωυσστσεινσ δερ Υνγαρν υνδ 
δερ ηεφτιγεν Προτεστε γεγεν διε αυσγεβτε σπραχηλιχηε Γεωαλτ √στερρειχησ 
νδερν σιχη διε ×σπραχηλιχηεν Μαχητϖερηλτνισσε× τειλωεισε βερειτσ αµ 
Αυσγανγ δεσ 18. ϑαηρηυνδερτσ. ∆ασ Υνγαρισχηε ωιρδ ζυνχηστ αυφ ϕεδερ 
Σχηυλστυφε αλσ Πφλιχητφαχη εινγεφηρτ υνδ διε Υντερριχητσσπραχηεν ωερδεν 
ναχη δεµ Μεηρηειτσπρινζιπ φεστγελεγτ. Ιν δεν κοµµενδεν ϑαηρζεηντεν ωιρδ 
αυχη εινε γανζε Ρειηε ωειτερερ σπραχηλιχηερ Μα⇓ναηµεν ϖερορδνετ, µιτ 
δενεν διε Εινφηρυνγ δεσ Υνγαρισχηεν αλσ Σπραχηε αλσ Υντερριχητσ ϖορβερειτετ 
ωερδεν σολλ (ς〈µοσ 1998: 13). Ιν διεσεν Μα⇓ναηµεν ζειγεν σιχη διε ερστεν 
Μερκµαλε υνδ Εργεβνισσε δεσ υνγαρισχηεν Σπραχηνατιοναλισµυσ υνδ διεσε 
σπραχηνατιοναλιστισχηε Τενδενζ ζυρ Φρδερυνγ δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× 
ϖερστρκτ σιχη ιµ Λαυφε δερ σπτερεν ϑαηρζεηντε ωειτερ. ∆εν Ηηεπυνκτ δεσ 
Προζεσσεσ υνδ δεν γρ⇓τεν Ερφολγ � ϖορ 1867 � βιλδετ ζωειφελσοηνε δασ ϑαηρ 
1844. Ιν διεσεµ ϑαηρ ωιρδ ϕενεσ Γεσετζ ϖεραβσχηιεδετ, δασ διε 
υνεινγεσχηρνκτε Εινφηρυνγ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε αλσ Αµτσσπραχηε 
Υνγαρνσ ϖερορδνετ. Σοµιτ κανν δασ Υνγαρισχηε ναχη λνγερερ Ζειτ ωιεδερ διε 
φορµελλεν, οφφιζιελλεν ∆οµνεν δερ Κοµµυνικατιον εροβερν, διε ∆οµνεν 
δερ Γεσετζγεβυνγ, δερ ςερωαλτυνγ, δερ ϑυστιζ υνδ δεσ Υντερριχητσ βεσετζεν; 
∆οµνεν αλσο, διε φρηερ εντωεδερ ϖοµ Λατειν οδερ � σπτερ � ϖοµ 
∆ευτσχηεν βεσετζτ ωαρεν. Ιν διεσεµ Σιννε ωιρδ δασ Υνγαρισχηε ετωα αυχη αλσ 
αλλγεµεινε υνδ οβλιγατορισχηε Υντερριχητσσπραχηε εινγεφηρτ.  

Ναχη δερ Υντερδρχκυνγ δεσ υνγαρισχηεν Φρειηειτσκαµπφεσ (1848/49) 
δυρχη √στερρειχη νδερτ σιχη αβερ διε Σιτυατιον ωιεδερ γρυνδστζλιχη. ∆ιε 
υνγαρισχηε ςερφασσυνγ ωιρδ αυφγεηοβεν, εσ φολγεν διε ϑαηρε δεσ καισερλιχηεν 
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Αβσολυτισµυσ. Αλσ οφφιζιελλε Σπραχηε δερ σταατλιχηεν ςερωαλτυνγ γιλτ ωιεδερ 
δασ ∆ευτσχηε υνδ εσ λστ δασ Υνγαρισχηε αυχη ιν δερ ∆οµνε δεσ 
γψµνασιαλεν Υντερριχητσ αβ.  

∆οχη δασ ϖοµ Ωιενερ Ηοφ αβγεζιελτε Εργεβνισ, διε λανγφριστιγε βζω. 
ενδγλτιγε ×Γερµανισιερυνγ× βλειβτ ζυµ Γρο⇓τειλ αυσ. ∆ερ υνγαρισχηε Σταατ 
αλσ Ρεπρσενταντ δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× λειστετ 
νµλιχη αυχη διεσµαλ εντσχηλοσσενεν Ωιδερστανδ υνδ ιµ ϑαηρε 1867 κοµµτ 
εσ σχηλιε⇓λιχη � αυσ ϖερσχηιεδενεν Γρνδεν � ζυµ Αυσγλειχη µιτ √στερρειχη. 
∆αναχη σετζεν σιχη ιν δερ Σπραχηενπολιτικ ωιεδερ υνδ ιµµερ µεηρ διε 
υνγαρισχηεν Ιντερεσσεν, δ.η. διε Ιντερεσσεν δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυρ Φρδερυνγ δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× Υνγαρνσ δυρχη. 
Ιν διεσεµ Σιννε ωιρδ υ.α. αυχη διε Σπραχηε δεσ Υντερριχητσ ναχη ωενιγεν 
ϑαηρεν ωιεδερ δασ Υνγαρισχηε υνδ ιν µεηρσπραχηιγεν Ρεγιονεν βζω. 
Γεµεινδεν γιλτ ωιεδερ δασ Μεηρηειτσπρινζιπ (εβδ.: 14).  

Σοµιτ σετζτ σιχη δασ Υνγαρισχηε βισ 1867 αλλµηλιχη αυφ αλλεν Εβενεν δερ 
δυρχη Σπραχηενπολιτικ βεεινφλυσστεν βζω. βεεινφλυσσβαρεν ∆οµνεν δυρχη 
υνδ βερλαγερτ δαδυρχη � τροτζ δερ ερωηντεν Βρχηε � αλλµηλιχη υνδ 
ιµµερ µεηρ διε ανδερεν Σπραχηεν βζω. Σπραχηγεµεινσχηαφτεν δεσ Λανδεσ. 
ςολλενδετ ωιρδ διεσερ Προζεσσ αλλερδινγσ ερστ ιν δερ Ζειτ ναχη δεµ Αυσγλειχη, 
ιµ Ραηµεν δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 
1918.           
 
 
5.3.  Ζυσαµµενφασσυνγ     
 
Ιν δεν λετζτεν Αβσχηνιττεν ωυρδε γεζειγτ, δασσ ιν δερ µιττελαλτερλιχηεν 
Γεσχηιχητε Υνγαρνσ, δα ϖον δερ Σταατσµαχητ βζω. ϖον δερ δοµιναντεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ κειν Σπραχηζωανγ βζω. κεινε Σπραχηγεωαλτ αυσγεβτ 
ωυρδε, κεινε Ανστζε εινεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζυ φινδεν 
σινδ. Ωεδερ (σπραχη)ιδεολογισχη νοχη (σπραχηεν)πολιτισχη γεσεηεν ωιρδ διε 
εινε Σπραχηε δερ ανδερεν βεργεστελλτ, εσ ωερδεν κεινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ αυσγεριχητετεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν αυφερλεγτ. 
∆ιε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ κανν ιηρε αυτοχητηονε 
Σπραχηε/Σπραχηϖαριεττ ιν αλλεν ∆οµνεν δερ Αλλταγσκοµµυνικατιον σο γυτ 
ωιε υνεινγεσχηρνκτ εινσετζεν. ∆ιεσε Εντωιχκλυνγσπηασε δερ Γεσχηιχητε δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε βζω. δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν Υνγαρν νενντ 
ΗΥΤΤΕΡΕΡ �Πηασε δερ Εινδευτσχηυνγ� (Ηυττερερ 1961: 68).  

Ερστε Μερκµαλε εινεσ Σπραχηκονφλικτσ, δ.η. αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ 
αυσγεριχητετερ Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ζειγεν σιχη γρυνδστζλιχη ερστ αβ 
Ενδε δεσ 18. ϑαηρηυνδερτσ, υντερ δερ Ηερρσχηαφτ δερ Μαρια Τηερεσια υνδ � 
ϖορ αλλεµ � ϑοσεπησ ΙΙ. ∆ιεσερ Ζειτπυνκτ σχηειντ δασ ερστε Μαλ ζυ σειν, ωο 
µιτ Ηιλφε ϖον Σταατσγεωαλτ βζω. Σταατσµαχητ, δ.η. µιτ Ηιλφε δερ 
Γεσετζγεβυνγ, δισκριµινατιϖ ιν διε Σπηρε δερ (φορµελλεν) Κοµµυνικατιον 
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εινγεγριφφεν ωιρδ. Αλλερδινγσ ωερδεν διε σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν ζυνχηστ νιχητ δερ δευτσχηεν, σονδερν δερ υντεργεορδνετεν 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ϖον Σειτεν δερ δευτσχηεν αυφερλεγτ. Γεπργτ 
ϖον δερ Ιδεολογιε δεσ (Σπραχη)νατιοναλισµυσ ωεηρτ σιχη ϕεδοχη Υνγαρν αλσ 
Ρεπρσενταντ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ � υνδ νυνµεηρ αυχη δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον � γεγεν διεσε σπραχηλιχηε Γεωαλτ υνδ σχηαφφτ εσ σογαρ, 
διεσε Σπραχηκονφλικτκονστελλατιον σχηον βαλδ ιν διε εντγεγενγεσετζτε 
Ριχητυνγ υµζυκεηρεν. Σοµιτ ωερδεν διε ιν Ρεδε στεηενδεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν � µιτ Ηιλφε δερ Σπραχηενπολιτικ � αβ δερ Ωενδε ϖοµ 18. 
ζυµ 19. ϑαηρηυνδερτ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφερλεγτ υνδ διεσε 
σπραχηλιχηε Μαχητκονστελλατιον πργτ διε Εντωιχκλυνγ � βισ αυφ δεν 
ερωηντεν Βρυχη ναχη δερ Υντερδρχκυνγ δεσ υνγαρισχηεν Φρειηειτσκαµπφεσ 
� αβ ϕετζτ γανζ βισ ζυµ Βεγινν δερ ϖον υνσ ιµ Φολγενδεν ζυ υντερσυχηενδεν 
Ζειτ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918. ∆ασ ∆ευτσχηε ωιρδ αυσ δεν οφφιζιελλεν 
∆οµνεν δερ Κοµµυνικατιον ιµµερ µεηρ ϖοµ Υνγαρισχηεν ϖερδρνγτ υνδ 
εσ βεγινντ δαµιτ φρ διε δευτσχηε Σπραχηε βζω. Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν 
Υνγαρν � µιτ ΗΥΤΤΕΡΕΡσ Βεγριφφ � διε Πηασε δεσ ⇐βεργανγσ (εβδ.). 

Ιν διεσεµ Σιννε κννεν ωιρ ρεσµιερενδ φεστστελλεν, δασσ, ϖον δερ 
Ιδεολογιε δεσ Νατιοναλισµυσ υνδ � ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ � δεσ 
Σπραχηνατιοναλισµυσ γεπργτ, διε υνγαρισχηε Σπραχηενπολιτικ αβ δερ Ωενδε 
ϖοµ 18. ζυµ 19. ϑαηρηυνδερτ ιµµερ δευτλιχηερε δισκριµινατιϖε Ζγε 
αυφωειστ. Βεσονδερσ τρανσπαρεντ ιστ εσ ιµ ςεργλειχη ζυ δεν φρηερεν, 
µιττελαλτερλιχηεν ςερηλτνισσεν. Μιτ Ηιλφε διεσερ Σπραχηενπολιτικ υνδ αυφ διε 
(ευροπαωειτ) ηερρσχηενδε Ιδεολογιε σττζενδ ωερδεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ βζω. αυφ δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν αυσγεριχητετε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν αυφερλεγτ. ∆αµιτ 
ινδυζιερτ διε υνγαρισχηε πολιτισχηε Μαχητ � γεναυσο ωιε εσ ϖορηερ αυχη δερ 
Ωιενερ Ηοφ ϖερσυχητε � εινεν δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ. ∆αραυσ 
φολγτ, δασσ σπτεστενσ αβ δερ Ωενδε ϖοµ 18. ζυµ 19. ϑαηρηυνδερτ ϖον εινεµ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ διε Ρεδε σειν κανν. 

Υνδ δα διεσε Κονστελλατιον, ωιε εσ ιµ Φολγενδεν γεζειγτ ωερδεν σολλ, σιχη 
θυαλιτατιϖ αυχη ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 νιχητ µεηρ νδερτ, σετζτ σιχη δερ 
Σπραχηκονφλικτ αυχη ιν δερ ϖον υνσ νηερ ζυ υντερσυχηενδεν Ζειτ δερ 
∆οναυµοναρχηιε φορτ. Σεινε Φολγεν ζειγεν σιχη υ.α. αυχη ιµ Σπραχηϖερηαλτεν 
δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, ωιε εσ ιµ Σπιεγελ δερ Ζαηλεν δερ 
Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ τατσχηλιχη 
βεσχηριεβεν ωυρδε. 

∆ιεσερ ωειτερε ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ βζω. σεινε Φολγεν αυφ δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ βιλδεν δεν 
Γεγενστανδ δερ ιν δεν ναχηφολγενδεν Καπιτελν δοκυµεντιερτεν 
Υντερσυχηυνγεν. 
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4. ςορβεµερκυνγεν 

 

 
Ιµ Φολγενδεν ωολλεν ωιρ ϖορ δεµ τηεορετισχηεν Ηιντεργρυνδ, δεν ωιρ ιµ 
ϖορανγεηενδεν Καπιτελ υµρισσεν ηαβεν, υνσ υνσερεµ ×ειγεντλιχηεν× 
Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ, δερ ιν Ρεδε στεηενδεν ηιστορισχηεν 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιον, ζυωενδεν. Υνσερ Ζιελ ιστ εσ ζυ βεσχηρειβεν υνδ ζυ 
ερκλρεν, ωιε δερ δευτσχη−υνγαρισχηε Σπραχηκονφλικτ ιν Υνγαρν ζωισχηεν 1867 
υνδ 1918 ϖερλιεφ υνδ ωοµιτ σειν ςερλαυφ υνδ σεινε Φολγεν αυφ δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ εινζελνεν Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
Υνγαρνσ ζυ ερκλρεν σινδ.  

Ωιε ιν δερ Εινλειτυνγ βερειτσ ανγεδευτετ, ωιρδ βει δερ Λσυνγ διεσεσ 
Προβλεµσ ιν φολγενδεν Σχηριττεν ϖοργεγανγεν: 
Σχηριττ 1: Ζυερστ ωιρδ διε Αυσγανγσσιτυατιον δεσ Σπραχηκονφλικτσ βεσχηριεβεν, 

γεναυερ γεσαγτ ϕενε Φακτορεν, διε δεν Σπραχηκονφλικτ ηεραυσγελστ 
ηαττεν. Εσ ωιρδ αλσο δαργεστελλτ, ινωιεφερν υνδ ωελχηε Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν ϖον Σειτεν δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
ωηρενδ δερ υντερσυχητεν Ζειτ αυφ διε δευτσχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ Λανδεσ αυφερλεγτ ωυρδεν. Αυφ Γρυνδ 
διεσερ Βεσχηρειβυνγ ωερδεν ωιρ αυφ διε ερστε ζυ κλρενδε Φραγε εινε 
Αντωορτ γεβεν κννεν, οβ διεσε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, σο 
ωιε εσ ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ ιµ Σπιεγελ δερ Ζαηλεν δερ 
Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ βεσχηριεβεν ωυρδε, εϖεντυελλ 
ϖον ϖορνηερειν νοτωενδιγ γεµαχητ βζω. ιµπλιζιερτ ηαβεν οδερ οβ 
εσ ωενιγστενσ ζυµ Τειλ αυφ ινδιϖιδυελλε Εντσχηειδυνγεν 
ηινσιχητλιχη δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ζυρχκγεητ. Ωενν λαυτ 
Βεσχηρειβυνγ δερ ερστε Φαλλ ζυτριφφτ, ιστ δαµιτ ζυγλειχη διε ωαρυµ−
Φραγε βεαντωορτετ υνδ σοµιτ δασ Προβλεµ γελστ. Τριφφτ ϕεδοχη � 
ωιε εσ σιχη αυσ δεν ναχηφολγενδεν Αναλψσεν τατσχηλιχη εργεβεν 
ωιρδ � δερ ζωειτε Φαλλ ζυ, µσσεν ωιρ υνσερε Υντερσυχηυνγ ανηανδ 
δερ Οπερατιοναλισιερυνγ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ µιτ 
δεµ ζωειτεν Σχηριττ φορτσετζεν.  

Σχηριττ 2: Ωενν νµλιχη δασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν υνδ διε 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ υντεργεορδνετεν δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιον νιχητ διε νοτωενδιγε Φολγεερσχηεινυνγ ϖον 
σιτυατιοναλεν Ζωνγεν ωαρεν, σο σινδ φρ σιε ιµ Σιννε δερ Τηεοριε 
δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ γρυνδστζλιχη διε ειγενεν, ινδιϖιδυελλεν 
ςερηαλτενσιντεντιονεν ϖεραντωορτλιχη, διε ιηρερσειτσ αυφ διε 
ινδιϖιδυελλεν ςερηαλτενσεινστελλυνγεν, διε ϖορηανδενεν υνδ 
ρελεϖαντεν συβϕεκτιϖεν Νορµεν σοωιε αυφ διε ωαηργενοµµενε 
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ςερηαλτενσκοντρολλε ζυρχκζυφηρεν σινδ. ∆ιε Αυφγαβε ιν διεσεµ 
ζωειτεν Σχηριττ ιστ εσ αλσο, διε γεγεβενε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον 
διεσµαλ αυσ δερ Περσπεκτιϖε δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυ 
βελευχητεν. Εσ µυσσ ερµιττελτ ωερδεν, ωελχηε κονκρετεν 
Ιντεντιονεν, Σπραχηεινστελλυνγεν, συβϕεκτιϖε Νορµεν υνδ ωελχηε 
ωαηργενοµµενε ςερηαλτενσκοντρολλε ηιντερ δεµ Σπραχηϖερηαλτεν 
βζω. δεν ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ Ανγεηριγεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ στεχκεν, βζω. ιν ωελχηεµ Σιννε υνδ 
ινωιεφερν σιε σιχη αυσ δερ ιµ ερστεν Σχηριττ βεσχηριεβενεν 
Αυσγανγσσιτυατιον εργεβεν. Ιν διεσεµ Σχηριττ ωιρδ εσ αυχη 
υνυµγνγλιχη σειν, διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν ιηρε φρ υνσ 
ρελεϖαντεν γεµεινσχηαφτσιντερνεν Γρυππιερυνγεν ζυ ζερλεγεν, δα 
διεσε σιχη ιµ ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ � ωιε εσ αυσ δεν βει δερ 
Προβλεµστελλυνγ πρσεντιερτεν Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικεν 
υνδ ωειτερεν ηιστορισχηεν Φακτεν ηερϖοργινγ � γρυνδστζλιχη 
υντερσχηιεδλιχη ϖερηαλτεν ηαττεν. ∆εµεντσπρεχηενδ ωερδεν ωιρ 
υντερσχηιεδλιχηε ςερηαλτενσωεισεν βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν 
µσσεν. Βει διεσεν Υντερσυχηυνγεν ωερδεν αλσ εµπιρισχηε 
Γρυνδλαγε αυχη ηιστορισχηε Θυελλεν ηερανγεζογεν, διε ιηρερσειτσ 
ϖον Ανγεηριγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ σταµµεν υνδ 
ιν δενεν (αυχη) διε Ηιντεργρνδε υνδ Μοτιϖε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 
τηεµατισιερτ ωερδεν. ∆υρχη διε Αναλψσε υνδ διε Ιντερπρετατιον 
διεσερ Θυελλεντεξτε σολλ εξεµπλαρισχη γεζειγτ βζω. ναχηγεωιεσεν 
ωερδεν, αυσ ωελχηεν κονκρετεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν υνδ 
ςερηαλτενσεντσχηειδυνγεν σιχη δερ Σπραχηκονφλικτ βζω. δασ 
βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν εργαβεν, ωελχηε 
ςερηαλτενσιντεντιονεν, Μεινυνγεν, Εινστελλυνγεν υνδ Νορµεν σιχη 
ηιντερ διεσεν ϖερβαργεν, αυφ ωελχηεν Εβενεν σιχη δερ 
Σπραχηκονφλικτ µανιφεστιερτε, υνδ αυχη, ωιε δερ �Αλλταγσµενσχη� δεν 
Σπραχηκονφλικτ ερλεβτε. Ιν διεσεµ λετζτεν Σχηριττ ωερδεν ωιρ αλσο ιµ 
Γεγενσατζ ζυ εινερ εινσειτιγ ερειγνισοριεντιερτεν 
Γεσχηιχητσσχηρειβυνγ � ιµ Σιννε δεσ Προγραµµσ εινερ ναρρατιϖεν 
Γεσχηιχητε (ϖγλ. Γψ〈νι 1995:5) � εινδευτιγ δασ ηιστορισχηε 
Ινδιϖιδυυµ ιν δασ Ζεντρυµ υνσερεσ Ιντερεσσεσ ρχκεν, υµ � µιτ 
δεν Ωορτεν δεσ ενγλισχηεν Ηιστορικερσ ΖΕΛ∆ΙΝ � �µιτ σεινεν 
Αυγεν ιν δερ Ωελτ ηερυµζυσχηαυεν� υνδ υµ δαδυρχη ζυ ερµιττελν, 
ωο υνδ ωιε εσ σελβστ σεινε Στελλυνγ ιµ γεγεβενεν ηιστορισχηεν 
Κοντεξτ σαη. (Ζελδιν: 1986: 50, ζιτ. ναχη Γψ〈νι 1995: 6). Ιν 
Κενντνισ δερ αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν σοωιε ϖορ 
δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ωερδεν ωιρ 
ναχη διεσεν Υντερσυχηυνγεν δανν ιν δερ Λαγε σειν, διε 
βεσχηριεβενεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν υνδ δαµιτ αλσο δεν ςερλαυφ 
δεσ Σπραχηκονφλικτσ ερκλρεν ζυ κννεν.  
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∆ερ ςολλζυγ διεσερ ζωει Σχηριττε ωιρδ σοµιτ διε Αντωορτ αυφ υνσερ 
Γρυνδπροβλεµ εργεβεν, δ.η. βεσχηρειβεν υνδ ερκλρεν, ωιε δερ δευτσχη−
υνγαρισχηε Σπραχηκονφλικτ ιν Υνγαρν ζωισχηεν 1867−1918 ϖερλιεφ υνδ ωοµιτ 
σειν ςερλαυφ βζω. σεινε Φολγεν αυφ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυ ερκλρεν σινδ. 

Βεϖορ ωιρ ϕεδοχη υνσερε Υντερσυχηυνγεν µιτ δεµ ερστεν δερ οβεν 
ερωηντεν ζωει Σχηριττε ιν Γανγ σετζεν κννεν, µσσεν ωιρ νοχη εινιγε � αν 
διεσερ Στελλε φεηλενδε � νοτωενδιγε Ηιντεργρυνδκενντνισσε δαρλεγεν. 

! Ωιε εσ βερειτσ ερωηντ ωυρδε, βεγανν δερ δευτσχη−υνγαρισχηε 
Σπραχηκονφλικτ, δεν ωιρ ιµ Φολγενδεν βεηανδελν ωολλεν, νιχητ ερστ ιν 
δερ υντερσυχητεν Ζειτπεριοδε. Σεινε Ωυρζελν λαγεν µεηρερε ϑαηρζεηντε, 
ιν µεηρφαχηερ Ηινσιχητ ϕα σογαρ ϑαηρηυνδερτε, ωειτερ ζυρχκ. ∆αηερ ιστ 
εσ φρ ερκλρενδε ηιστορισχηε Τιεφε υνυµγνγλιχη, ζυνχηστ ετωασ νηερ 
αυφ βεστιµµτε, φρ υνσερε Ζωεχκε ρελεϖαντε Μοµεντε σεινερ 
ςοργεσχηιχητε εινζυγεηεν (Καπ. 5). Αυφ διε ςοργεσχηιχητε εινζυγεηεν 
ιστ ανδερερσειτσ αυχη δεσωεγεν νοτωενδιγ, ωειλ µεηρερε ϖον δεν 
Ραηµενβεδινγυνγεν, διε ιµ ςερλαυφ δεσ Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 
1867 υνδ 1918 εινε Ρολλε σπιελτεν, βερειτσ ιν δεν ϖορανγεηενδεν 
ϑαηρζεηντεν υνδ ϑαηρηυνδερτεν εντστανδεν ωαρεν.  

! Ανσχηλιε⇓ενδ µσσεν ωιρ αυχη νοχη αυφ διε φρ διε Υντερσυχηυνγ 
ρελεϖαντε ιντερνε Στρυκτυριερτηειτ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
Υνγαρνσ εινγεηεν, δ.η. διε φρ υνσ ρελεϖαντεν Σχηιχητεν βζω. Γρυππεν 
δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεφινιερεν υνδ ϖονεινανδερ 
αβγρενζεν (Καπ. 6). ∆ιεσ σχηειντ νοτωενδιγ, ωειλ, ωιε ωιρ βερειτσ βει 
δερ Προβλεµστελλυνγ γεσεηεν ηαβεν, ϖερσχηιεδενε Σοζιεττεν δερ 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιηρερ υντερσχηιεδλιχηεν Στελλυνγ υνδ ιηρεν 
υντερσχηιεδλιχηεν Ιντερεσσεν εντσπρεχηενδ ϖον δεν αυφερλεγτεν Γεωαλτ− 
υνδ Μαχητστρυκτυρεν ιν υντερσχηιεδλιχηεµ Μα⇓ε βετροφφεν ωαρεν υνδ 
σιχη δαηερ αυχη υντερσχηιεδλιχη ϖερηιελτεν.  

Μιτ διεσεν Ηιντεργρυνδκενντνισσεν αυσγερστετ κννεν ωιρ δανν υνσερε 
Υντερσυχηυνγ µιτ δεµ ερστεν Σχηριττ δεσ οβεν σκιζζιερτεν Γεδανκενγανγεσ 
ανσετζεν. 
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∆αµιτ σινδ ωιρ βει υνσερεµ ειγεντλιχηεν Υντερσυχηυνγσγεγενστανδ: δεµ 
δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 ανγελανγτ. Ιµ 
Φολγενδεν γιλτ εσ, δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
ωηρενδ διεσερ Ζειτ, δερ Ζειτ δερ ∆οναυµοναρχηιε, ζυ βεσχηρειβεν υνδ ζυ 
ερκλρεν.  

∆ιε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ, διε µαν ιν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ 
ιν Υνγαρν ϖορφινδετ υνδ δερεν Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Φολγενδεν βεηανδελτ 
ωερδεν σολλ, ιστ � ωοηλ σελβστϖερστνδλιχη � ιντερν στρυκτυριερτ υνδ στεητ 
βεσονδερσ ιµ ςεργλειχη ζυ δερ ηευτιγεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
Υνγαρνσ αλσ ειν ρεχητ διφφερενζιερτεσ σοζιαλεσ Γεβιλδε ϖορ υνσ. Ιηρερ 
υντερσχηιεδλιχηεν σοζιαλεν Στελλυνγ εντσπρεχηενδ ωαρεν ιηρε εινζελνεν 
Σχηιχητεν ϖον δεν Εντωιχκλυνγεν δερ Ζειτ, αυχη ϖον δεν αυφερλεγτεν 
σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν, τειλωεισε σεηρ υντερσχηιεδλιχη 
βετροφφεν. ∆εµεντσπρεχηενδ ηαβεν σιε αυχη ιν ιηρεµ σπραχηλιχηεν ςερηαλτεν 
υντερσχηιεδλιχη αυφ διεσε ρεαγιερτ. ∆ιεσεν Υµστανδ, δ.η. διε Υντερσχηιεδε ιµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζειγεν υ.α. αυχη διε Ζαηλεν δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ 
Σπραχηστατιστικ ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ.  

∆ορτ ωυρδεν ιµ Σπιεγελ δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ ζωει 
γρυνδστζλιχη ϖερσχηιεδενε Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ναχηγεωιεσεν. Σιε κονντεν αυφ δεν ερστεν Βλιχκ 
ϖορ αλλεµ µιτ δερ Οπποσιτιον (Γρο⇓)σταδτ ϖσ. Λανδ/∆ορφ ιν ςερβινδυνγ 
γεβραχητ ωερδεν. Ωειτερε � γερινγερε � Υντερσχηιεδε εργαβεν σιχη αυ⇓ερδεµ 
ϖορ αλλεµ ζωισχηεν εινζελνεν Στδτεν, ωοηλ αυχη ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δερ 
ϕε υντερσχηιεδλιχηεν σπραχηλιχηεν υνδ ετηνισχηεν Ζυσαµµενσετζυνγ ιηρερ 
Βεϖλκερυνγ. 

Ηιντερ δεµ Γεγενσατζ ζωισχηεν (Γρο⇓)σταδτ υνδ Λανδ/∆ορφ στεχκεν 
ϕεδοχη ωειτερε, τιεφερε γεσελλσχηαφτσµορπηολογισχηε Γεγενστζε βζω. Υντερσχηιεδε. 
Σο λασσεν σιχη διε ιν Ρεδε στεηενδεν γρυνδστζλιχηεν 
Σπραχηϖερηαλτενσυντερσχηιεδε, ωιε ωιρ αννεηµεν, ιµ Γρυνδε γενοµµεν 
νιχητ εινφαχη µιτ δεµ Υντερσχηιεδ δερ Σιεδλυνγσφορµατιονεν ερκλρεν, 
σονδερν ϖιελµεηρ µιτ δεµ υντερσχηιεδλιχηεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Στατυσ ιηρερ 
Εινωοηνερ. Μ.α.Ω. µυσσ ιµ Φολγενδεν νιχητ δασ Σπραχηϖερηαλτεν ιµ ∆ορφ 
εινερσειτσ υνδ ιν δερ Σταδτ ανδερερσειτσ ερκλρτ ωερδεν, σονδερν ϖιελµεηρ δασ 
δερ ιηνεν εντσπρεχηενδεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Φορµατιονεν.    

Ιν διεσεµ Σιννε σινδ φρ διε υντερσυχητε Ζειτπεριοδε ζωισχηεν 1867 υνδ 
1918 ωενιγστενσ ζωει, ζυµ Γρο⇓τειλ αυχη σελβστ ηετερογενε Σχηιχητεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ αυσεινανδερ ζυ ηαλτεν. ∆ιεσε δεχκεν 
δεν (Γρο⇓)σταδτ−Λανδ/∆ορφ−Γεγενσατζ ζυµ Γρο⇓τειλ τατσχηλιχη αβ. Ιµ 
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νχηστεν Σχηριττ σολλεν σιε κυρζ, ιν ιηρεν ρελεϖαντεν ωιχητιγστεν Ζγεν 
ϖοργεστελλτ ωερδεν. 
 
 
6.1.  ∆ασ Βργερτυµ  
 
∆ασ σοζιαλε Βιλδ ϖον Υνγαρνσ Στδτεν ωιρδ ιν δερ Ζειτ δερ ∆οναυµοναρχηιε 
� ιν στρικτεµ Γεγενσατζ ζυ δεν ∆ρφερν � δοµιναντερωεισε ϖον δερ 
γεσελλσχηαφτλιχηεν Φορµατιον δεσ Βργερτυµσ γεπργτ. Μ.α.Ω. λσστ σιχη ϕενερ 
Τειλ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ, διε ιν δεν Στδτεν ωοηντ υνδ βει δερ 
δασ Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Σπιεγελ δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ δεν 
Σπραχηωεχησελ ζειγτε, ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ µιτ διεσεµ Βργερτυµ 
ιδεντιφιζιερεν (ϖγλ. διε Αββιλδυνγεν 5, 6, 7, 8, 9, 12 υνδ 13).  

∆ιεσεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγε Στδτεβργερτυµ ιστ σεινερσειτσ 
ωιεδερυµ ρεχητ ηετερογεν, σοωοηλ ναχη Αυσβιλδυνγ, αλσ αυχη ναχη δεν 
Εινκοµµενσϖερηλτνισσεν, οδερ αυχη ναχη Γεβυρτσ− υνδ Βεσιτζστανδ.1 ∆ερ 
Κλεινβργερ (Ηανδωερκερ, Ηνδλερ) οδερ δασ Βργερτυµ δερ Μιττελκλασσε 
(×Βιλδυνγσβργερ×, Σταατσβεαµτεν) γεηρεν γεναυσο ηινζυ, ωιε δασ 
ωοηληαβενδστε Γρο⇓− βζω. Βεσιτζβργερτυµ (Βανκιερσ, Γρο⇓ηνδλερ, 
Ινδυστριεµαγνατεν).2 

Ηινσιχητλιχη σεινερ Ηερκυνφτ βεστεητ εσ γρυνδστζλιχη αυσ δρει Σχηιχητεν 
(ϖγλ. Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 76). ∆ιε ερστε ωιρδ ϖον ϕενεµ ηιστορισχηεν 
δευτσχησπραχηιγεν Στδτεβργερτυµ γεβιλδετ, δεσσεν Ηεραυσβιλδυνγ ιµ 
Αβσχηνιττ 5.1 βερειτσ αυσφηρλιχη βεηανδελτ ωυρδε. ∆ιε ζωειτε Σχηιχητ βιλδεν 
ϖορ αλλεµ Οφφιζιερε, Βεαµτε υνδ Γρυνδβεσιτζερ, διε ερστ ιµ Λαυφε δεσ 18. 
ϑαηρηυνδερτσ βζω. ωηρενδ δερ Ζειτ δεσ καισερλιχηεν Αβσολυτισµυσ ναχη 
Υνγαρν εινωανδερτεν. Υνδ σχηλιε⇓λιχη µυσσ µαν αυχη νοχη µιτ εινερ δριττεν 
Σχηιχητ ρεχηνεν, διε ϖον (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερν γεβιλδετ 
ωιρδ, διε ιηρερσειτσ αυσ δερ Σχηιχητ δεσ δρφλιχηεν Βαυερντυµσ οδερ δεσ 
Κλεινβργερτυµσ αυφγεστιεγεν σινδ.     

Ιν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ ωιρδ βερ διεσεσ Βργερτυµ ηιναυσ αυχη ϕενε 
ηιστορισχηε δευτσχησπραχηιγε Αριστοκρατιε (αλσ ωειτερηιν φηρενδε Κραφτ δερ 
δαµαλιγεν υνγαρισχηεν Γεσελλσχηαφτ) ζυ δεν βργερλιχηεν Σχηιχητεν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ γερεχηνετ, διε ϖον δεµ Προζεσσ δερ 
ςερβργερλιχηυνγ γεραδε ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ερρειχητ ωιρδ υνδ αλσ 
Εργεβνισ διεσεσ Προζεσσεσ σιχη ιν ιηρερ Λεβενσφορµ ιν ϖιελερλει Ηινσιχητ υνδ 
ιµµερ µεηρ δεµ Βργερτυµ ανπασστ. Σιε βεκλειδετ � αλσ Βεισπιελ � νιχητ 
                                                           

 
1
  Γεραδε ωεγεν διεσερ Ηετερογενιττ γεηρτ διε ∆εφινιτιον δερ Κλασσε δεσ ×Βργερτυµσ× ναχη ωιε 

ϖορ ζυ δεν Γρετχηενφραγεν δερ σοζιαληιστορισχηεν Βργερτυµσφορσχηυνγ (ϖγλ. Λινκε 1991: 250φφ.).  
 
2
  Ζυ δερ Μορπηολογιε δερ υνγαρισχηεν Γεσελλσχηαφτ ιµ Αλλγεµεινεν υνδ δεσ Βργερτυµσ ιµ 

Βεσονδερεν ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ σ. ετωα Ηαν〈κ (1999), ςελικψ 1999: 236φφ. σοωιε Φ⌠ναγψ 2001: 
170φφ. 
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σελτεν αυχη σχηον σταατλιχηε ⊗µτερ � υνδ γεηρτ ζυ εινεµ βεδευτενδεν Τειλ 
υρσπρνγλιχη εβενφαλλσ ζυ δεν ×νατιϖε σπεακερσ× δεσ ∆ευτσχηεν.  

∆ασ φρ υνσερε Ζωεχκε σο δεφινιερτε δευτσχησπραχηιγε Στδτεβργερτυµ ιστ 
αβερ ιν δερ Ωιρκλιχηκειτ νιχητ νυρ ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ ερωηντεν 
×κλασσισχηεν× Παραµετερ ηετερογεν, σονδερν δαρβερ ηιναυσ αυχη ναχη 
ετηνισχηεν Γεσιχητσπυνκτεν. Νεβεν δεµ τατσχηλιχη δευτσχηστµµιγεν 
Βργερτυµ µυσσ αυχη νοχη µιτ εινερ ανδερεν Σχηιχητ γερεχηνετ ωερδεν, διε 
ιµ ετηνισχηεν Σιννε ζωαρ νιχητ ζυµ Υνγαρνδευτσχητυµ, ζυµ Γρο⇓τειλ αβερ 
σιχηερ ζυρ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ γεηρτ: γεµειντ ιστ δασ 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ ϕδισχηερ Ηερκυνφτ. Ιν ωελχηεµ Σιννε ειν Γρο⇓τειλ δερ 
ϑυδεν, διε ζυρ γλειχηεν Ζειτ βεκανντερωεισε αυχη διε ϕιδδισχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ3 δεσ δαµαλιγεν Υνγαρνσ κονστιτυιερεν, αυχη ζυρ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ γεηρτ, κννεν ωιρ µιτ δεν Ωορτεν 
ΗΥΤΤΕΡΕΡσ ϖερδευτλιχηεν:  
 

∆ιε ασχηκενασισχηεν ϑυδεν � γλειχηγλτιγ, οβ σειτ δερ Αρπαδενζειτ εινηειµισχη 
γεωορδενε Ωεστ− οδερ ερστ ιν δερ Νευζειτ αυσ Πολεν υνδ δερ Ωεστυκραινε 
ζυγεωανδερτε Οστϕυδεν � γαλτεν ιν Υνγαρν ωηρενδ ιηρερ γανζεν Γεσχηιχητε, φρειλιχη βισ 
ζυρ σπραχηλιχηεν Ασσιµιλατιον ανσ Υνγαρισχηε, αλσ δευτσχηε Σπραχητργερ. ∆ασ γαλτ 
εινερσειτσ φρ ιηρε Ρολλε ιν Σιχηερυνγ υνδ Πφλεγε δερ δευτσχηεν Σχηριφτ− υνδ Υµγανγσσπραχηε ιν 
δεν Στδτεν, ανδερερσειτσ αβερ αυχη φρ διε ςερµιττλυνγ δευτσχηερ � υνδ σονστιγερ 
ϕιδδισχηερ � Ελεµεντε αν ϖερσχηιεδενε Σχηιχητεν δεσ Υνγαρισχηεν. (Ηυττερερ 
1991/1968: 421, Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.) 
 

Σοµιτ λσστ σιχη ζυσαµµενφασσενδ σαγεν, δασσ δασ δευτσχησπραχηιγε 
Στδτεβργερτυµ Υνγαρνσ ιν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ σοωοηλ ναχη 
Ηερκυνφτ υνδ σοζιαλεµ Στατυσ, αλσ αυχη ιν ετηνισχηερ Ηινσιχητ µεηρφαχη 
στρυκτυριερτ βζω. γεσχηιχητετ ιστ. ∆οχη ηατ εσ αυχη ωεσεντλιχηε γεµεινσαµε 
Ζγε, διε εσ ιµ Φολγενδεν τροτζ δερ γεσχηιλδερτεν Ηετερογενιττ ερλαυβεν 
ωερδεν, εσ ιν µανχηερ Ηινσιχητ υνδ γεραδε φρ υνσερε Ζωεχκε αλσ Εινηειτ ζυ 
βετραχητεν υνδ ζυ βεηανδελν.  

∆ιε γεµεινσαµεν Ζγε δεσ Βργερτυµσ ιµ Αλλγεµεινεν κννεν αλσο, ωιε 
εσ γεζειγτ ωυρδε, νιχητ αυφ υ⇓ερε Φακτορεν ωιε Βερυφσζυγεηριγκειτ, 
Εινκοµµενσϖερηλτνισσε, Γεβυρτσστανδ οδερ Βιλδυνγ ζυρχκγεφηρτ ωερδεν. 
ςιελµεηρ λιεγεν σιε 

 

ιν εινερ Γεµεινσαµκειτ δερ Ωερτηαλτυνγεν υνδ Νορµεν, δερ Εινστελλυνγεν υνδ 
Ωυνσχηβιλδερ � αλσο ιν εινεµ Κονγλοµερατ ιδεελλερ, γειστιγερ υνδ πσψχηισχηερ 
∆ισποσιτιονεν σοωιε ιν δεν ςερηαλτενσωεισεν υνδ Γεπφλογενηειτεν, διε διεσεν 
εντσπρεχηεν. Αυφ διεσε � ζυγεγεβενερµα⇓εν διφφυσεν � �ιννερεν� Φακτορεν ωιρδ 
ζυρχκγεγριφφεν, ωενν ιν νευερεν Στυδιεν ζυρ Σοζιαλγεσχηιχητε ϖερσυχητ ωιρδ, δασ 
Βργερτυµ �αλσ Κυλτυρ� ζυ δεφινιερεν. (Λινκε 1991: 251, κυρσιϖε Ηερϖορηεβυνγεν 
ϖον µιρ � Π.Μ.)4  

                                                           

 
3
  Νηερεσ ζυ Ρολλε υνδ Στατυσ δεσ ϑιδδισχηεν ιν Υνγαρν σοωιε βεσονδερσ αυχη ζυρ Πηονολογιε δεσ 

Βυδαπεστ−ϑιδδισχηεν βεφινδετ σιχη ιν Ηυττερερ (1965). 
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∆ιε εινηειτλιχηε Βεηανδλυνγ δερ γεσαµτεν, ανσονστεν µεηρφαχη ηετερογενεν 
Φορµατιον δεσ Βργερτυµσ ωιρδ αλσο � λαυτ Ζιτατ � δαδυρχη γερεχητφερτιγτ, 
δασσ σιε τροτζ ιηρερ Ηετερογενιττ βεστιµµτε γεµεινσαµε βζω. εινηειτλιχηε 
Νορµεν υνδ Εινστελλυνγεν βεσιτζτ σοωιε δεµεντσπρεχηενδ αυχη ηνλιχηε 
ςερηαλτενσωεισεν ζειγτ. Σοµιτ κανν σιε γεραδε ηινσιχητλιχη ϕενερ Μερκµαλε 
βζω. Φακτορεν αλσ ρελατιϖ ηοµογεν βετραχητετ ωερδεν, διε ιµ Σιννε δερ 
Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ δασ Σπραχηϖερηαλτεν στευερν υνδ δεµναχη 
φρ διε ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν ϖον Βελανγ σινδ.          

Εινε ωειτερε ωιχητιγε Γεµεινσαµκειτ λιεγτ ιµ σπραχηλιχηεν Βερειχη; διεσε 
ρεχητ ηετερογενε βργερλιχηε Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
Υνγαρνσ ηατ δασ γεµεινσαµε σπραχηλιχηε Χηαρακτεριστικυµ, δασσ σιε εινε 
µεηρ οδερ ωενιγερ σταρκ λιτεραλ οριεντιερτε Κυλτυρ βεσιτζτ υνδ 
δεµεντσπρεχηενδ αυχη ιηρ Σπραχηϖερηαλτεν σταρκ αµ σπραχηλιχηεν Στανδαρδ 
οριεντιερτ ιστ. ∆ιεσε βργερλιχηε Σχηιχητ ιστ αλσο Τργερ δερ � αν δερ 
στερρειχηισχηεν νατιοναλεν ςαριεττ οριεντιερτεν � δευτσχηεν Στανδαρδσπραχηε 
(ϖγλ. Ωειντριττ 1990: 153).      

Σο ωειτ διε κυρζ γεφασστε Βεσχηρειβυνγ ϕενερ γεσελλσχηαφτλιχηεν Φορµατιον 
ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, διε δασ πργενδε υνδ 
ζυγλειχη κονστιτυτιϖε Ελεµεντ δερ στδτισχηεν Βεϖλκερυνγ δαρστελλτ υνδ δαηερ 
µιτ ϕενεµ Τειλ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιδεντιφιζιερτ ωερδεν κανν, 
βει δερ ιµ Σπιεγελ δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ δερ Σπραχηωεχησελ 
βεοβαχητετ ωερδεν κονντε. Ιν διεσεµ Σιννε σολλ ιµ Φολγενδεν ειγεντλιχη διε 
Φραγε βεαντωορτετ ωερδεν, ωοµιτ σιχη δερ Σπραχηωεχησελ δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Στδτεβργερτυµσ � σοωοηλ δευτσχηερ αλσ αυχη ϕδισχηερ 
Ηερκυνφτ � ερκλρεν λσστ.     
 
 
6.2.  ∆ιε βυερλιχηε ∆ορφβεϖλκερυνγ 
 
∆ιε ζωειτε Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ σετζτ σιχη αυσ 
ϕενερ δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ζυσαµµεν, διε ζυρ 
Μεηρηειτ ζυ δεν Κλεινβαυερν γεηρτ (ϖγλ. Φ⌠ναγψ 2001: 183) υνδ σειτ ιηρερ 
Εινωανδερυνγ ιµ Λαυφε δεσ 17., 18. υνδ τειλωεισε αυχη νοχη δεσ 19. 
ϑαηρηυνδερτσ ιν ϖερσχηιεδενεν Ρεγιονεν δεσ Λανδεσ, σο ετωα ιν δερ 
×Σχηωβισχηεν Τρκει× ιµ σδστλιχηεν Τρανσδανυβιεν, ιµ Υνγαρισχηεν 
Μιττελγεβιργε, ιν δερ Βατσχηκα, ιµ Βανατ υσω. ιν ϖερηλτνισµ⇓ιγ γρο⇓εν, 
γεσχηλοσσενεν Σιεδλυνγσρυµεν λεβτ. Φρ διε σοζιοκυλτυρελλε βζω. 
σοζιολινγυιστισχηε Γρυνδποσιτιον διεσερ Σχηιχητ ιστ κεννζειχηνενδ, δασσ σιε 
εινε ωειτγεηενδ ϖον δερ Οραλιττ γεπργτε, γρυνδστζλιχη βυερλιχηε Κυλτυρ 
βεσιτζτ. ∆ασ ωιχητιγστε Ελεµεντ ιηρεσ εινφαχηεν σπραχηλιχηεν Ρεπερτοιρεσ ιστ � 
νεβεν δερ ϖιελλειχητ τειλωεισε ϖορηανδενεν υνδ γεβραυχητεν ρεγιοναλεν 
                                                                                                                                                             
4
  Ζυ διεσερ Φραγε σιεηε αυχη διε Βειτργε ιν Κοχκα (Ηρσγ.) (1988).   
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δευτσχηεν Υµγανγσσπραχηε (ϖγλ. Ερβ & Κνιπφ 1999: 177) � εινδευτιγ δερ 
λοκαλε ∆ιαλεκτ. ∆ιεσε Σχηιχητ ιστ δεµναχη δερ Τργερ δεσ δευτσχηεν Συβστανδαρδσ. 

∆ιεσε βυερλιχηε Σχηιχητ µαχητ δεν βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ δερ 
Βεϖλκερυνγ δερ δευτσχηεν βζω. δευτσχησπραχηιγεν ∆ρφερ Υνγαρνσ αυσ, 
ϕενερ Σιεδλυνγεν αλσο, ιν δενεν ιµ Σπιεγελ δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ 
Σπραχηστατιστικ γρυνδστζλιχη δερ Σπραχηερηαλτ βεοβαχητετ ωερδεν κονντε (ϖγλ. 
διε Αββιλδυνγεν 10 υνδ 11). Ωενν δαηερ ιµ Φολγενδεν δαναχη γεφραγτ ωιρδ, 
ωοµιτ σιχη δερ Σπραχηερηαλτ δερ δευτσχησπραχηιγεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ερκλρεν 
λσστ, δανν ιστ δαµιτ γεσελλσχηαφτσµορπηολογισχη βετραχητετ ιν Ωιρκλιχηκειτ 
δασ δευτσχησπραχηιγε Βαυερντυµ γεµειντ, δασ βυερλιχηε Σπραχηϖερηαλτεν 
σοωιε δεσσεν Ηιντεργρνδε. Ζωειφελσοηνε φινδεν σιχη ϕεδοχη αυχη ιν δεν 
∆ρφερν Ρεπρσενταντεν δεσ Κλειν− υνδ ωενιγερ δεσ µιττλερεν Βργερτυµσ, 
σοωοηλ δευτσχηερ αλσ αυχη ϕδισχηερ Ηερκυνφτ, ωιε ετωα Πριεστερ, Λεηρερ, 
Ηανδωερκερ οδερ Κλεινηνδλερ. Βει ιηνεν ιστ αβερ ϖον γεναυ δεµσελβεν 
Σπραχηϖερηαλτεν αυσζυγεηεν, ωιε εσ βει δεµ στδτισχηεν Βργερτυµ 
βεσχηριεβεν ωυρδε. Μ.α.Ω. µαχητ δασ ζαηλενµ⇓ιγ υνδ προπορτιονελλ ρελατιϖ 
σχηωαχηε δρφλιχηε Βργερτυµ ϕενεν κλεινερεν Τειλ δερ Βεϖλκερυνγ 
δευτσχηερ βζω. δευτσχησπραχηιγερ ∆ρφερ αυσ, βει δενεν δερ Σπραχηωεχησελ 
ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 τατσχηλιχη ϖορ σιχη γινγ.         
 
 
6.3.  Τερµινολογισχηερ Εξκυρσ: ×Σπραχηινσελ×5 

 

Αν διεσερ Στελλε σολλ αυχη διε Φραγε γεκλρτ ωερδεν, ωαρυµ ιµ Ραηµεν δερ 
ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν νιχητ ϖον δευτσχηεν ×Σπραχηινσελν×, σονδερν 
ϖον ×δευτσχηερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ× διε Ρεδε ιστ βζω. διε Ρεδε σειν ωιρδ. 
∆ερ Γρυνδ φρ διεσε τερµινολογισχηε Εντσχηειδυνγ ιστ, δασσ ϖον δεν οβεν 
γενανντεν Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιµ Λαυφε 
δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ ειγεντλιχη νυρ διε ζωειτε, δ.η. διε δευτσχηστµµιγε υνδ 
−σπραχηιγε ∆ορφβεϖλκερυνγ ιν εινερ ×εχητεν× Σπραχηινσελσιτυατιον λεβτε. 
Ερστενσ ωαρ ϕα διε � αυχη νυρ ϖερηλτνισµ⇓ιγε � γεογραφισχηε Ισολατιον, διε 
×Ινσελλαγε× αλσο, βει δεµ δευτσχησπραχηιγεν στδτισχηεν Βργερτυµ δευτσχηερ 
οδερ ϕδισχηερ Ηερκυνφτ ιν δεν µειστεν Φλλεν ϖον ϖορνηερειν νιχητ γεγεβεν. 
∆ιεσεσ Βργερτυµ λεβτε νµλιχη ιν ϖιελεν υνγαρισχηεν Στδτεν, σο ετωα ϖορ 
αλλεµ ιν Βυδαπεστ, σχηον ιµµερ µιτ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
ζυσαµµεν, εσ τειλτε µιτ δερ λοκαλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ εινεν 
γεµεινσαµεν Σιεδλυνγσραυµ. ∆εσωεγεν κανν ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δεµ 
                                                           

 
5  Υντερ �Σπραχηινσελ� ϖερστεηεν ωιρ ιν Ανλεηνυνγ αν ΜΑΤΤΗΕΙΕΡ �εινε δυρχη ϖερηινδερτε οδερ 

ϖερζγερτε σπραχηκυλτυρελλε Ασσιµιλατιον εντστανδενε Σπραχηγεµεινσχηαφτ, διε − αλσ 
Σπραχηµινδερηειτ ϖον ιηρεµ Ηαυπτγεβιετ γετρενντ − δυρχη εινε σπραχηλιχη/ετηνισχη διφφερεντε 
Μεηρηειτσγεσελλσχηαφτ υµσχηλοσσεν υνδ/οδερ βερδαχητ ωιρδ, υνδ διε σιχη ϖον δερ 
Κοντακτγεσελλσχηαφτ δυρχη εινε διε Σονδερηειτ µοτιϖιερενδε σοζιοπσψχηισχηε ∆ισποσιτιον 
αβγρενζτ βζω. ϖον ιηρ αυσγεγρενζτ ωιρδ� (Ματτηειερ 1994: 334). 
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δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµ ϖον εινερ σπραχηλιχη ϖερηλτνισµ⇓ιγ 
ηοµογενεν, αυχη νυρ ρελατιϖ γεσχηλοσσενεν ×Ινσελγεµεινσχηαφτ× ωοηλ καυµ 
διε Ρεδε σειν. Αλσ Αυσναηµε γελτεν ιν διεσερ Ηινσιχητ νυρ διε ηιστορισχηεν, 
ζυµ Γρο⇓τειλ τατσχηλιχη δευτσχη(σπραχηιγ)εν Στδτε Υνγαρνσ ωιε ετωα 
√δενβυργ/Σοπρον οδερ Γνσ/Κ!σζεγ σοωιε διε σπραχηλιχη µεηρ οδερ 
ωενιγερ ηοµογενεν δευτσχηεν Σταδτϖιερτελ ιν δεν Γρο⇓στδτεν. Ιµ Φαλλε δεσ 
δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν στδτισχηεν Βργερτυµσ ιστ εσ αβερ ωοηλ 
νοχη ωιχητιγερ, δασσ εσ � ϖον δεν ερωηντεν Αυσναηµεν αβγεσεηεν υνδ 
ανδερσ αλσ δασ δευτσχησπραχηιγε ϕδισχηε Βργερτυµ � αυχη σχηον δεσωεγεν 
κεινε Σπραχηινσελ βιλδετε, ωειλ ιν σεινεµ Φαλλ διε ϖον δερ µαττηειερσχηεν 
Σπραχηινσελδεφινιτιον αλσ Κριτεριυµ αυφγεστελλτε σοζιαλπσψχηολογισχηε 
Αυσγρενζυνγ βζω. Αυσγεγρενζτηειτ ζυµ Τειλ γεραδε ωεγεν δεσ ϑαηρηυνδερτε 
λανγεν, ϖον νεννενσωερτεν ετηνισχηεν Κονφλικτεν νιχητ βελαστετεν 
Ζυσαµµενλεβενσ νιχητ ηεραυσβιλδεν κονντε. Εινε σολχηε Αυσγρενζυνγ ιµ 
σοζιαλπσψχηολογισχηεν Σιννε ϖον Σειτεν δερ υνγαρισχηεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ 
ωαρ εβεν ερστ ιµ Λαυφε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ ιµ Εντστεηεν βεγριφφεν, ωοηλ αλσ 
Εργεβνισ δεσ υνγαρισχηεν (Σπραχη)νατιοναλισµυσ. Ιηρε Ηεραυσβιλδυνγ ηαττε αβερ, 
ωιε εσ ιµ Φολγενδεν γεζειγτ ωερδεν σολλ, υνµιττελβαρ ζυρ Φολγε, δασσ σιχη δερ 
Προζεσσ δερ σπραχηκυλτυρελλεν Ασσιµιλατιον διεσερ Σχηιχητ δερµα⇓εν 
βεσχηλευνιγτ ηαττε, δασσ διε � ιµ σοζιαλπσψχηολογισχηεν Σιννε � γεραδε ερστ 
εντστεηενδε Σπραχηινσελγεµεινσχηαφτ σιχη σοφορτ ιν δερ υνγαρισχηεν 
Μεηρηειτσγεσελλσχηαφτ αυφζυλσεν βεγανν.  
 
 
6.4.  Κονκλυσιον 
 
∆ασ Ζιελ διεσεσ Καπιτελσ ωαρ ϕενε Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ζυ ερµιττελν βζω. ϖονεινανδερ αβζυγρενζεν, 
βει δενεν ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ ιµ Σπιεγελ δερ Ζαηλεν 
υντερσχηιεδλιχηε Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ωηρενδ δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν 
Σπραχηκονφλικτσ 1867−1918 βεοβαχητετ ωερδεν κονντεν. Εσ ωυρδε εινερσειτσ 
ναχηγεωιεσεν, δασσ σιχη διε Σχηιχητ, δερεν Σπραχηϖερηαλτεν δοµιναντερωεισε 
δεν Σπραχηωεχησελ, δ.η. διε σπραχηλιχηε Ασσιµιλατιον ζειγτ, µιτ ϕενεµ 
Βργερτυµ ιδεντιφιζιερτ ωερδεν κανν, δασ ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ ιν δεν 
Στδτεν λεβτ υνδ σελβστ µεηρφαχη στρυκτυριερτ βζω. γεσχηιχητετ ιστ. 
Ανδερερσειτσ ωυρδε γεζειγτ, δασσ ϕενε ζωειτε Σχηιχητ, φρ διε δοµιναντερωεισε 
δερ Σπραχηερηαλτ χηαρακτεριστισχη ιστ, ϖον δερ λνδλιχηεν βυερλιχηεν 
Βεϖλκερυνγ γεβιλδετ ωιρδ. Σοµιτ βεστεητ διε Αυφγαβε ιµ Φολγενδεν δαριν, 
διε Ηιντεργρνδε βργερλιχηεν υνδ βυερλιχηεν Σπραχηϖερηαλτενσ ωηρενδ 
δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ζυ ερµιττελν. Μ.α.Ω. µυσσ 
ερκλρτ ωερδεν, ωαρυµ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ (ζυµ βερωιεγενδεν 
Γρο⇓τειλ στδτισχηεν) Βργερτυµσ ϖοµ Σπραχηωεχησελ υνδ δασ δερ 
βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ϖον δεµ Σπραχηερηαλτ βεστιµµτ ωαρ. 
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∆εµεντσπρεχηενδ ωερδεν διεσε ζωει Σχηιχητεν ιµ Φολγενδεν γετρενντ 
βεηανδελτ βζω. υντερσυχητ.  

Αν ερστερ Στελλε ωιρδ δαβει διε Φραγε ζυ κλρεν σειν, οβ βζω. ινωιεωειτ 
διεσε Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν νοτωενδιγε Φολγεερσχηεινυνγεν � ϖον δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφερλεγτερ � σπραχηλιχηερ Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν, κυρζ: ϖον Σπραχηζωανγ, ωαρεν. ∆ιε Κλρυνγ διεσερ Φραγε 
βιλδετ ιν διεσεµ Σιννε δεν Γεγενστανδ δεσ νχηστεν Καπιτελσ. 



7. Εντστεηυνγ δεσ Σπραχηκονφλικτσ: διε αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν υνδ ιηρε Φολγεν αυφ δασ Σπραχηϖερηαλτεν 

 
 

Ιµ Καπιτελ 3 ωυρδε δαραυφ ηινγεωιεσεν, δασσ µενσχηλιχηεσ ςερηαλτεν νυρ 
δανν ιµ Ραηµεν δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ερκλρτ ωερδεν κανν, 
ωενν ινδιϖιδυελλεσ ςερηαλτεν ωεγεν βεσονδερσ σταρκερ σιτυατιοναλερ Ζωνγε 
νιχητ ϖον ϖορνηερειν υνµγλιχη γεµαχητ ωιρδ. Μαχηεν νµλιχη σολχηε 
σιτυατιοναλεν Ζωνγε ειν βεστιµµτεσ ςερηαλτεν ϖον ϖορνηερειν νοτωενδιγ, 
δανν ϖερλιερεν ιµ Ωειτερεν αλλε Φακτορεν, µιτ δενεν διε Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ οπεριερτ, ιηρε Φυνκτιον φρ διε Στευερυνγ δεσ 
ςερηαλτενσ. Ωενν µαν δαηερ Σπραχηωεχησελ βζω. Σπραχηερηαλτ αλσ 
(σπραχηλιχηε) ςερηαλτενσωεισεν αυφφασστ, δανν κανν µαν δαϖον αυσγεηεν, 
δασσ αυχη διεσε νυρ δανν µιτ Ηιλφε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
ερκλρτ ωερδεν κννεν, ωενν σιε σιχη νιχητ αλλειν αυσ 
Σπραχηϖερηαλτενσζωνγεν εργεβεν. 

Ωιλλ µαν αλσο δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ ιµ ϖορανγεηενδεν Καπιτελ 
δεφινιερτεν Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ωηρενδ 
δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 ερκλρεν, 
σο µυσσ µαν ζυνχηστ δαναχη φραγεν, οβ δασ βει ιηνεν βεοβαχητετε 
Σπραχηϖερηαλτεν νιχητ διε νοτωενδιγε Φολγεερσχηεινυνγ ϖον δερ βερλεγενεν 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφερλεγτερ, αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ 
αυσγεριχητετερ Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ωαρ.1 Ιµ Αβσχηνιττ 5.2 ωυρδε 
γεζειγτ υνδ βεγρνδετ, δασσ σολχηε κολλεκτιϖε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν 
ϖορ αλλεµ ϖον σπραχηλιχηεν Ιδεολογιεν υνδ ϖον δερ Σπραχηενπολιτικ 
κονστιτυιερτ ωερδεν. ∆αραυσ φολγτ, δασσ ζυρ Βεαντωορτυνγ δερ οβεν 
φορµυλιερτεν Φραγε διεσε ζωει Φακτορεν αλσ ηεραυσλσενδε Μοµεντε δεσ 
Σπραχηκονφλικτσ ηιντερφραγτ ωερδεν µσσεν.     

Ιν διεσεµ Σιννε σολλ ιν δεν φολγενδεν Αβσχηνιττεν � δεµ Αβσχηνιττ 5.2 
ηνλιχη � δερ σπραχηιδεολογισχηε υνδ σπραχηενπολιτισχηε Ηιντεργρυνδ δεσ 
δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 βελευχητετ 
ωερδεν. 
 
 
7.1.  Ιδεολογισιερυνγ ϖον Σπραχηε 
 
∆α διε Ιδεολογιε δεσ Νατιοναλισµυσ υνδ δαµιτ ζυγλειχη αυχη δεσ 
Σπραχηνατιοναλισµυσ διε γεσαµτε Εποχηε δεσ ×λανγεν 19. ϑαηρηυνδερτσ×, 

                                                           

 
1  ∆ιεσε Φραγε ναχη δεν Σπραχηζωνγεν ιστ µιτ ϕενερ τειλωεισε βισ ηευτε υµστριττενεν υνδ ϖιελ 

δισκυτιερτεν, ωειλ ϖιελ ζυ παυσχηαλ φορµυλιερτεν Φραγε ενγστενσ ϖερβυνδεν, οβ υνδ ινωιεφερν εσ ιν 
Υνγαρν ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ εινε γεωαλτσαµε ×Μαδϕαρισιερυνγ× γαβ.  
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σοµιτ αλσο αυχη δεν Ζειτραυµ δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ 
ζωισχηεν 1867 υνδ 1918, πργεν, κννεν ωιρ διε εινσχηλγιγεν Ερρτερυνγεν 
ιµ Αβσχηνιττ 5.2.1 αυχη φρ διεσεν Ζειτραυµ υνεινγεσχηρνκτ γελτεν λασσεν. 
Ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δεµ ιδεολογισχηεν Κονζεπτ δερ ×υνγαρισχηεν 
Νατιον× γελτεν υνδ δοµινιερεν ιµ κολλεκτιϖεν Βεωυσστσειν υνδ ∆ενκεν δερ 
Υνγαρν ναχη ωιε ϖορ διε Κατεγοριεν δεσ υνγαρισχηεν (δ.η. νατιοναλεν) 
Χηαρακτερσ, Γεσχηµαχκσ, δερ υνγαρισχηεν ∆ενκωεισε υνδ δεσ υνγαρισχηεν 
Γειστεσ (ϖγλ. ςελικψ 1999: 292), υνδ γεναυσο αυχη διε Κατεγοριε δερ 
νατιοναλεν Σπραχηε � δερ υνγαρισχηεν νατιοναλεν Σπραχηε. Κειν Ωυνδερ αλσο, 
ωενν αυχη � δερ βριγενσ δευτσχηστµµιγε � ϑεν! Ρ〈κοσι (υρσπρνγλιχη Ευγεν 
Κρεµσνερ), Ρεδακτευρ εινερ ρενοµµιερτεν υνγαρισχησπραχηιγεν Ταγεσζειτυνγ 
ιν Βυδαπεστ υνδ φηρενδε Περσνλιχηκειτ δεσ δαµαλιγεν γειστιγεν υνδ 
κυλτυρελλεν Λεβενσ δερ ⇐βερζευγυνγ ιστ, δασσ �Μενσχη υνδ Νατιον ιηρεν 
Ρασσενχηαρακτερ ϖον ιηρερ Σπραχηε ερηαλτεν� υνδ δαηερ �αλλε, σελβστ νοχη σο 
ωιχητιγε Ιντερεσσεν αυφ δερ Ωελτ δεµ Ιντερεσσε δερ Σπραχηε υντεργεορδνετ 
ωερδεν σολλτεν� (ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 84φ.).  

∆ιε Ιδεολογιε δεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ βζω. δασ ⇐βερεινανδερβλενδεν δερ 
Βερειχηε δεσ Σπραχηλιχηεν µιτ δενεν δεσ Κυλτυρελλ−Ετηνισχηεν ηατ δεσ 
Ωειτερεν αυχη ζυρ Φολγε, δασσ ιµ ερζιεηυνγσωισσενσχηαφτλιχηεν ∆ισκυρσ δερ 
Ζειτ δασ Ερλερνεν φρεµδερ Σπραχηεν ϖιελφαχη φρ σχηδλιχη ερκλρτ υνδ αλσ 
Γεφαηρ ανγεσεηεν ωιρδ. Ιν διεσεµ Σιννε βεηαυπτετ ετωα διε ζειτγενσσισχηε 
Ενχψκλοπδιε δεσ γεσαµτεν Ερζιεηυνγσ− υνδ Υντερριχητσωεσενσ αυσ δεµ ϑαηρε 1881 
υντερ δεµ Στιχηωορτ �Μυττερσπραχηε�, δασσ �δασ Ζυγλειχηλερνεν µεηρερερ 
Σπραχηεν ιµ Κινδεσαλτερ� δασ �Γεµτσλεβεν� βεειντρχητιγε, ζυ 
�Χηαρακτερλοσιγκειτ υνδ Ζωιττερβιλδυνγεν� φηρε υσω. (ζιτ. ναχη Βυργερ 1995: 
25φ.).  

Αυφ διε δευτσχη−υνγαρισχηε τερριτοριαλε Μεηρσπραχηιγκειτ βεζογεν ηατ 
διεσεσ ιµµερ γεσχηλοσσενερ υνδ ραδικαλερ ωερδενδε Νατιοναλκονζεπτ διε 
νοτωενδιγε Κονσεθυενζ, δασσ διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ υνδ ιηρε 
Σπραχηε � αλσ γεφηρδενδε Μοµεντε δερ υνγαρισχηεν νατιοναλεν Εινηειτ � ειν 
αυσγεπργτεσ σοζιαλεσ Στιγµα2 ϖον Σειτεν δερ υνγαρισχησπραχηιγεν 
Κοντακτγεσελλσχηαφτ ερφαηρεν. 

∆ιεσεσ Πηνοµεν, διε Στιγµατισιερυνγ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
υνδ ιηρερ Σπραχηε αλσ Φολγε δεσ υνγαρισχηεν (Σπραχη)νατιοναλισµυσ, µελδετ 
σιχη ιµ Ζειτραυµ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 � ιµ ςεργλειχη ζυ δεν 
ϖορανγεηενδεν ϑαηρζεηντεν � αυχη αυσ ανδερεν Γρνδεν βεσονδερσ σταρκ. 
Εινε ωεσεντλιχηε Ρολλε σπιελτ δαβει αυχη δερ Υµστανδ, δασσ Υνγαρν ναχη δεν 
ϑαηρεν δεσ καισερλιχηεν Αβσολυτισµυσ ερστ ιν διεσερ Ζειτ, ναχη δεµ Αυσγλειχη 
µιτ √στερρειχη ιµ ϑαηρε 1867, ωιεδερ σεινε σταατλιχηε υνδ πολιτισχηε 

                                                           

 
2  ∆ερ Βεγριφφ ×Στιγµα× βζω. ×Στιγµατισιερυνγ× ωιρδ ϖερστανδεν αλσ �διε Κατεγορισιερυνγ εινερ 

Περσον δυρχη γεσελλσχηαφτλιχη οδερ γρυππενσπεζιφισχη νεγατιϖ βεωερτετε Αττριβυτε, δ.η. δυρχη 
Ειγενσχηαφτεν, διε σιε σοζιαλ δισκρεδιτιερεν� (Φυχησ υ.α. 1978: 750).  
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Αυτονοµιε µιτ ειγενερ Ρεγιερυνγ, ειγενεµ Παρλαµεντ υνδ νιχητ ζυλετζτ αυχη 
µιτ ειγενεµ Κνιγ ηατ. Ναχη δεν ϑαηρζεηντεν δερ πολιτισχηεν 
Υντερδρχκυνγ δυρχη δασ Ηαβσβυργερρειχη γεωινντ σοµιτ δασ υνγαρισχηε 
Ελεµεντ νυνµεηρ ιν αλλεν Βερειχηεν δεσ Λεβενσ ιµµερ µεηρ υνδ ιµµερ 
στρκερ αν Βεδευτυνγ υνδ Πρεστιγε3 υνδ ζυρ γλειχηεν Ζειτ ωιρδ ιν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε ϖιελφαχη διε Σπραχηε δερ νατιοναλεν Υντερδρχκυνγ 
γεσεηεν. Εινε νχηστε ωιχητιγε Επισοδε ιν διεσεµ Στιγµατισιερυνγσπροζεσσ 
βεδευτετ ναχη 1867 αυχη διε γρ⇓τε γλανζϖολλε Κυνδγεβυνγ δεσ υνγαρισχηεν 
Νατιοναλστολζεσ ιµ ϑαηρε 1896, αλσ Υνγαρν δασ ταυσενδϕηριγε ϑυβιλυµ δερ 
Λανδναηµε φειερτ υνδ ιν Φορµ ϖον γρανδιοσεν Φειερλιχηκειτεν ιµ 
Μιλλεννιυµσφιεβερ σχηωεβτ.   

Αυφ Γρυνδ δεσ Γεσαγτεν λσστ σιχη ζυσαµµενφασσενδ βεηαυπτεν, δασσ διε 
Ζειτ δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 − 
γεναυσο ωιε διε ϖορανγεηενδεν ϑαηρζεηντε αυχη � εινδευτιγ υνδ σταρκ ϖον 
δερ Ιδεολογιε δεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ γεπργτ ιστ. Αυσ διεσεµ 
Σπραχηνατιοναλισµυσ φολγτ εινε σταρκε σοζιαλε Στιγµατισιερυνγ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ υνδ ιηρερ Σπραχηε ϖον Σειτεν δερ δοµιναντεν 
υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ. ∆ιε Ιδεε δερ νατιοναλεν Σπραχηε 
βερειτετ σοµιτ εινεν φρυχητβαρεν Βοδεν φρ δισκριµινατιϖε Σπραχηενπολιτικ 
βζω. Σπραχηζωανγ δεν νιχητυνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν, σοµιτ αυχη 
δερ δευτσχηεν, γεγενβερ. Ιµ Φολγενδεν σολλ δερ Φραγε ναχηγεγανγεν 
ωερδεν, οβ υνδ ινωιεωειτ διεσε δισκριµινατορισχηεν Ποτενζεν µιτ Ηιλφε ϖον 
Σπραχηενπολιτικ αλσ λεγισλατιϖερ Σπραχηϖερηαλτενσνορµιερυνγ τατσχηλιχη ιν αυφ 
διε Σπραχηλιχηκειτ αυσγεριχητετε Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν υµγεσετζτ 
ωυρδεν υνδ ιν ωελχηεµ Μα⇓ε σιε δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ βεεινφλυσστεν βζω. πργτεν.             
 
 
7.2.  Σπραχηενπολιτικ 4 
 
∆ιε ωιχητιγστεν Γρυνδπφειλερ φρ Στατυσ υνδ Σπραχηενρεχητε δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ βεδευτεν φρ δεν Ζειτραυµ ζωισχηεν 1867 υνδ 
1918 ζωει Γεσετζε: δασ σογ. Νατιοναλιττενγεσετζ (Αρτ. 44) υνδ δασ σογ. 
ςολκσσχηυλγεσετζ (Αρτ. 38), ωελχηε ϖοµ υνγαρισχηεν Παρλαµεντ ιµ ϑαηρε 1868 
ϖεραβσχηιεδετ ωυρδεν.  

                                                           

 
3  ×Πρεστιγε× ωιρδ ιµ Ραηµεν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ δεφινιερτ αλσ �σοζιαλεσ Ανσεηεν, δασ εινεµ 

Ινδιϖιδυυµ οδερ εινερ Γρυππε δυρχη Βεωερτυνγ ϖον βεστιµµτεν (τατσχηλιχη οδερ νυρ 
ϖερµειντλιχη ϖορηανδενεν) Κριτεριεν ζυγεορδνετ ωιρδ� (Αρνολδ υ.α. 1994: 1677). 

 
4
  Αλσ Γρυνδλαγε βει δερ Αβφασσυνγ διεσεσ Καπιτελσ διεντεν Φ⌠ναγψ 2001: 105φφ., Γψ〈νι & Κϖρ 

1998: 127φφ., Βαρτηα 1999: 221φ., ς. Ωινδισχη 1964: 648φφ. σοωιε Πολενζ 1999: 133. ∆ιε Τεξτε δερ 
αναλψσιερτεν Γεσετζε βεφινδεν σιχη � ιν δευτσχηερ ⇐βερσετζυνγ � ιµ Ανηανγ.   
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Ιµ Νατιοναλιττενγεσετζ ωιρδ διε Γλειχηβερεχητιγυνγ αλλερ Σταατσβργερ 
υνδ αλλερ Νατιοναλιττεν Υνγαρνσ δεκλαριερτ. ∆εν εινζελνεν Νατιοναλιττεν 
ωερδεν δαβει αλλερδινγσ κεινε κορπορατιϖεν Ρεχητε ζυγεσπροχηεν, δα δασ 
Γεσετζ αυφ δεµ Γρυνδπρινζιπ αυφβαυτ, δασσ αλλε Σταατσβργερ Υνγαρνσ, οηνε 
Ρχκσιχητ αυφ ιηρε Νατιοναλιττ (υνδ Μυττερσπραχηε), εινε εινηειτλιχηε υνδ 
υντειλβαρε Νατιον (×πολιτισχηε Νατιον×) βιλδεν.   

Ηινσιχητλιχη δερ Σπραχηενρεχητε γιλτ διεσε Ρεγελυνγ τροτζ δερ µανγελνδεν 
ρεχητλιχηεν Ανερκεννυνγ δερ Νατιοναλιττεν ζωειφελσοηνε αλσ εινε δερ 
λιβεραλστεν ιµ γανζεν δαµαλιγεν Ευροπα (ϖγλ. Φ⌠ναγψ 2001: 106φ.). ςον δερ 
Γλειχηβερεχητιγυνγ αλλερ Σταατσβργερ αυσγεηενδ ωιρδ λαυτ Γεσετζ κεινε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ Λανδεσ αν Πφλεγε υνδ Γεβραυχη ιηρερ αυτοχητηονεν 
Σπραχηε γεηινδερτ. Αυσ δερ κονστατιερτεν πολιτισχηεν Εινηειτ δερ Νατιον 
φολγενδ ωιρδ δασ Υνγαρισχηε ζωαρ ζυρ οφφιζιελλεν Σπραχηε δεσ Σταατεσ, δ.η. ζυρ 
Αµτσσπραχηε ερκλρτ, δοχη ωιρδ σειν αυσσχηλιε⇓λιχηερ Γεβραυχη αυφ διε 
×ελιτρστεν× φορµελλεν Κοµµυνικατιονσδοµνεν: αυφ διε δερ Γεσετζγεβυνγ 
υνδ δερ Ρεγιερυνγ βεσχηρνκτ. Ανσονστεν ηατ ϕεδερ Εινζελνε δασ Ρεχητ, ετωα 
ιν Γεσυχηεν οδερ αυχη αυφ δεν υντερεν Εβενεν δερ Ρεχητσπρεχηυνγ σεινε 
Μυττερσπραχηε ζυ ϖερωενδεν. ϑεδε εινζελνε Ορτσγεµεινδε κανν φρει βερ διε 
Σπραχηε ιηρεσ λοκαλεν αµτλιχηεν ςερκεηρσ εντσχηειδεν υνδ � ιµ Σιννε δεσ 
ςολκσσχηυλγεσετζεσ � γεναυσο ϕεδε Κιρχηενγεµεινδε βερ διε Σπραχηε δεσ 
Υντερριχητσ ιν ιηρεν Σχηυλεν. ∆ασ ςολκσσχηυλγεσετζ ϖερπφλιχητετ σογαρ δεν 
Σταατ, ιν σεινεν Γρυνδσχηυλεινριχητυνγεν φρ αλλε Νατιοναλιττεν βζω. 
Σπραχηγεµεινσχηαφτεν δεν µυττερσπραχηλιχηεν Υντερριχητ ζυ γεωηρλειστεν. 
Αλσ Σπραχηε δεσ υνιϖερσιτρεν Υντερριχητσ γιλτ ζωαρ δασ Υνγαρισχηε, δοχη ωιρδ 
ϖερορδνετ, δασσ αν δεν Υνιϖερσιττεν φρ αλλε ×λανδεσβλιχηεν× Σπραχηεν 
Λεηρστηλε ερριχητετ ωερδεν σολλεν. 

Αλλειν διεσερ κυρζε Εινβλιχκ ιν εινιγε δερ ωιχητιγστεν Πυνκτε δεσ 
Νατιοναλιττεν− υνδ δεσ ςολκσσχηυλγεσετζεσ µαγ ϖερδευτλιχητ ηαβεν, δασσ 
σπραχηλιχηε ∆ισκριµινιερυνγ βζω. Σπραχηζωανγ αυφ δερ λεγισλατιϖεν Εβενε 
βζω. αυφ δερ Εβενε δερ Ρεγιερυνγσπολιτικ ιµ δαµαλιγεν Υνγαρν ζυνχηστ 
νιχητ ζυµ Προγραµµπυνκτ ωερδεν. ςορ διεσεµ γεσετζλιχηεν Ηιντεργρυνδ 
µυσσ εσ δανν αλλερδινγσ υµσο µεηρ αλσ εινε βεδαυερνσωερτε Τατσαχηε 
ηινγενοµµεν ωερδεν, δασσ σοωοηλ δασ Νατιοναλιττενγεσετζ αλσ αυχη δασ 
ςολκσσχηυλγεσετζ αµ Ενδε µεηρφαχη νιχητ ιν διε Πραξισ υµγεσετζτ ωερδεν 
βζω. υµγεσετζτ ωερδεν κννεν. ∆αζυ τργτ ϖορ αλλεµ αυχη βει, δασσ νιχητ 
εινµαλ εινε ∆υρχηφηρυνγσϖερορδνυνγ ερστελλτ ωιρδ (Μανηερζ ο.ϑ.: 29) υνδ 
αυχη φρ δεν Φαλλ δερ ςερλετζυνγ δερ Γεσετζε κεινερλει Σανκτιονεν φεστγελεγτ 
βζω. ϖοργεσχηριεβεν ωερδεν. Σοµιτ κννεν σχηλιε⇓λιχη αυχη διε Ρεγιερυνγεν 
δερ Εποχηε δαφρ ϖεραντωορτλιχη γεµαχητ ωερδεν, δασσ δασ δε ϕυρε γεσιχηερτε 
Ρεχητ ζυρ ςερωενδυνγ δερ Μυττερσπραχηε ιν µεηρερεν Φλλεν ϖερλετζτ βζω. 
ϖον δεν ζυστνδιγεν υντερεν Βεηρδεν υνδ ⊗µτερν νιχητ σελτεν ιγνοριερτ 
ωιρδ. 
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Ινσγεσαµτ γεσεηεν κννεν ωιρ αβερ � ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν � δαϖον 
αυσγεηεν, δασσ σιχη δερ υνγαρισχηε Σπραχηνατιοναλισµυσ ζυνχηστ εηερ αυφ 
εινε ινδιρεκτε Ωεισε µελδετ, αυχη ωενν σεινε ϖερστεχκτε βζω. ινδιρεκτε 
Πρσενζ βει δερ ∆υρχηφηρυνγ υνδ βεσονδερσ ιν δεν σπτερεν ϑαηρεν δερ 
Εποχηε αυχη βει δερ Κονστιτυτιον ϖον Γεσετζεν υνδ ςερορδνυνγεν νιχητ 
βερσεηεν ωερδεν κανν. Βερειτσ ιµ ϑαηρε 1879 ωιρδ ετωα ϖερορδνετ, δασσ διε 
υνγαρισχηε Σπραχηε ιν ϕεδερ ςολκσσχηυλεινριχητυνγ αλσ Πφλιχητφαχη εινγεφηρτ 
ωερδεν σολλ (Αρτ. 18/1879). Ειν Γεσετζ αυσ δεµ ϑαηρ 1898 σχηρειβτ δανν 
αυχη ϖορ, δασσ ϕεδε Ορτσγεµεινδε δεσ Λανδεσ νυρ εινεν οφφιζιελλεν Ναµεν 
τραγεν δαρφ, ωασ ιν δερ Ρεγελ διε Αβσχηαφφυνγ δευτσχηερ (κροατισχηερ, 
ρυµνισχηερ υσω.) Ορτσναµεν βεδευτετ. Σχηλιε⇓λιχη υντερνεηµεν διε 
Ρεγιερυνγεν αβ δεµ Αυσγανγ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ αυχη δεν ςερσυχη, δεν 
υνγαρισχησπραχηιγεν Υντερριχητ µιτ Ηιλφε δεσ Σψστεµσ σταατλιχηερ 
Συβϖεντιονεν ζυ φρδερν.  

Αυφ δερ Εβενε δερ Γεσετζγεβυνγ ιστ ϕεδοχη ερστ υµ διε ϑαηρηυνδερτωενδε 
βζω. ζυ Βεγινν δεσ 20. ϑαηρηυνδερτσ ειν ετωασ µαρκαντερερ Ωενδεπυνκτ ιν 
Ριχητυνγ δερ Ραδικαλισιερυνγ ναχηζυωεισεν. Ζυ διεσερ Ζειτ ωιρδ �δερ 
νατιοναλιττενφεινδλιχηε υνγαρισχηε Χηαυϖινισµυσ βερειτσ εινδευτιγ ζυµ 
πολιτισχηεν Κονζεπτ� (Καρ〈δψ 1997: 129). Ζωαρ ηανδελτ εσ σιχη δαβει ιµµερ 
νοχη νιχητ υµ εξπλιζιτεν Σπραχηζωανγ ετωα ιµ Σιννε ϖον Σπραχηϖερβοτ, 
δοχη γεητ ζ.Β. δασ σογενανντε ×Λεξ Αππονψι×5 (Αρτ. 27/1907) αυσ δεµ ϑαηρε 
1907 σχηον σο ωειτ, δασσ εσ νυρ δενϕενιγεν Σχηυλεν εινε σταατλιχηε 
Συβϖεντιονιερυνγ ζυσπριχητ, ιν δενεν αυχη δασ Υνγαρισχηε υντερριχητετ ωιρδ. 
∆εσ Ωειτερεν ωιρδ ϖοργεσχηριεβεν, δασσ ιν Σχηυλεν µιτ νιχητυνγαρισχηερ 
Υντερριχητσσπραχηε δασ Υνγαρισχηε ιν δεµ Αυσµα⇓ υντερριχητετ ωερδεν σολλ, 
δασσ διε Κινδερ βισ ζυµ Ενδε δερ ϖιερτεν Κλασσε ιν διε Λαγε ϖερσετζτ ωερδεν, 
σιχη ιν Ωορτ υνδ Σχηριφτ αυφ Υνγαρισχη αυσδρχκεν ζυ κννεν. Υµ δασ 
Εινηαλτεν δεσ Γεσετζεσ ζυ γεωηρλειστεν, ωερδεν φρ δεν Φαλλ σεινερ 
ςερλετζυνγ � ιµ Γεγενσατζ ζυµ Νατιοναλιττενγεσετζ δεσ ϑαηρεσ 1868 � αυχη 
εινµαλιγ ηαρτε Σανκτιονεν φεστγελεγτ. 

∆ασσ αλλ διεσε Μα⇓ναηµεν βερειτσ εινδευτιγ αυφ διε ∆οµινανζ δεσ 
Υνγαρισχηεν, ζυµινδεστ αβερ αυφ εινε αυσγεπργτε Ζωεισπραχηιγκειτ ιν δερ 
∆οµνε δεσ Υντερριχητσ � υνδ σοµιτ αυφ διε Ζυρχκδρνγυνγ αλλερ ανδερεν 
Υντερριχητσσπραχηεν ζυ Γυνστεν δεσ Υνγαρισχηεν � αβζιελεν, ιστ νιχητ µεηρ 
ζυ βερσεηεν. ∆ενν αλλειν σχηον δερ ζυλετζτ γενανντεν Ρεγελυνγ κανν � ωιε 
ςℑΜΟΣ δαραυφ ηινωειστ � νυρ δανν Γενγε γελειστετ ωερδεν, ωενν δασ 
Υνγαρισχηε νιχητ νυρ αλσ Φαχη υντερριχητετ, σονδερν ωενιγστενσ ζυµ Τειλ 
αυχη αλσ Σπραχηε δεσ Υντερριχητσ ϖερωενδετ ωιρδ (ς〈µοσ 1998: 14). Αλλεσ ιν 
αλλεµ κανν ϕεδοχη δασ Γεσετζ ωεγεν δεσ ηεφτιγεν Ωιδερστανδσ, δεν εσ βει 
δεν νιχητυνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν βζω. Νατιοναλιττεν δεσ Λανδεσ 

                                                           

 
5
  ∆ασ Γεσετζ τργτ δεν Ναµεν σεινεσ Υρηεβερσ υνδ Βεφρωορτερσ, δεσ Κυλτυσµινιστερσ Αλβερτ 

Αππονψι. 
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ηεραυσλστ, καυµ ϖερωιρκλιχητ ωερδεν. ∆ασ αβγεζιελτε Εργεβνισ βλειβτ δεσηαλβ 
αµ Ενδε ζυµ Γρο⇓τειλ αυσ (ϖγλ. Φ⌠ναγψ 2001: 109). 

Ναχη διεσερ κυρζεν ⇐βερσιχητ βερ διε ωιχητιγστεν Σπραχηγεσετζε δεσ 
υντερσυχητεν Ζειτραυµεσ λσστ σιχη ζυσαµµενφασσενδ σαγεν, δασσ ϖον Σειτεν 
δεσ υνγαρισχηεν Σταατεσ αλσ Ρεπρσενταντεν δερ υνγαρισχηεν ×νατιοναλεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτπεριοδε ζωαρ ζωειφελσοηνε 
µεηρφαχη ϖερσυχητ ωιρδ, διε Σπραχηενπολιτικ ζυ (σπραχη)νατιοναλιστισχηεν 
Ζωεχκεν ζυ ινστρυµενταλισιερεν, δοχη γεητ εσ δαβει δε ϕυρε ειγεντλιχη ιν 
κεινεµ Φαλλ υµ διε στρικτε ςερδρνγυνγ ανδερερ Σπραχηεν δυρχη δασ 
Υνγαρισχηε: Εσ ηανδελτ σιχη λεδιγλιχη υµ Μα⇓ναηµεν ζυρ Φρδερυνγ δερ 
Ζωεισπραχηιγκειτ, ωασ νυρ στελλενωεισε (ϖγλ. ετωα δασ ×Λεξ Αππονψι×) µιτ δερ 
∆ισκριµινιερυνγ ανδερερ Σπραχηεν, σο ζ.Β. δεσ ∆ευτσχηεν, εινηεργεητ. ∆ε 
ϕυρε ωιρδ γρυνδστζλιχη αυχη διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ νιχητ αµ 
Γεβραυχη ιηρερ αυτοχητηονεν Σπραχηε γεηινδερτ, λεδιγλιχη � βεσονδερσ αυφ 
δεν ηηερεν Εβενεν δεσ σχηυλισχηεν Υντερριχητσ � ζυµ Ερλερνεν δεσ 
Υνγαρισχηεν υνδ δαµιτ ζυρ Ζωεισπραχηιγκειτ γεζωυνγεν. ∆ε φαχτο κανν 
δαηερ νιχητ εινµαλ ϖον εινερ αυσγεπργτεν διγλοσσισχηεν Σπραχησιτυατιον διε 
Ρεδε σειν, δα σιχη διε αυσσχηλιε⇓λιχη ϖοµ Υνγαρισχηεν βεσετζτεν 
Κοµµυνικατιονσδοµνεν αυφ διε Εβενεν δερ Γεσετζγεβυνγ, δερ Ρεγιερυνγ, 
δερ οβερστεν Εβενεν δερ Ρεχητσπρεχηυνγ σοωιε δεσ υνιϖερσιτρεν 
Υντερριχητσ6 βεσχηρνκεν. ςον σπραχηενπολιτισχη ινδυζιερτερ ∆ισκριµινιερυνγ 
δερ δευτσχηεν Σπραχηε βζω. ιηρερ Σπρεχηερ κανν � δε φαχτο � λεδιγλιχη ιµ 
Ζυσαµµενηανγ µιτ δεµ � ζυµ Γρο⇓τειλ ερφολγλοσεν � ×Λεξ Αππονψι× σοωιε 
µιτ δεν τατσχηλιχη µεηρφαχη βεγανγενεν Γεσετζβερσχηρειτυνγεν διε Ρεδε 
σειν, ωελχηε ϕεδοχη θυαντιτατιϖ γεσεηεν υνδ ιν Κενντνισ δερ αλλγεµεινεν 
Λαγε ωοηλ εινδευτιγ διε ωενιγερ τψπισχηεν Φλλε δαρστελλεν.                      
 
 
7.3. ∆ιε Φολγεν δερ αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν  

αυφ δασ Σπραχηϖερηαλτεν  
 
Ιν Κενντνισ διεσερ σπραχηιδεολογισχηεν υνδ σπραχηενπολιτισχηεν 
Γρυνδλαγενβεδινγυνγεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ, διε ζυγλειχη διε ϖον δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυσγεηενδεν, διε γεσαµτε 
δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ βετρεφφενδεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν ϖερκρπερν, σολλ νυν διε Φραγε βεαντωορτετ ωερδεν, οβ δασ 
ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ βεσχηριεβενε Σπραχηϖερηαλτεν δερ εινζελνεν 
Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ διε νοτωενδιγε 
Φολγεερσχηεινυνγ διεσερ σπραχηλιχηεν Ζωνγε ωαρ οδερ οβ εσ σιχη αυφ διε 

                                                           

 
6
  Ωιε οβεν βερειτσ ανγεδευτετ, ιστ αν δεν Υνιϖερσιττεν βισ αυφ δασ Στυδιυµ δερ Σπραχηεν υνδ 

Λιτερατυρεν ανδερερ Σπραχηγεµεινσχηαφτεν δασ Υνγαρισχηε διε Σπραχηε δεσ Υντερριχητσ.   



∆ιε αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν 

 

 

92

ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ Σπρεχηερ ζυρχκφηρεν 
λσστ. 
 
 
 
 
 
 
7.3.1.  ∆ασ Βργερτυµ 
 
Ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δερ Σχηιχητ δεσ δευτσχησπραχηιγεν υνδ ζυµ 
βερωιεγενδεν Τειλ στδτισχηεν Βργερτυµσ µυσσ διε Αντωορτ ιν Κενντνισ δερ 
οβεν γενανντεν Τατσαχηεν νειν λαυτεν.  

∆ιε βεσχηριεβενεν σιτυατιοναλεν Ζωνγε µαχηεν δεν Ερωερβ δεσ 
Υνγαρισχηεν υνδ σοµιτ διε ινδιϖιδυελλε Ζωεισπραχηιγκειτ ιννερηαλβ διεσερ 
Σχηιχητ ιν βεστιµµτεν Φλλεν ζωαρ τατσχηλιχη νοτωενδιγ, δαραυσ φολγτ αβερ 
νιχητ διε Νοτωενδιγκειτ δεσ ςερλυστεσ δερ αυτοχητηονεν Σπραχηε, δ.η. διε 
Νοτωενδιγκειτ δεσ Σπραχηωεχησελσ. Υµσο µεηρ νιχητ, αλσ σιχη διε λεγισλατιϖε 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµιερυνγ δερ υντερσυχητεν Εποχηε λεδιγλιχη αυφ εινζελνε 
φορµελλε, νιχητ αβερ αυφ πριϖατε, ινφορµελλε Κοµµυνικατιονσδοµνεν 
ερστρεχκτ. Αυχη ωενν αλσο ερστερε τειλωεισε ιµµερ µεηρ ϖοµ Υνγαρισχηεν 
βεσετζτ σινδ, ιστ εσ αν σιχη νοχη κεινε ηινρειχηενδε ςοραυσσετζυνγ φρ δεν 
ϖολλστνδιγεν Σπραχηωεχησελ βζω. δεν Σπραχηϖερλυστ δεσ δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµσ. ∆αρβερ ηιναυσ κοµµτ αυχη διε Ζωεισπραχηιγκειτ ϖιελφαχη νυρ 
δεσωεγεν ζυ Στανδε, ωειλ διε ϖοµ Γεσετζ γεσιχηερτεν Σπραχηενρεχητε, σο 
ετωα δασ Ρεχητ ζυµ Υντερριχητ ιν δερ Μυττερσπραχηε, ϖον δεν Ανγεηριγεν 
δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ναχη φρειωιλλιγερ Εντσχηειδυνγ νιχητ 
ωαηργενοµµεν ωερδεν. ∆ασσ γρυνδστζλιχη νιχητ εινµαλ ιµ Ζυσαµµενηανγ 
µιτ Ερωερβ υνδ Γεβραυχη δεσ Υνγαρισχηεν ϖον διρεκτεµ Ζωανγ διε Ρεδε 
σειν κανν, ζειγτ υ.α. αυχη δερ Υµστανδ, δασσ διε Υνγαρισχηκενντνισσε δερ 
εινζελνεν νιχητ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν δεσ Λανδεσ ερηεβλιχηε 
Υντερσχηιεδε αυφωεισεν; ιµ Γεγενσατζ ζυµ δευτσχηεν Βργερτυµ ιστ ζ.Β. 
ϖον δεν Ρυµνεν δεσ Λανδεσ υµ διε ϑαηρηυνδερτωενδε νυρ ετωα 16 
Προζεντ δεσ Υνγαρισχηεν µχητιγ (ζιτ. ναχη Νιεδερηαυσερ 2000: 179).      

∆ασσ διεσε ρεκονστρυιερτε Κονστελλατιον τατσχηλιχη δερ Ωιρκλιχηκειτ 
εντσπρεχηεν δρφτε, ωιρδ υ.α. αυχη δυρχη δασ περσνλιχηε Βεισπιελ ϖον Φερενχ 
Ηερχεγ7, εινεµ δερ Ρεπρσενταντεν δεσ υρσπρνγλιχη δευτσχησπραχηιγεν υνδ 

                                                           

 
7
  Φερενχ Ηερχζεγ (1863−1954) ωυρδε υντερ δεµ Ναµεν Φρανζ Ηερχζογ αλσ Σοην εινερ 

δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν βργερλιχηεν Φαµιλιε ιµ Βανατ γεβορεν. Υµ διε 
ϑαηρηυνδερτωενδε υνδ ιν δερ Ζωισχηενκριεγσζειτ γαλτ ερ αλσ µα⇓γεβενδε Περσνλιχηκειτ δεσ 
υνγαρισχηεν φφεντλιχηεν Λεβενσ, αυχη αλσ εινερ δερ ωιχητιγστεν Ρεπρσενταντεν δερ υνγαρισχηεν 
(δ.η. υνγαρισχησπραχηιγεν) Λιτερατυρ. ∆ανεβεν ωαρ ερ υ.α. αυχη λανγϕηριγερ Ρεδακτευρ δερ 
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σπτερ ασσιµιλιερτεν (Βιλδυνγσ)βργερτυµσ, βεσττιγτ. Αυσ σεινεν ιν δεν 30ερ 
ϑαηρεν δεσ 20. ϑαηρηυνδερτσ αυφγεζειχηνετεν Μεµοιρεν (Ηερχζεγ 1985) 
ερφηρτ µαν ετωα, δασσ ερ διε υντερεν Σχηυλστυφεν � δεµ γελτενδεν Σπραχη− 
υνδ Σχηυλγεσετζ εντσπρεχηενδ � νοχη ιν σεινερ δευτσχηεν Μυττερσπραχηε 
αβσολϖιερτ ηατ υνδ δασσ διεσ δυρχηαυσ αλσ δερ ×νατρλιχηε×, βλιχηε Φαλλ ζυ 
ιντερπρετιερεν ιστ: 

  

Ιν Ωερσχηετζ [σεινερ Ηειµατσταδτ ιµ Βανατ � Π.Μ.] γαβ εσ δαµαλσ νυρ δευτσχηε υνδ 
σερβισχηε Σχηυλεν [...]. Μειν Λεηρερ [ιν δερ ςολκσσχηυλε] ωαρ ειν Υνγαρ, δερ αυφ ∆ευτσχη 
υντερριχητετε, οβωοηλ ερ διεσε Σπραχηε νυρ µανγεληαφτ βεηερρσχητε (Ηερχζεγ 1985: 58). 
[...] Ιν ςερσεχ ωυρδε διε ερστε Βργερσχηυλε δεσ Λανδεσ ερφφνετ υνδ ιχη αβσολϖιερτε 
δερεν ερστε Κλασσε. Νατρλιχη αυφ ∆ευτσχη. (εβδ.: 81, Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.) 

 

Ερστ ναχη δερ Αβσολϖιερυνγ δερ ερστεν Κλασσε δερ δευτσχηεν Βργερσχηυλε 
ωεχησελτ ερ ιν εινε Τεµεσχηωαρερ Σχηυλε µιτ υνγαρισχηερ Υντερριχητσσπραχηε. 
∆ιεσερ Σχηυλωεχησελ γεητ αβερ βερειτσ αυφ εινε φρειωιλλιγε ινδιϖιδυελλε 
Εντσχηειδυνγ δεσ ςατερσ ζυρχκ, δερ ναχη δερ Μεινυνγ Ηερχζεγσ �εινερ δερ 
αµ στρκστεν υνγαρισχη γεσινντεν Περσονεν ιν ςερσεχ� ιστ (εβδ. 73). ∆εσ 
Ωειτερεν λσστ σιχη αυσ δεν Εριννερυνγεν αυχη ηεραυσλεσεν, δασσ ιµ 
δαµαλιγεν Τεµεσχηωαρ σο γυτ ωιε αλλε � σοωοηλ ινφορµελλε αλσ αυχη φορµελλε 
� Κοµµυνικατιονσδοµνεν ϖοµ ∆ευτσχηεν βεσετζτ σινδ: 
 

Ιχη αβσολϖιερτε διε ερστε Κλασσε υνδ µειν Βρυδερ διε δριττε, υνδ υνσερ ςατερ τειλτε 
υνσ µιτ, δασσ ωιρ δασ νχηστε Σχηυλϕαηρ ιµ Πιαριστενγψµνασιυµ ιν Τεµεσχηωαρ 
ϖερβρινγεν ωερδεν (εβδ.: 82). [...] Υνγαρισχη σπραχη µαν δαµαλσ λεδιγλιχη ιµ Κοµιτατσηαυσ, 
ιµ Πιαριστενγψµνασιυµ υνδ ιν δερ Κονδιτορει (εβδ. 85). [...] Ιν Τεµεσχηωαρ λερντεν ωιρ 
δαµαλσ διε υνγαρισχηε Σπραχηε ωιε δασ Λατειν: ιν δερ Σχηυλε αυσ δεµ Βυχη, αβερ αυ⇓ερηαλβ δεσ 
Γψµνασιυµσ σχηωατζτεν ωιρ µιτ αλλεν αυφ ∆ευτσχη, δα σελβστ ιµ Ηαυσε νοβλερ υνγαρισχηερ 
Φαµιλιεν ηυφιγ διε ζυµ ∆ιαλεκτ ϖερηυνζτε Σπραχηε Γοετηεσ γεσπροχηεν ωυρδε (εβδ. 104, 
Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.).      

  

Εβενφαλλσ διε φρειωιλλιγε Εντσχηειδυνγ δεσ �υνγαρισχη γεσινντεν� ςατερσ ιστ 
εσ, διε Ηερχζεγ δανν, ωιε ζαηλρειχηε ανδερε δευτσχηστµµιγε υνδ −σπραχηιγε 
Κινδερ αυσ δεµ Βανατ αυχη, ινσ υνγαρισχηε βζω. υνγαρισχησπραχηιγε 
Πιαριστενγψµνασιυµ ιν διε Σταδτ Σζεγεδ/Σεγεδιν φηρτ; ιν εινε Σταδτ, ωο διε 
βερωιεγενδε Μεηρηειτ δερ Βεϖλκερυνγ υνγαρισχησπραχηιγ ιστ υνδ 
δεµεντσπρεχηενδ διε µειστεν Κοµµυνικατιονσδοµνεν ϖοµ Υνγαρισχηεν 
βεσετζτ σινδ:  
 

Μειν ςατερ σαη διε Νοτωενδιγκειτ, υνσ ιν εινεν �εχητεν υνγαρισχηεν Ορτ� ζυ 
σχηιχκεν υνδ ιν διεσεµ Σιννε ηατ ερ ϖερορδνετ, δασσ ωιρ ιµ νχηστεν Σχηυλϕαηρ ναχη 
Σζεγεδιν ηινβερωεχησελν (εβδ. 104). [...] Ιν δερ Σταδτ ωιµµελτε εσ ϖον Βανατερ 
Κινδερν, διε ηινγεσχηιχκτ ωυρδεν, υµ Υνγαρισχη ζυ λερνεν (εβδ. 106, Ηερϖορηεβυνγ ϖον 
µιρ � Π.Μ.).   

 

                                                                                                                                                             

ρενοµµιερτεν (υνγαρισχησπραχηιγεν) Ζειτσχηριφτ ∨ϕ Ιδ!κ [Νευε Ζειτεν] υνδ (κονσερϖατιϖερ) 
Αβγεορδνετερ δεσ υνγαρισχηεν Παρλαµεντσ.     



∆ιε αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν 

 

 

94

Αλλεσ ιν αλλεµ ζευγεν διε ζιτιερτεν ⊗υ⇓ερυνγεν � ιµ Εινκλανγ µιτ δεν 
εινσχηλγιγεν γελτενδεν Γεσετζεν δερ Ζειτ � εινδευτιγ δαϖον, δασσ ιν δερ 
υντερσυχητεν Ζειτ σελβστ δασ Ερλερνεν δεσ Υνγαρισχηεν ϖιελφαχη αυφ φρειωιλλιγε 
ινδιϖιδυελλε Εντσχηειδυνγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυρχκγεητ 
υνδ σειν νοτωενδιγερ Γεβραυχη σιχη αυφ εινζελνε ινφορµελλε ∆οµνεν δερ 
Κοµµυνικατιον βεσχηρνκτ. ςοµ ερζωυνγενεν Ερωερβ δεσ Υνγαρισχηεν, δερ 
αυφ διε ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ 
αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ζυρχκγεητ, κανν λεδιγλιχη υνδ νυρ 
ζυµ Τειλ ιµ Βερειχη δεσ � ϖορ αλλεµ ηηερεν � σχηυλισχηεν Υντερριχητσ, ιµ 
Ζυσαµµενηανγ µιτ βζω. αλσ Φολγε ϖον δεν Γεσετζβερσχηρειτυνγεν σοωιε 
δεµ ×Λεξ Αππονψι× διε Ρεδε σειν.  

Σοµιτ κανν µαν ιν Κενντνισ δερ οβεν ρεκονστρυιερτεν, τατσχηλιχη 
ϖορηανδενεν Σπραχηϖερηαλτενσζωνγε διε Σχηλυσσφολγερυνγ ηερλειτεν, δασσ 
δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ ιµ Ζειτραυµ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 νιχητ 
γεζωυνγεν, σονδερν υ.α. δυρχη δασ � ϖορ αλλεµ � σπραχηιδεολογισχη ινδυζιερτε 
σταρκε σοζιαλε Στιγµα λεδιγλιχη µοτιϖιερτ βζω. ανγερεγτ ωιρδ, σεινε αυτοχητηονε Σπραχηε 
ζυ ωεχησελν βζω. ζυ ϖερλιερεν, ωοβει διε Μοτιϖατιον βζω. διε Μοτιϖιερτηειτ διεσεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ σελβστϖερστνδλιχη νιχητ µιτ δερ Νοτωενδιγκειτ σεινερ 
Αυσφηρυνγ γλειχηγεσετζτ ωερδεν δαρφ. ςον Νοτωενδιγκειτ βζω. ϖον Ζωανγ 
κανν ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτπεριοδε λεδιγλιχη ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δερ 
Ζωεισπραχηιγκειτ βζω. µιτ δεµ Ερωερβ δεσ Υνγαρισχηεν διε Ρεδε σειν. 
∆ιεσερ Ζωανγ βεστεητ ιν ερστερ Λινιε ιµ Βερειχη δεσ σχηυλισχηεν Υντερριχητσ, 
αυχη δορτ ϖορ αλλεµ ιν δεν σπτερεν ϑαηρεν δερ Εποχηε, ζυµ Τειλ αλσ 
Φολγεερσχηεινυνγ δερ ⇐βερσχηρειτυνγ δερ γελτενδεν Γεσετζε.  
 
 
7.3.2.  ∆ιε βυερλιχηε ∆ορφβεϖλκερυνγ 
 
Αυχη � υνδ ϖορ αλλεµ � βει δερ δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ, 
βει δερ ιµ Σπιεγελ δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ δοµιναντερωεισε 
δερ Σπραχηερηαλτ βεοβαχητετ ωυρδε, κανν µαν δαϖον αυσγεηεν, δασσ σιχη ιηρ 
Σπραχηϖερηαλτεν κεινεσωεγσ αυσ δεν αυφερλεγτεν Σπραχηζωνγεν ερκλρεν λσστ. Υµσο 
µεηρ νιχητ, αλσ  

(ι) διε ϖον Σειτεν δεσ υνγαρισχηεν Σταατεσ µιτ Ηιλφε δερ Σπραχηενπολιτικ 
αυφερλεγτεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν γεραδε αυφ δασ 
κοντρρε Σπραχηϖερηαλτεν αβζιελεν. Μιτ Ηιλφε διεσερ Μα⇓ναηµεν ωιρδ 
ιµµερ ωιεδερ ϖερσυχητ, δεν Σπραχηωεχησελ οδερ � αλσ µινιµαλεσ 
Προγραµµ � διε Ζωεισπραχηιγκειτ ζυ φρδερν. Υνδ δαρβερ ηιναυσ 
αυχη δεσωεγεν νιχητ, ωειλ  

(ιι) βερ διεσε σπραχηενπολιτισχηεν Εινγριφφε ηιναυσ αυχη διε µεηρφαχη 
ερωηντε σταρκε σοζιαλε Στιγµατισιερτηειτ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ υνδ ιηρερ Σπραχηε κεινεσωεγσ δεν Σπραχηερηαλτ, 
σονδερν ϖιελµεηρ δεν Σπραχηωεχησελ συγγεριερτ. 
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∆ερ ωιχητιγστε Σχηαυπλατζ, ωο διε Φρδερυνγ δεσ Σπραχηωεχησελσ διεσερ 
Σχηιχητ σταττφινδετ, ιστ διε ∆οµνε δεσ σχηυλισχηεν Υντερριχητσ. ∆ασ 
Υνγαρισχηε ωιρδ, ωιε οβεν γεζειγτ ωυρδε, αλσ Πφλιχητφαχη υνδ ϖορ αλλεµ ιν 
δεν σπτερεν ϑαηρεν δερ Εποχηε � ινφολγε δεσ ×Λεξ Αππονψι× υνδ δερ 
µεηρφαχη ϖορκοµµενδεν ςερλετζυνγ δεσ γελτενδεν Νατιοναλιττεν− βζω. 
ςολκσσχηυλγεσετζεσ � τειλωεισε αυχη αλσ Σπραχηε δεσ Υντερριχητσ εινγεφηρτ. 
Σοµιτ σινδ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ αυχη φρ διε βυερλιχηε Σχηιχητ διε 
γρυνδλεγενδστεν ςοραυσσετζυνγεν φρ δεν Ερωερβ δεσ Υνγαρισχηεν 
γεσχηαφφεν.  

∆ασ βεοβαχητετε, τατσχηλιχηε Σπραχηϖερηαλτεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν 
Βαυερντυµσ ζειγτ αβερ, δασσ διε ςερσυχηε δεσ Σταατεσ ερφολγλοσ βλειβεν: ∆ιε 
ιν δερ Σχηυλε � τειλωεισε ιν δερ Τατ ζωανγσλυφιγ � ερωορβενε 
Γρυνδκοµπετενζ δεσ Υνγαρισχηεν ωιρδ ιµ Σπτερεν ιν δεν µειστεν Φλλεν 
νιχητ αυσγεβαυτ βζω. ιν δερ Κοµµυνικατιον νιχητ υµγεσετζτ. Ιν δεν 
Μεµοιρεν Φερενχ Ηερχζεγσ ωιρδ διεσε Κονστελλατιον, δ.η. διε Ερφολγλοσιγκειτ 
σπραχηενπολιτισχηερ Μα⇓ναηµεν δεσ υνγαρισχηεν Σταατεσ ζυρ Φρδερυνγ δεσ 
Σπραχηωεχησελσ δερ βυερλιχηεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ σοωιε διε 
Ηιντεργρνδε δεσ Μισσερφολγσ φολγενδερµα⇓εν βεσχηριεβεν:       

      

Ιχη γλαυβε βριγενσ νιχητ, δασσ διε Σζεγεδινερ Σχηυλεν αυχη νυρ εινεν εινζιγεν 
σχηωβισχηεν Βαυερνσοην µαδϕαρισιερτ ηττεν. Ωασ σιε νµλιχη αν Υνγαρισχηκενντνισσεν 
ιν δεν Σχηυλεν ερωορβεν ηαβεν, δασ ηαβεν σιε δαηειµ ηιντερ δεµ Πφλυγ σχηλευνιγστ ωιεδερ ϖεργεσσεν. 
Ιχη βιν βερζευγτ, δασσ διε Σχηυλε βερηαυπτ νιχητ ιµ Στανδε ιστ, διε Σπραχηε δεσ 
Σταατεσ [δ.η. δασ Υνγαρισχηε] ιµ Κρεισε δεσ ςολκεσ ζυ ϖερβρειτεν, ωειλ δερ Βαυερ βερ 
σεινε ειγενε Σπραχηε ηιναυσ εινφαχη κεινε ανδερε Σπραχηε βραυχητ. Ερ ιστ σχηλιε⇓λιχη 
δερϕενιγε, δερ Προδυκτε ερστελλτ, υνδ αλλε, µιτ δενεν ερ ζυ τυν ηατ: Ανωλτε, ⊗ρζτε 
υνδ Ηνδλερ, ωολλεν ιην νυρ αυσβευτεν υνδ ερλερνεν δεσηαλβ αυχη διε Σπραχηε δεσ 
Βαυερσ. (Ηερχζεγ 1985: 106, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.) 
  

Ζυ δεµσελβεν Σχηλυσσ κοµµτ αυχη Αλοισ Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ Ο.Χιστ. ιν 
σεινερ Σχηριφτ Βεγρνδυνγ βετρεφφσ δερ Ερηαλτυνγ δεσ ∆ευτσχηεν αλσ Σπραχηε δεσ 
Υµγανγσ.8 Ερ σπριχητ � ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δερ βυερλιχηεν δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ Βυχηενωαλδεσ ιµ Υνγαρισχηεν Μιττελγεβιργε � 
εβενφαλλσ ϖον δερ Ερφολγλοσιγκειτ σταατλιχηερ Μα⇓ναηµεν ζυρ Φρδερυνγ δεσ � 
βριγενσ αυχη ϖον ιηµ σελβστ φρ ωνσχηενσωερτ γεηαλτενεν � 
Σπραχηωεχησελσ δυρχη δεν υνγαρισχησπραχηιγεν Υντερριχητ. ∆ιεσε 
Ερφολγλοσιγκειτ σοωιε διε Υρσαχηεν δεσ Μισσερφολγσ βεσχηρειβτ ερ 
φολγενδερµα⇓εν: 
 

                                                           

 
8
  Αλοισ Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ (1851−1923) ωαρ ιν δερ ϖον υνσ υντερσυχητεν Ζειτ 

Ζιστερζιενσερµνχη ιν δερ Ζιστερζιενσεραβτει Ζιρτζ/Ζιρχ ιµ υνγαρισχηεν Βυχηενωαλδ. Ωιε σειν 
Φαµιλιενναµε ϖερρτ, ωαρ ερ αυχη σελβστ δευτσχηερ Αβσταµµυνγ υνδ βεηανδελτε ιν δερ ζιτιερτεν 
Στυδιε (Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ 1990) διε Γρνδε δεσ Μισσερφολγσ σταατλιχηερ υνδ κιρχηλιχηερ 
Μαδϕαρισιερυνγσβεστρεβυνγεν βει δερ βυερλιχηεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ 
Βυχηενωαλδεσ. ∆ιε Στυδιε σταµµτ αυσ δεµ λετζτεν ∆ριττελ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ, ιηρε γεναυε 
Εντστεηυνγσζειτ ιστ υνβεκανντ.   
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[...] αλλειν δερ Πφαρρερ υνδ δερ Λεηρερ ρανγεν υµ διε υνγαρισχηε Σπραχηε ιν δερ 
Σχηυλε; ιηρε σχηωερ ερκµπφτεν Ερρυνγενσχηαφτεν ωερδεν ϖον δερ καλτεν 
Γλειχηγλτιγκειτ δεσ Αλλταγσ αλσ βερφλσσιγ υντερδρχκτ [...] Υνδ ηττε διε Σχηυλε αυχη 
ιργενδειν ωινζιγεσ Εργεβνισ ερζιελτ, σο ωυρδε εσ ιν σεινερ Ωειτερεντωιχκλυνγ δυρχη διε 
Φαµιλιενϖερηλτνισσε ζερστρτ. ∆ιε λτερεν Μιτγλιεδερ δερ Φαµιλιε, ϖορ αλλεµ διε Φραυεν, 
ϖερστεηεν υνδ ρεδεν γαρ νιχητ υνγαρισχη, ϕα σιε σπρεχηεν υντερ σιχη φορτωηρενδ 
δευτσχη; δερ υνγαρισχηε Σπραχηγεβραυχη δερ Σχηυλϕυγενδ βζω. δερ Γενερατιον, διε 
διε Σχηυλε γεραδε ϖερλασσεν ηατ, φινδετ ιµ Κρεισ δερ Φαµιλιε κεινε Υντερσττζυνγ υνδ 
γαρ κεινε ςερωενδυνγ. Ερ φλλτ δερ ςεργεσσενηειτ ανηειµ; δερ ηερανωαχησενδε 
ϑνγλινγ βζω. δασ ηερανωαχησενδε Μδχηεν ιστ ωιεδερ δευτσχη υνδ βλειβτ δευτσχη, 
οηνε εσ βεµερκτ ζυ ηαβεν, ωειλ διε στνδιγε ⇐βυνγ, διε υνγαρισχηε Κονϖερσατιον 
ιηµ αβγεητ. (Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ 1990: 173, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.)  
 

∆ιε Βεωοηνερ δερ εινσπραχηιγεν Κολονιεν καµεν µιτ ιηρερ εινεν Σπραχηε ιν αλλεν 
µγλιχηεν Υµστνδεν αυσ, ιν ιηρεµ Βερυφ, ιµ Κρεισε ιηρερ Φαµιλιε υνδ ιν ιηρεµ 
Ηαυσ σοωιε ιν ιηρεµ Υµγανγ µιτ ανδερεν. Νοχη µεηρ σογαρ νιχητ νυρ ιµ ειγενεν 
∆ορφ, σονδερν αυχη βει ιηρεν Βεγεγνυνγεν µιτ δεν Βεωοηνερν δερ 
Ναχηβαργεµεινδεν, δα αυχη διεσε µειστ δερσελβεν Ζυνγε σινδ. Σιε λεβτεν µειστ 
ισολιερτ, Ηανδελ υνδ ςερκεηρ γιβτ εσ καυµ υνδ βερ διε Γεµαρκυνγ δεσ ειγενεν 
∆ορφεσ ϖερκεηρεν νυρ ωενιγε ιν δερ νχηστεν Σταδτ, ωο σιε ϖον Ηανδωερκερ υνδ 
Καυφµανν νιχητ νυρ ιν δερ ερστεν Ηλφτε δεσ ϑαηρηυνδερτσ, αβερ ζυµειστ αυχη ηευτε 
νοχη δευτσχη ανγεσπροχηεν ωιρδ [σιχ!]; ερ καµ µιτ σεινερ Σπραχηε αυσ υνδ εµπφανδ 
διε υνγαρισχηε Σπραχηε νιχητ αλσ εινε Νοτωενδιγκειτ (εβδ. 171). 

  

Ιν δερ ζιτιερτεν Αβηανδλυνγ ερωηντ δερ Αυτορ αυχη εινε ανδερε, ϖον δερ 
σταατλιχηεν Σπραχηενπολιτικ υναβηνγιγε Φορµ σπραχηλιχηερ Γεωαλτ, διε αβερ 
ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ � ναχηωεισλιχη � νιχητ νυρ ιν δεν δευτσχησπραχηιγεν 
∆ρφερν δεσ Βυχηενωαλδεσ, σονδερν λανδεσωειτ πρακτιζιερτ ωυρδε. Εσ ηανδελτ 
σιχη υµ διε κιρχηλιχηε ςερορδνυνγ, αυχη ιν Κιρχηεν δευτσχησπραχηιγερ (βζω. 
νιχητ υνγαρισχησπραχηιγερ) Γεµεινδεν αυφ Υνγαρισχη ζυ πρεδιγεν.9 ∆ιεσε 
σπραχηενπολιτισχηε Μα⇓ναηµε ζειγτ, δασσ σπραχηνατιοναλιστισχηεσ ∆ενκεν 
υνδ Ηανδελν ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ αυχη δερ Κιρχηε δυρχηαυσ ειγεν ωαρεν. 
Αυσ δεν Ερρτερυνγεν δεσ Αυτορσ, δερ αυχη σελβστ αν δερ Υµσετζυνγ διεσερ 
ςερορδνυνγ βετειλιγτ ωαρ, γεητ αβερ ηερϖορ, δασσ σχηλιε⇓λιχη αυχη διεσερ 
ςερσυχη ζυρ (γεωαλτσαµεν) Φρδερυνγ δεσ Σπραχηωεχησελσ δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Βαυερντυµσ σχηειτερν µυσστε:   
 

[...] δερ Καµπφ υµ διε υνγαρισχηε Σπραχηε ωαρ υνριχητιγ. Ωενν βεραλλ, σο βεσονδερσ 
βει δερ Μαδϕαρισιερυνγ σινδ Ωεισε υνδ Μιττελ αµ ωιχητιγστεν. ∆ασ ςολκ φρ εινε 
Σπραχηε ζυ γεωιννεν, ιηµ διεσε βελιεβτ ζυ µαχηεν υνδ βειζυβρινγεν υνδ δαδυρχη 
δασ ςολκ ιν σεινερ Σπραχηε ζυ ϖερνδερν ιστ δυρχη Γεωαλτ νιχητ µγλιχη, βεσονδερσ 
νιχητ ιµ ερωαχησενεν Αλτερ, υνδ εσ ιστ αµ ωενιγστεν µγλιχη υνδ ερλαυβτ αν δερ 
Στττε σεινεσ ηχηστεν Γυτεσ, ιν δερ Κιρχηε. Εσ ωυρδε αλσο ειν ϖερφεηλτερ Καµπφ 
γεφηρτ γεγεν διε δευτσχηε Σπραχηε, εινε φαλσχη ανγεωενδετε Μετηοδε υνδ εινε υ⇓ερστ 
ζωεχκωιδριγε Βεστρεβυνγ δερ Μαδϕαρισιερυνγ, διε ιν δερ Κιρχηε εινσπραχηιγερ [δευτσχησπραχηιγερ � 
Π.Μ.] Γεµεινδεν ϖορ Αλτεν υνδ Ερωαχησενεν υνγαρισχη πρεδιγεν λιε⇓; εσ ηατ ανσταττ 

                                                           

 
9  Ζυ δεν Βεµηυνγεν δερ (κατηολισχηεν υνδ εϖανγελισχηεν) Κιρχηε ζυρ Φρδερυνγ δεσ 

Σπραχηωεχησελσ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ σιεηε ς. Ωινδισχη 1964: 652φφ. 
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Γυτεσ Βσεσ ηερβειγεφηρτ; δερ Πφαρρερ σελβστ ηατ διε Ρελιγιοσιττ δεµ Ηερζεν σεινερ 
Πφαρρκινδερ εντρισσεν, δερ Πφαρρερ σελβστ ηατ σιε µιτ δεµ Εϖανγελιενβυχη αυσ δερ Κιρχηε 
ωεγγεϕαγτ, ϖορ αλλεν ∆ινγεν, ωενν δερ Πφαρρερ ιηρερ Σπραχηε νιχητ µχητιγ ωαρ. (εβδ., 
Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.) 

 

Αυφ Γρυνδ δεσ Γεσαγτεν υνδ ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ ζιτιερτεν Θυελλεν 
κανν µαν εινδευτιγ σεηεν, δασσ δασ ιν Ρεδε στεηενδε Σπραχηϖερηαλτεν, δ.η. 
δερ Σπραχηερηαλτ δερ βυερλιχηεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
Υνγαρνσ νιχητ αυσ δεν αυφερλεγτεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ερκλρεν 
λσστ, σονδερν ϖιελµεηρ αυφ ινδιϖιδυελλε Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ζυρχκγεητ. 
∆ασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν ζευγτ γεραδε ϖον δερ Ερφολγλοσιγκειτ βζω. 
δερ µανγελνδεν Γελτυνγ δερ αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ιµ 
Κρεισε δερ υντερσυχητεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Φορµατιον. ∆ιεσερ Υµστανδ λσστ 
σιχη ζυµ Γρο⇓τειλ δαµιτ ερκλρεν, δασσ διε ιν Ρεδε στεηενδεν, 
σπραχηιδεολογισχη υνδ σπραχηενπολιτισχη ινδυζιερτεν Ζωνγε διε βυερλιχηε 
∆ορφβεϖλκερυνγ � ωεγεν ιηρερ Γεσχηλοσσενηειτ υνδ ιηρερ ×ινφορµελλεν× 
βυερλιχηεν Λεβενσφορµ υνδ Κοµµυνικατιονσπραξισ � γαρ νιχητ ερρειχηεν. 
∆ιε ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ 
αυσγεηενδεν Ζωνγε βετρεφφεν διε φορµελλεν βζω. διε λιτεραλ γεπργτεν 
Κοµµυνικατιονσδοµνεν, δεµγεγενβερ ιστ διε υντερσυχητε βυερλιχηε 
∆ορφβεϖλκερυνγ ιν σοζιαλε Νετζωερκε εινγεβυνδεν, διε βερ εινε 
ωειτγεηενδ ϖον δερ Οραλιττ γεπργτε Κυλτυρ ϖερφγεν υνδ ωο δερ 
βερωιεγενδε Τειλ δερ λοκαλεν Κοµµυνικατιον ιν ινφορµελλεν, οραλεν 
∆οµνεν σταττφινδετ βζω. αβλυφτ.    
 
 
7.4.  Κονκλυσιον 
 
Ιν διεσεµ Καπιτελ κονντε σοµιτ φεστγεστελλτ ωερδεν, δασσ δασ βεοβαχητετε 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ υντερσυχητεν ζωει Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ νιχητ (αλλειν) αυσ δεν αυφ διε Σπραχηλιχηκειτ 
αυσγεριχητετεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν ερκλρεν λσστ, διε ϖοµ 
υνγαρισχηεν Σταατ αλσ Ρεπρσενταντεν δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν 
Κοντακτγεσελλσχηαφτ ιµ Ραηµεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ αυφερλεγτ ωυρδεν. Εσ 
ωυρδε ναχηγεωιεσεν, δασσ διε ϖορηανδενεν Ζωνγε διε Ζωεισπραχηιγκειτ 
ζωαρ εινδευτιγ φρδερν, ιν µεηρερεν Φλλεν σογαρ νοτωενδιγ µαχηεν, διεσ αν 
σιχη ιστ αβερ λεδιγλιχη διε νοτωενδιγε, νιχητ αβερ διε ηινρειχηενδε 
ςοραυσσετζυνγ φρ δεν Σπραχηωεχησελ βζω. δεν Σπραχηϖερλυστ δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ εινερσειτσ σοωιε φρ δεν Σπραχηερηαλτ δερ 
δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ανδερερσειτσ. Ιν διεσεµ 
Σιννε ιστ δαϖον αυσζυγεηεν, δασσ δασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν 
γρυνδστζλιχη αυφ διε ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ 
Σπρεχηερ ζυρχκγεητ. 



∆ιε αυφερλεγτεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν 

 

 

98

Ιµ Φολγενδεν σολλ δεµναχη δερ Φραγε ναχηγεγανγεν ωερδεν, ωοµιτ σιχη 
διε βεοβαχητετεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν βζω. διε ιηνεν ζυ Γρυνδε 
λιεγενδεν ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ερκλρεν λασσεν. Ζυρ 
Βεαντωορτυνγ διεσερ ωαρυµ−Φραγε ωιρδ αλσ Ερκλρυνγσραηµεν διε Τηεοριε 
δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ηερανγεζογεν. ∆υρχη ιηρε Οπερατιοναλισιερυνγ σολλ 
� βερ διε Λσυνγ διεσεσ Προβλεµσ ηιναυσ � ζυγλειχη αυχη ιηρε ςαλιδιττ 
βερπρφτ, δ.η. διε Φραγε γεκλρτ ωερδεν, οβ σιε γεειγνετ ιστ, ινδιϖιδυελλεσ 
Σπραχηϖερηαλτεν � ωιε ετωα Σπραχηερηαλτ υνδ Σπραχηϖερλυστ � ιν 
Σπραχηκονφλικτ ζυ ερκλρεν. 



8. ∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ιµ Λιχητε δερ Τηεοριε 
δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 

 
 
 
8.1.  Μετηοδολογισχηε ςορβεµερκυνγεν 
 
Αν διεσερ Στελλε κανν µαν αλσο βερειτσ ϖον δερ Γρυνδποσιτιον αυσγεηεν, δασσ 
διε ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ βεσχηριεβενεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν δερ 
εινζελνεν Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ 
γρυνδστζλιχη αυφ διε φρειεν, ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ιηρερ 
Μιτγλιεδερ βζω. Σπρεχηερ ζυρχκγεηεν. ∆αηερ βεστεητ δασ Ζιελ δερ ναχηφολγενδεν 
Υντερσυχηυνγεν νυνµεηρ δαριν, διε Ηιντεργρνδε ινδιϖιδυελλεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ βζω. ινδιϖιδυελλερ Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν ϖον 
Ανγεηριγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιµ Ραηµεν δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ ρεκονστρυιερεν.  

Αλλερδινγσ ωερδεν διε ιµ Φολγενδεν υντερσυχητεν σοζιαλεν Γρ⇓εν νιχητ 
εινζελνε Ινδιϖιδυεν, σονδερν γανζε Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ σειν. Μ.α.Ω. ωερδεν διε ζωει ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σχηιχητεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αλσ Κολλεκτιϖα 
βεηανδελτ. ∆ιεσ ερκλρτ σιχη µιτ δεµ εινφαχηεν Γρυνδ, δασσ ιµ Ραηµεν δερ 
ϖορλιεγενδεν Αρβειτ δασ Σπραχηϖερηαλτεν γανζερ Βεϖλκερυνγσσχηιχητεν, 
σοµιτ αλσο κολλεκτιϖεσ Σπραχηϖερηαλτεν ερφασστ ωερδεν σολλ.  

Εινε σολχηε µετηοδισχηε ςοργεηενσωεισε ιστ ϕεδοχη σελβστϖερστνδλιχη νυρ 
δανν δενκβαρ, γερεχητφερτιγτ υνδ λεγιτιµ, ωενν µαν ϖοραυσσετζτ, δασσ  

(ι) εσ σιχη βει αλλεν Ινδιϖιδυεν δεσ ϕεωειλσ υντερσυχητεν Κολλεκτιϖυµσ υµ 
δασ γλειχηε Σπραχηϖερηαλτεν ηανδελτ, υνδ  

(ιι) ωενν µαν αννιµµτ, δασσ µαν βει αλλεν εινζελνεν Ινδιϖιδυεν δεσ 
ϕεωειλιγεν Κολλεκτιϖυµσ ϖον δεν γλειχηεν 
Σπραχηϖερηαλτενσηιντεργρνδεν αυσγεηεν κανν.  

Φρ διε Λεγιτιµιττ βζω. διε Πρακτιζιερβαρκειτ διεσερ ςοργεηενσωεισε σπριχητ 
ιν υνσερεµ Φαλλ ϖορ αλλεµ δερ Υµστανδ, δασσ ιµ Ραηµεν δερ ϖορλιεγενδεν 
Αρβειτ ζωει Σχηιχητεν εινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ υντερσυχητ ωερδεν, βει 
δερεν Μιτγλιεδερν � ζυµ Τειλ αλσ Εργεβνισ εινεσ Αβστρακτιονσϖοργανγσ � 
τατσχηλιχη ϕεωειλσ δασ γλειχηε Σπραχηϖερηαλτεν βεοβαχητετ ωερδεν κονντε. 
∆αρβερ ηιναυσ κανν µαν αβερ ζυµ Γρο⇓τειλ αυχη ϖον ϕεωειλσ δεν γλειχηεν, 
κολλεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσηιντεργρνδεν αυσγεηεν; ερστενσ δεσωεγεν, ωειλ 
διε ιν Ρεδε στεηενδεν Ινδιϖιδυεν δερ εινζελνεν Σχηιχητεν ϕεωειλσ βερ ετωα 
δεν γλειχηεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Στατυσ υνδ σοµιτ ϖιελφαχη αυχη βερ διε 
γλειχηεν Ωερτηαλτυνγεν, Ωυνσχηβιλδερ, (Σπραχηϖερηαλτενσ)νορµεν υνδ 
(Σπραχηϖερηαλτενσ)εινστελλυνγεν ϖερφγεν (ϖγλ. Αβσχηνιττ 6.1). Υνδ ζωειτενσ 
δευτετ αλλειν σχηον δερ Υµστανδ αυφ γεµεινσαµε, κολλεκτιϖε 
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ςερηαλτενσηιντεργρνδε ηιν, δασσ ιννερηαλβ δερ εινζελνεν � αβστραηιερτεν 
βζω. ιδεαλισιερτεν � Σχηιχητεν, διε ηινσιχητλιχη δερ οβεν γενανντεν 
σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν γρυνδστζλιχη ηοµογεν σινδ, 
µασσενηαφτ δασ γλειχηε Σπραχηϖερηαλτεν βεοβαχητετ ωερδεν κονντε. Λετζτεν 
Ενδεσ σινδ διεσε Γεµεινσαµκειτεν ϖορ αλλεµ δαραυφ ζυρχκζυφηρεν, δασσ 
ωιρ εσ ιµ Φαλλε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν µιτ εινερ Φορµ 
δεσ σογ. Ιντεργρυππενϖερηαλτενσ, δ.η. µιτ δεµ ςερηαλτεν δερ Μιτγλιεδερ εινερ 
Γρυππε γεγενβερ δεν Μιτγλιεδερν εινερ ανδερεν ζυ τυν ηαβεν (ϖγλ. Στροεβε; 
Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 546): Ιµ Ραηµεν εινεσ Ιντεργρυππενκονφλικτσ 
ηανδελν διε Μιτγλιεδερ ζωειερ σοζιαλερ Γρυππιερυνγεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ � αυφ ωελχηε Αρτ υνδ Ωεισε αυχη ιµµερ � γεγενβερ δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ. Σιε ηανδελν δαβει 
γρυνδστζλιχη αλσ Μιτγλιεδερ ιηρερ ειγενεν σοζιαλεν Γρυππε, ϖορ δεµ 
Ηιντεργρυνδ κολλεκτιϖερ Νορµεν υνδ Γρυππενιντερεσσεν, ωοβει δασ στρικτ 
Ινδιϖιδυελλε ϖιελφαχη ιν δεν Ηιντεργρυνδ τριττ (ϖγλ. Ταϕφελ 1978, Σηεριφ 1966). 
Σοµιτ ωιρδ αλσο δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ Μιτγλιεδερ σοωοηλ δεσ Βργερτυµσ 
αλσ αυχη δερ βυερλιχηεν Σχηιχητεν ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ κολλεκτιϖ γλτιγερ 
Νορµεν υνδ Ιντερεσσεν αυσγεφηρτ, ωελχηε ιηρερσειτσ ζυγλειχη αυχη διε 
σοζιαλε Ιδεντιττ, δ.η. διε Γρυππενζυγεηριγκειτ δερ Σπρεχηερ ωιδερσπιεγελν.       

Ιµ Σιννε διεσερ ⇐βερλεγυνγεν υνδ Αργυµεντε ωιρδ αλσο βει δεν 
ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν δαϖον αυσγεγανγεν, δασσ εσ σιχη βει δεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ Μιτγλιεδερ δερ εινζελνεν Σχηιχητεν υµ διε γλειχηεν, δ.η. 
κολλεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσηιντεργρνδε ηανδελτ, δασσ σιχη αλσο δασ 
ινδιϖιδυελλε Σπραχηϖερηαλτεν δερ εινζελνεν Σπρεχηερ ιν ϕεδεµ Φαλλ αυσ δεν 
γλειχηεν Φακτορεν ερκλρεν λσστ.  

ςορ διεσεµ Ηιντεργρυνδ σολλ ιµ Φολγενδεν ζυνχηστ δασ Σπραχηϖερηαλτεν 
δερ ερστεν ερµιττελτεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ, 
δασ δεσ Βργερτυµσ ερκλρτ ωερδεν.  
 
 
8.2.  ∆ασ Βργερτυµ 
 
Ηινσιχητλιχη δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ κονντε ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ εινε 
βργερλιχηε Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ αβγεγρενζτ 
ωερδεν, διε ιν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ ιν 
δεν Στδτεν δεσ Λανδεσ λεβτε υνδ βει δερ ιµ Ραηµεν δεσ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 � ιµ Σπιεγελ δερ 
Ζαηλεν δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ � δερ Σπραχηωεχησελ βεοβαχητετ 
ωερδεν κονντε.  

Ιµ Ραηµεν δερ ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν νεηµεν ωιρ ϖον δεν 
Σπρεχηερν διεσερ βργερλιχηεν Σχηιχητ � ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν 
ςερηαλτενσ (ϖγλ. Αβσχηνιττ 3.3) � αν, δασσ δερ υνµιττελβαρε 
Βεστιµµυνγσφακτορ ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ διε Ιντεντιον ωαρ, δασ ιν Ρεδε 
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στεηενδε Σπραχηϖερηαλτεν αυσζυφηρεν, δ.η. ιηρε αυτοχητηονε Σπραχηε βζω. 
λοκαλε Βασισϖαριεττ αυφζυγεβεν βζω. ζυ ωεχησελν (ϖγλ. Στροεβε; Ηεωστονε & 
Στεπηενσον 1996: 247). ∆ασ Ζιελ δερ ναχηστεηενδεν Αναλψσεν βεστεητ 
δεµναχη δαριν, διε ωαρυµ−Φραγε ζυ βεαντωορτεν, δ.η. ϕενε Φακτορεν ζυ 
ερµιττελν, αυσ δενεν σιχη ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
διεσε ςερηαλτενσιντεντιον εργεβεν ηαβεν σολλ. Αυφγαβε βζω. Ζωεχκ διεσερ 
Αναλψσεν ιστ εσ αβερ δαρβερ ηιναυσ υνδ ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ ζυγλειχη 
αυχη, διε Αδθυατηειτ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν ςερηαλτενστηεοριε βζω. ιηρε 
Ανωενδβαρκειτ ιν δερ Σοζιο− βζω. Κοντακτλινγυιστικ ζυρ Ερκλρυνγ 
σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ ζυ βερπρφεν. Εσ σολλ αλσο βερπρφτ βζω. 
ναχηγεωιεσεν ωερδεν, οβ βζω. δασσ διε Σπρεχηερ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν 
Κολλεκτιϖυµσ τατσχηλιχη βερ διεϕενιγεν Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν, συβϕεκτιϖεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν σοωιε βερ διεϕενιγε ωαηργενοµµενε 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε ϖερφγτεν, αυσ δενεν � ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ � ιηρ βεοβαχητετεσ Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον τατσχηλιχη 
φολγεν. 

∆ερ νχηστε Αβσχηνιττ βεηανδελτ δεν ερστεν δερ οβεν γενανντεν 
σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν: διε Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δερ 
υντερσυχητεν Σπρεχηερ.       
 
 
8.2.1.  Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν 
 
Αλσ Αυσγανγσπυνκτ φρ διε υντεν στεηενδεν Αναλψσεν ζυ δεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµσ γιλτ Φολγενδεσ: Ωενν  

(ι) βει δεν Σπρεχηερν δερ Σπραχηωεχησελ � αλσ Σπραχηϖερηαλτεν � 
βεοβαχητετ ωερδεν κονντε, υνδ ωενν 

(ιι) ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Ιντεντιον νυρ δανν ζυ Στανδε 
κοµµτ, ωενν διε Σπρεχηερ δασ ιν Ρεδε στεηενδε Σπραχηϖερηαλτεν αλσ 
ποσιτιϖ βεωερτεν, οδερ ανδερσ: ωενν σιε γεγενβερ διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν σοωιε δεµ εντγεγενγεσετζτεν 
(δ.η. δεµ Σπραχηερηαλτ) γεγενβερ νεγατιϖε(ρε) Εινστελλυνγεν ηαβεν, 
δανν φολγτ δαραυσ, δασσ  

(ιιι) διε Σπρεχηερ δεσ υντερσυχητεν δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ποσιτιϖε 
Εινστελλυνγεν γεγενβερ δεµ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηωεχησελσ 
βζω. δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε υνδ νεγατιϖε οδερ ζυµινδεστ νεγατιϖερε 
γεγενβερ δεµ Σπραχηερηαλτ βζω. δερ δευτσχηεν δ.η. ιηρερ 
αυτοχητηονεν Σπραχηε ηαβεν µυσστεν.  

Ωενν ωιρ νυν ιµ Σιννε ϖον (ιιι) δαϖον αυσγεηεν, δασσ διε Σπρεχηερ βερ διε 
γενανντεν Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν ϖερφγτεν, δανν µυσσ δυρχη διε 



∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 

 

 

101

φολγενδεν Υντερσυχηυνγεν αυφ διε Φραγε εινε Αντωορτ γεσυχητ ωερδεν, 
ωοραυσ σιχη διεσε Εινστελλυνγεν ιµ γεγεβενεν ηιστορισχηεν Κοντεξτ ηαβεν 
εργεβεν κννεν. Υνδ ωενν ωιρ δεν Βεγριφφ δερ ×Εινστελλυνγ× ιµ Σιννε ϖον 
Πεττψ & Χαχχιοππο (1981) αλσ ειν αλλγεµεινεσ, ανδαυερνδεσ, ποσιτιϖεσ οδερ 
νεγατιϖεσ Γεφηλ φρ δασ ϕεωειλιγε Εινστελλυνγσοβϕεκτ δεφινιερτ ηαβεν (ϖγλ. 
Αβσχηνιττ 3.2), δανν λαυτετ διε ζυ βεαντωορτενδε Φραγε πρακτισχη: Ωοµιτ 
βζω. ωοραυσ λασσεν σιχη διε ανδαυερνδεν ποσιτιϖεν Γεφηλε δερ Σπρεχηερ 
γεγενβερ δεµ Σπραχηωεχησελ βζω. δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε υνδ διε 
νεγατιϖ(ερ)εν γεγενβερ δεµ Σπραχηερηαλτ βζω. δερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν 
Σπραχηε ερκλρεν? 

Ζυρ Βεαντωορτυνγ διεσερ Φραγε µσσεν ωιρ αυφ διε εινσχηλγιγεν 
Ερρτερυνγεν ζυρ ςοργεσχηιχητε δεσ Σπραχηκονφλικτσ βζω. ζυρ Ηεραυσβιλδυνγ 
δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ζυρχκγρειφεν.  

Ωιε εσ ιµ Αβσχηνιττ 5.1 βερειτσ ερωηντ υνδ αυσγεφηρτ ωυρδε, λεβτε δασ 
δευτσχηστµµιγε υνδ −σπραχηιγε Βργερτυµ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ζυ 
εινεµ βεδευτενδεν Τειλ σχηον σειτ ϑαηρηυνδερτεν ιµ Λανδ. Σειτ Ζειτεν αλσο, 
ιν δενεν διε Στελλυνγ δεσ Ινδιϖιδυυµσ ιννερηαλβ δερ Γεσελλσχηαφτ νιχητ ϖον 
Σπραχηε οδερ ετηνισχηερ Ζυγεηριγκειτ, σονδερν ϖιελµεηρ ϖον δερ 
Ζυγεηριγκειτ ζυ εινερ σοζιαλεν Κλασσε οδερ Σχηιχητ βζω. ζυ εινεµ Στανδ 
αβηνγιγ ωαρ. Υνδ γεραδε ωειλ διε Ζυγεηριγκειτ ζυρ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ζυ διεσερ ϖορβργερλιχη−φευδαλεν Ζειτ νοχη κεινεσωεγσ 
ζωανγσλυφιγ αυχη διε Ζυγεηριγκειτ ζυµ δευτσχηεν ςολκ ιµπλιζιερτε υνδ 
αυχη νιχητ ζυ εινερ σοζιαλεν Αυσγρενζυνγ βζω. Ρανδστελλυνγ ιννερηαλβ δερ 
υνγαρισχηεν Γεσελλσχηαφτ φηρτε, κυρζ: ινδεµ εσ κειν σοζιαλερ Μαρκερ ωαρ, 
κονντε σιχη βει δεµ ιν Ρεδε στεηενδεν δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµ, 
γεναυσο ωιε αυχη βει δεµ υνγαρισχησπραχηιγεν, ειν αυσγεπργτερ, ϖον 
ετηνισχηερ οδερ σπραχηλιχηερ Ηερκυνφτ υναβηνγιγερ Πατριοτισµυσ δεµ ειγενεν, 
δ.η. δεµ υνγαρισχηεν Σταατ γεγενβερ ηεραυσβιλδεν. ∆ιεσερ Σταατσπατριοτισµυσ 
ηαττε δανν ζυρ Φολγε, δασσ σιχη διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ αλλµηλιχη νιχητ 
µεηρ αλσ ∆ευτσχηε ιν Υνγαρν ιδεντιφιζιερτεν, σονδερν αλσ Υνγαρν µιτ 
δευτσχηερ Μυττερσπραχηε (ϖγλ. Κλοσσ 1980: 541). Εσ εντστανδ αλσο ιννερηαλβ 
δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ εινε σοζιαλε Ιδεντιττ, διε ιν δερ 
γεσχηιχητσωισσενσχηαφτλιχηεν Φαχηλιτερατυρ ζυµειστ ηυνγαρυσ−Ιδεντιττ1 γενανντ 
ωιρδ; εινε Ιδεντιττ, διε αλσ ειν �βεωυσστε[σ] υνδ λοψαλε[σ] Βεκενντνισ ζυρ 
Στεπηανσκρονε� (Μανηερζ ο.ϑ.: 52) βζω. αλσ εινε αυσγεπργτε γεφηλσµ⇓ιγε 
Βινδυνγ αν δεν υνγαρισχηεν Σταατ κονζεπτυαλισιερτ ωερδεν κανν. Σιε κονντε � 
ωιε γεσαγτ � ϖορ αλλεµ δεσηαλβ εντστεηεν, ωειλ Σπραχηε ζυ διεσερ Ζειτ νοχη 
κεινε σοζιαλδιστινκτιϖε Ρολλε σπιελτε, δ.η. διε Ζυγεηριγκειτ ζυρ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ υνδ ζυµ υνγαρισχηεν ςολκ νοχη δυρχηαυσ 

                                                           

 
1  Νηερεσ ζυρ Φραγε βζω. ζυ δεν Ηιντεργρνδεν δερ Εντστεηυνγ διεσερ ηυνγαρυσ−Ιδεντιττ βεφινδετ 

σιχη ετωα ιν Μανηερζ ο.ϑ.: 52φ., Καρ〈δψ 1997: 151φ. υνδ Ηαν〈κ 1998: 72φ. 
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νεβενεινανδερ υνδ νιχητ ιν Οπποσιτιον ζυεινανδερ στανδεν οδερ στεηεν 
κονντεν.     

∆ιεσε, ϖον Σπραχηλιχηκειτ υνδ ετηνισχηερ Ηερκυνφτ υναβηνγιγε ηυνγαρυσ−
Ιδεντιττ υνδ διεσερ Σταατσπατριοτισµυσ ηαττεν ιµ Λαυφε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ, 
ναχη δερ Εντστεηυνγ δεσ νατιοναλεν Γεδανκενσ, ιν Φορµ εινερ νατιοναλεν 
Ιδεντιττ βζω. εινεσ Νατιοναλστολζεσ ιηρε Κοντινυιττ. Μ.α.Ω. ωαρ δασ Οβϕεκτ 
δερ ερωηντεν ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ αβ 
ϕετζτ νιχητ µεηρ δερ υνγαρισχηε Σταατ, σονδερν � νοτωενδιγερωεισε � δασ νευ 
εντστανδενε ιδεολογισχηε Κονστρυκτ δερ υνγαρισχηεν Νατιον, δασ αβ ϕετζτ ιν 
διεσερ Ηινσιχητ αν Στελλε δεσ Σταατεσ τρατ.  

Ζυ διεσερ Ζειτ ωαρ αλλερδινγσ � ιµ Σιννε δερ γελτενδεν Ιδεολογιε δεσ 
Νατιοναλισµυσ βζω. δεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ (ϖγλ. διε Αβσχηνιττε 5.2.1 υνδ 
7.1) � διε Ζυγεηριγκειτ ζυρ υνγαρισχηεν Νατιον βερειτσ αυφσ Ενγστε υνδ 
υντρεννβαρ µιτ δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε×, µιτ δερ Ζυγεηριγκειτ ζυρ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ϖερβυνδεν: Σπραχηε ερηιελτ εινε 
νατιοναλσψµβολισχηε Φυνκτιον, διε υνγαρισχηε Σπραχηε ωυρδε ζυµ ωοηλ 
ωιχητιγστεν Σψµβολ δερ υνγαρισχηεν Νατιον.2 ∆ιε Ιντεγρατιον βζω. διε 
Ακζεπτανζ ιννερηαλβ δερ υνγαρισχηεν Νατιον σετζτεν αλσο αβ ϕετζτ διε 
Ζυγεηριγκειτ ζυρ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ϖοραυσ, 
υµσο µεηρ αλσ ιν δερ εινηειτλιχηεν ×νατιοναλεν Σπραχηε× σογαρ διε νοτωενδιγε 
ςοραυσσετζυνγ δερ νατιοναλεν Εινηειτ γεσεηεν ωυρδε. Σοµιτ ιστ εσ δανν αυχη 
ϖερστνδλιχη, δασσ βει δεν Μιτγλιεδερν δερ υνγαρισχηεν Νατιον, ιν ερστερ Λινιε 
νατρλιχη βει δενεν, διε ϖον ϖορνηερειν ζυγλειχη αυχη Μιτγλιεδερ δερ 
υνγαρισχηεν ×νατιοναλεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ωαρεν, νεγατιϖε Εινστελλυνγεν 
γεγενβερ ανδερεν Σπραχηεν, σο αυχη γεγενβερ δεµ ∆ευτσχηεν, υνδ υµσο 
ποσιτιϖερε γεγενβερ δερ νατιοναλεν Σπραχηε: δεµ Υνγαρισχηεν εντστανδεν. 
Υνδ ωενν ωιρ νυν ιµ Σιννε δεσ οβεν Γεσαγτεν ωισσεν, δασσ  

(ι) διε ιν Ρεδε στεηενδε βργερλιχηε Σχηιχητ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ µιττλερωειλε 
σχηον σειτ ϑαηρηυνδερτεν βερ εινε αυσγεπργτε ηυνγαρυσ−Ιδεντιττ 
ϖερφγτε, δ.η. σιχη εινδευτιγ δερ υνγαρισχηεν Νατιον ζυγεηριγ φηλτε 
υνδ διεσε σεινε Ζυγεηριγκειτ εινδευτιγ ποσιτιϖ βεωερτετε, υνδ  

(ιι) ωενν ωιρ ωισσεν, δασσ � αυσ δερ γελτενδεν Ιδεολογιε δεσ 
Νατιοναλισµυσ βζω. δεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ φολγενδ � ιννερηαλβ βζω. 
ϖον Σειτεν δερ υνγαρισχηεν Νατιον δερ Γεβραυχη δερ νατιοναλεν (δ.η. 
υνγαρισχηεν) Σπραχηε ποσιτιϖ υνδ δερ Γεβραυχη αλλερ ανδερεν 
Σπραχηεν, αυχη δεσ ∆ευτσχηεν αλσο, νεγατιϖ βεωερτετ υνδ σοζιαλ 
στιγµατισιερτ ωυρδε, δανν ιστ εσ ϖερστνδλιχη, δασσ  

(ιιι) δασ δευτσχησπραχηιγε, σιχη αβερ ζυρ γλειχηεν Ζειτ δερ υνγαρισχηεν Νατιον 
ζυγεηριγ φηλενδε Βργερτυµ σειν ειγενεσ αυτοχητηονεσ 

                                                           

 
2  Ζυρ νατιοναλσψµβολισχηεν Φυνκτιον ϖον Σπραχηε βζω. ϖον Στανδαρδσπραχηε � αµ Βεισπιελ 

∆ευτσχηλανδσ υνδ δερ δευτσχηεν Σπραχηε ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ � ϖγλ. Ματτηειερ (1991). 
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Σπραχηϖερηαλτεν, δεν Γεβραυχη σεινερ δευτσχηεν Μυττερσπραχηε αλσο, 
νεγατιϖ βεωερτετε, µ.α.Ω. νεγατιϖε Εινστελλυνγεν γεγενβερ δερ ειγενεν 
Μυττερσπραχηε υνδ ποσιτιϖε γεγενβερ δεµ εντγεγενγεσετζτεν 
Σπραχηϖερηαλτεν: δεµ Σπραχηϖερλυστ βζω. δεµ Σπραχηωεχησελ εντωιχκελτε.  

Αυφ Γρυνδ δερ Στρυκτυρ βζω. δερ Πρµισσεν διεσερ Φολγερυνγ κανν µαν 
εινδευτιγ σεηεν, δασσ δερ εντσχηειδενδε Μοµεντ φρ διε Εντστεηυνγ δερ ιν 
Ρεδε στεηενδεν Εινστελλυνγεν βει δεν Σπρεχηερν δεσ (υρσπρνγλιχη) 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ διε Σελβστιδεντιφικατιον αλσ Μιτγλιεδ δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον ωαρ. Ωενν σιε σιχη αλσ Μιτγλιεδερ δερ δευτσχηεν Νατιον 
ιδεντιφιζιερτ ηττεν, δανν ηττεν δαραυσ διε εντγεγενγεσετζτεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν γεφολγτ: διε ποσιτιϖε Βεωερτυνγ δεσ Γεβραυχησ 
δερ αυτοχητηονεν Σπραχηε, δ.η. δεσ Σπραχηερηαλτσ υνδ διε νεγατιϖε 
Βεωερτυνγ δεσ Σπραχηϖερλυστεσ βζω. δεσ Σπραχηωεχησελσ.  

∆ασσ εσ βει δεµ ιν Ρεδε στεηενδεν δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν 
Βργερτυµ � ανδερσ αλσ βει δεν Υνγαρν υνδ αυχη βει δεν ανδερεν 
Νατιοναλιττεν δεσ Λανδεσ � νιχητ ζυρ Εντστεηυνγ εινερ σολχηεν βεωυσστεν 
υνδ οργανισιερτεν νατιοναλεν Βεωεγυνγ βζω. εινεσ δευτσχηεν 
Νατιοναλβεωυσστσεινσ καµ, ωιρδ ιν δερ εινσχηλγιγεν Φαχηλιτερατυρ αυσ 
ϖερσχηιεδενεν Υµστνδεν ερκλρτ.3 Ερστενσ δαµιτ, δασσ διε γρο⇓ε 
γεογραφισχηε Ζερστρευυνγ, διε τειλωεισε σεηρ υντερσχηιεδλιχηε Ανσιεδλυνγσζειτ 
υνδ σοζιαλε Στελλυνγ δερ εινζελνεν ιντερνεν Σχηιχητεν δεσ υνγαρισχηεν 
∆ευτσχητυµσ, κυρζ: δασ µανγελνδε δαυερηαφτε Ζυσαµµενλεβεν υνδ δασ 
µανγελνδε Γεµεινσχηαφτσβεωυσστσειν ειν γεµεινσαµεσ Αυφτρετεν νιχητ 
µγλιχη µαχητεν (ϖγλ. ς. Ωινδισχη 1964: 635φ.). Ζωειτενσ δαµιτ, δασσ διεσεσ 
� ζυµ βεδευτενδεν Τειλ σχηον ιµ Μιττελαλτερ σεσσηαφτ γεωορδενε � 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ ζυρ Ζειτ δερ Εντστεηυνγ δεσ νατιοναλεν 
Γεδανκενσ βερειτσ ιν εινερ ερστεν Πηασε δερ (φρειωιλλιγεν, ×νατρλιχηεν×, δ.η. 
νιχητ ερζωυνγενεν) σπραχηκυλτυρελλεν Ασσιµιλατιον βεγριφφεν ωαρ υνδ δαρβερ 
ηιναυσ φρχητετε εσ αυχη  

 

υµ σεινε Στελλυνγ υνδ Πριϖιλεγιεν, δεσηαλβ ϖερβνδετε εσ σιχη λιεβερ µιτ δεµ 
υνγαρισχη γεσινντεν Αδελ υνδ δεµ Κοµιτατ, διε βειδε υνγαρισχηε Ιντερεσσεν ηαττεν 
[...] (Μανηερζ ο.ϑ.: 24).        

 

Υντερ δεν Γρνδεν φρ δασ φεηλενδε Νατιοναλβεωυσστσειν ωιρδ σχηλιε⇓λιχη 
αυχη δερ Υµστανδ γενανντ, δασσ ζυ δερ Ζειτ δερ Εντστεηυνγ δεσ νατιοναλεν 
Γεδανκενσ Υνγαρν βερειτσ ιν δασ Ηαβσβυργερρειχη εινγεγλιεδερτ ωαρ. Υνδ δα 
διε ςερωαλτυνγσσπραχηε δεσ Γεσαµτρειχηεσ � σοµιτ αλσο αυχη δεσ υνγαρισχηεν 
Ρειχηστειλσ � ζυ διεσερ Ζειτ δασ ∆ευτσχηε ωαρ, νευτραλισιερτε δασ µανγελνδε 

                                                           

 
3  Βει δερ Ρεκονστρυκτιον δερ Ηιντεργρνδε διεσεσ φεηλενδεν Νατιοναλβεωυσστσεινσ σττζεν ωιρ υνσ 

γρυνδστζλιχη αυφ Μανηερζ ο.ϑ.: 23φ. Ζυ δεν ερστεν (ισολιερτεν) Ανστζεν, δ.η. ζυρ ςοργεσχηιχητε 
εινερ σολχηεν νατιοναλεν Βεωεγυνγ ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν Νατιοναλιττ Υνγαρνσ ιν δερ Ζειτ 
ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 σιεηε ς. Ωινδισχη (1964), Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 133φφ., Μανηερζ ο.ϑ.: 
33φφ.  
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Σπραχηπροβλεµ, δασσ ιν ανδερεν ευροπισχηεν Λνδερν, βει δερ Εντστεηυνγ 
ανδερερ ευροπισχηερ Νατιονεν βζω. Νατιοναλσταατεν εινε βεδευτενδε Ρολλε 
σπιελτε, διε δευτσχηε Νατιοναλιττ βζω. δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ δεσ 
Λανδεσ. 

Σοµιτ γλαυβεν ωιρ δυρχη δεν οβεν στεηενδεν Γεδανκενγανγ 
ναχηγεωιεσεν βζω. πλαυσιβελ ρεκονστρυιερτ ζυ ηαβεν, δασσ βζω. ωαρυµ 
ιννερηαλβ δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ, βει δεµ βζω. βει δεσσεν 
Σπρεχηερν ωηρενδ δεσ Σπραχηκονφλικτσ δερ Σπραχηωεχησελ βεοβαχητετ 
ωυρδε, τατσχηλιχη ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν γεγενβερ δεµ Σπραχηωεχησελ 
σοωιε δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε υνδ νεγατιϖε γεγενβερ δεµ Σπραχηερηαλτ 
βζω. δερ δευτσχηεν Σπραχηε ϖορηανδεν ωαρεν.  

Υµ νυν διε Ριχητιγκειτ διεσερ Σχηλυσσφολγερυνγ αυχη εµπιρισχη 
βερπρφεν βζω. ϖεριφιζιερεν ζυ κννεν, µυσσ µαν ωοηλ δεν ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σπραχηϖερηαλτενσ− υνδ Σπραχηεινστελλυνγεν δερ Σπρεχηερ αυφ διε 
Σπυρ κοµµεν. ςον δερ σοζιαλπσψχηολογισχηεν Ηιντεργρυνδανναηµε 
αυσγεηενδ, δασσ διε Εινστελλυνγεν ϖον Περσονεν σιχη ιν ιηρεν Μεινυνγεν 
υνδ ⇐βερζευγυνγεν µανιφεστιερεν υνδ σιχη δυρχη διεσε ερφασσεν λασσεν (ϖγλ. 
Στροεβε; Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 223), βεστεητ αλσο διε Αυφγαβε δαριν, 
Θυελλεντεξτε υντερ διε Λυπε ζυ νεηµεν, ιν δενεν εινσχηλγιγε βεωερτενδε 
⊗υ⇓ερυνγεν: Μεινυνγεν, ⇐βερζευγυνγεν, Υρτειλε υ.. δευτσχησπραχηιγερ 
Βργερ ζυ φινδεν σινδ. Ιµ Φαλλε ηιστορισχηερ Αναλψσεν σχηειντ διεσ δερ εινζιγε 
Ωεγ ζυ σειν, αυφ δεµ δασ οβεν γενανντε Ζιελ, διε Ερφασσυνγ ϖον 
Εινστελλυνγεν ερρειχητ ωερδεν κανν. ∆ιε Ανωενδυνγ ανδερερ, εξακτερερ, 
εινεν ηηερεν Σιγνιφικανζγραδ γεωηρλειστενδερ Ερηεβυνγσµετηοδεν, σο 
ετωα δερ διρεκτεν, σελβστρεφλεξιϖεν Εινστελλυνγσµεσσυνγ, σοωιε αυχη διε 
Μεσσυνγ υνδ Σκαλιερυνγ ϖον Εινστελλυνγεν σχηλεχητηιν, σινδ, ωιε εσ ιµ 
Αβσχηνιττ 2.3 βερειτσ δαργελεγτ υνδ βεγρνδετ ωυρδε, ωεγεν δερ 
×Υνερρειχηβαρκειτ× δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ � λειδερ � ϖον ϖορνηερειν νιχητ 
µγλιχη.4  

Αλσ ερστερ Ναχηωεισ φρ δασ ςορηανδενσειν δερ οβεν αυφ εινε 
ηψποτηετισχη−δεδυκτιϖε Ωεισε ρεκονστρυιερτεν, ρελεϖαντεν Εινστελλυνγεν στεηε 
ηιερ ζυνχηστ ειν Αβσχηνιττ αυσ εινερ Παρλαµεντσρεδε δεσ βερειτσ κεννεν 
γελερντεν Φερενχ Ηερχζεγ (Ηερχζογ) ϖοµ 23. Φεβρυαρ 1900. Αυσ δεν Στζεν 
Ηερχζεγσ κανν µαν ζυµ εινεν σεινε Σοργεν υµ διε υνγαρισχηε Σπραχηε, δ.η. 
σεινε εινδευτιγ ποσιτιϖεν Γεφηλε δερ υνγαρισχηεν ×νατιοναλεν Σπραχηε× 
γεγενβερ ηεραυσλεσεν, ζυµ ανδερεν αβερ ζυγλειχη αυχη διε Αβωερτυνγ, δ.η. 
νεγατιϖε Βευρτειλυνγ δεσ Εινφλυσσεσ, δεν σεινε ειγενε Μυττερσπραχηε, δ.η. δασ 
∆ευτσχηε αυφ δασ Υνγαρισχηε αυσβτ βζω. αυσγεβτ ηατ:    
                                                           

 
4  Ζυ δεν Μετηοδεν δερ Εινστελλυνγσερφασσυνγ υνδ −µεσσυνγ σοωιε ζυ δεν ςορτειλεν υνδ 

Σχηωχηεν δερ εινζελνεν Μετηοδεν σιεηε διε σεηρ γυτ αυφγεβαυτεν, προβλεµοριεντιερτ 
κονζιπιερτεν Αυσφηρυνγεν ιν Στροεβε; Ηεωστονε & Στεπηενσον 1996: 223φφ. Ζυ δεµ 
Προβλεµκοµπλεξ δερ Εινστελλυνγεν ιµ Αλλγεµεινεν ϖγλ. ϖορ αλλεµ διε δεν νευεστεν Στανδ δερ 
Φορσχηυνγ ωιδερσπιεγελνδε Εινφηρυνγ ιν Στροεβε; ϑονασ & Ηεωστονε 2002: 265φφ. 
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Ιν εινερ Ηαυπτσταδτ, ωο δερ νατιοναλεν Σπραχηε γεγενβερ εινε σολχη λειχητσιννιγε 
Αυφφασσυνγ ηερρσχητ, ωιε ηιερ, υνδ ωο εινε υνγαρισχηε ∆αµε, ωενν σιε Φρανζσισχη 
σπριχητ υνδ δαβει εινεν Φεηλερ µαχητ, σιχη σχηµτ, ωειλ ειν σολχηερ Φεηλερ δασ 
Ζειχηεν δερ Υνβιλδυνγ ιστ, ωο εσ αβερ εινε Σαχηε δερ Μοδε ιστ, δασ Υνγαρισχηε µιτ 
φρεµδερ Αυσσπραχηε, αυσγεσυχητεν Γερµανισµεν, ϖερηυνζτεν Ωρτερν, ϖερδρεητ, 
ηυδελιγ υνδ σαλοππ ζυ σπρεχηεν, ιν εινερ Ηαυπτσταδτ, διε ιηρε Νατιοναλσπραχηε σο 
ωενιγ σχητζτ, ωρε εινε αυτοριτρε Ινστιτυτιον, ιν δερ διε ρεινε, υνϖερφλσχητε, υρωχησιγε 
υνγαρισχηε Σπραχηε γεπφλεγτ ωιρδ, δοππελτ ϖονντεν. [...] Ιχη ωει⇓ ϖον µιρ σελβστ, δασσ µεινε 
ηευτιγε Ρεδε ϖολλερ φρεµδερ Ωρτερ υνδ Γερµανισµεν ιστ [...] (ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 
2000/1940: 86, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.). 
 

Ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν υνδ Ωερτυνγεν βζω. διε σταρκε γεφηλσµ⇓ιγε 
Βινδυνγ αν διε υνγαρισχηε Σπραχηε ωερδεν αυχη ϖον δεµ ναχηστεηενδεν 
Σατζ δεσ � εβενφαλλσ σχηον κεννεν γελερντεν � Βυδαπεστερ δευτσχηστµµιγεν 
Βιλδυνγσβργερσ ϑεν! Ρ〈κοσι (Κρεµσνερ) ωιδερσπιεγελτ:  
  

[...] δερ Χηαρακτερ δερ [υνγαρισχηεν] Νατιον ωυρδε ναχη δεµ ερηαβενεν ςορβιλδ ιηρερ 
Σπραχηε γεσχηαφφεν (ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 86, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � 
Π.Μ.) 
 

∆ιε δεµ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχη− βζω. Ναµενωεχησελσ σοωιε δεµ 
Υνγαρτυµ γεγενβερ εµπφυνδενεν ποσιτιϖεν Γεφηλε δεσ δευτσχηστµµιγεν 
υνδ −σπραχηιγεν Βργερσ κοµµεν αυχη ιν εινερ Ρεδε ϑοηανν (ϑ〈νοσ) 
Ηαβερηαυερσ ζυµ ςορσχηειν, διε ερ αµ 8. Νοϖεµβερ 1897, υνµιττελβαρ ναχη 
σεινερ Ωαηλ ζυµ Βργερµειστερ δερ Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ ηλτ. Ζυ δεµ 
γενανντεν φειερλιχηεν Ανλασσ βεδανκτ σιχη νµλιχη Ηαβερηαυερ βει δεν 
Αβγεορδνετεν δερ Ηαυπτσταδτ φρ ιηρ ςερτραυεν υνδ κνδιγτ ζυγλειχη αν, δασσ 
ερ σεινεν Ναµεν αλσ Ζειχηεν δεσ ∆ανκεσ αυφ Ηαλµοσ νδερτ, δ.η. ×µαδϕαρισιερτ× 
(ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 83). 

Νεγατιϖε Εινστελλυνγεν ζυµ δευτσχηεν ςολκ υνδ δεσσεν Σπραχηε λασσεν 
σιχη δεσ Ωειτερεν αυχη ιµ υντεν ζιτιερτεν Ζειτσχηριφτεναυφσατζ δεσ 
δευτσχηστµµιγεν υνδ � βερειτσ βιλινγυαλεν � δευτσχησπραχηιγεν Γελεηρτεν 
Γψργψ ςολφ βερ διε Προβλεµατικ δερ ∆ασεινσβερεχητιγυνγ ϖον Φρεµδωρτερν 
ερκεννεν:  

 

Ωηρενδ δερ υνγαρισχηε Γειστ διε Φρεµδωρτερ εινστ µιτ ναιϖερ Οφφενηειτ αυφναηµ 
υνδ σιε µιτ µννλιχηερ Σχηπφερκραφτ υµγεσταλτετε, ιστ ηευτζυταγε διε Τενδενζ εινερ 
σεελενλοσεν Ναχηαηµυνγ βεοβαχητβαρ. ∆ιεσ κανν νιχητσ ανδερεσ αλσ δασ Ναχηφφεν δερ 
∆ευτσχηεν σειν, δενν σιε σινδ διε εινζιγεν αυφ δερ γανζεν Ωελτ, διε διε φρεµδεν 
Ωρτερ, ωο εσ νυρ µγλιχη ιστ, υνϖερνδερτ ιν ιηρε Σπραχηε αυφνεηµεν υνδ διε 
βερειτσ βερνοµµενεν βζω. ϖερνδερτεν σογαρ ιν ιηρε υρσπρνγλιχηε, φρεµδε Φορµ 
υνδ Αυσσπραχηε ζυρχκζωινγεν. (ςολφ 1872α: 394φ., Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � 
Π.Μ.)  
   

Ηιερ ωερδεν αλσο δασ δευτσχηε ςολκ υνδ δεσσεν Σπραχηε υνδ Σπραχηϖερηαλτεν 
� ΝΒ: ϖον εινεµ Ανγεηριγεν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ σελβστ � αλσ 
εινδευτιγ νεγατιϖε, ζυ ϖερωερφενδε ςορβιλδερ δαργεστελλτ. ∆ιεσεσ νεγατιϖε 
Υρτειλ µανιφεστιερτ σιχη ϖορ αλλεµ ιµ υνµισσϖερστνδλιχη αβωερτενδεν 
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Γεβραυχη δεσ δεϖερβαλεν Συβσταντιϖσ �Ναχηφφεν�. ∆ιε ζιτιερτεν ⊗υ⇓ερυνγεν 
ιµπλιζιερεν δεσ Ωειτερεν αυχη διε Βεηαυπτυνγ, δερ δευτσχηε Σπραχη− βζω. 
Σπραχηϖερηαλτενσεινφλυσσ ηττε διε Υνγαρν ζυρ �σεελενλοσεν Ναχηαηµυνγ� 
εινεσ ϖερωερφλιχηεν Σπραχηϖερηαλτενσµυστερσ ϖερανλασστ υνδ σιε δαδυρχη 
σογαρ εινερ ιηρερ ×µννλιχηεν× Ειγενσχηαφτεν, δερ εινστ νοχη ϖορηανδενεν 
�µννλιχηεν Σχηπφερκραφτ�, βεραυβτ. Ηιντερ δεµ ςερωερφεν διεσεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσµυστερσ ϖερβεργεν σιχη αλλεµ Ανσχηειν ναχη ωιεδερυµ 
σπραχηνατιοναλιστισχηε Αργυµεντε: ∆ιε ∆ευτσχηεν ωρδεν δυρχη δασ ιν Ρεδε 
στεηενδε Σπραχηϖερηαλτεν διε Ιντερεσσεν ιηρερ ειγενεν Νατιον µισσαχητεν, δα 
ϕα διε ⇐βερναηµε ϖον Ωρτερν µιτ φρεµδερ Φορµ υνδ Αυσσπραχηε διε 
×Ρεινηειτ× δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× γεφηρδε. 

Υνδ σχηλιε⇓λιχη µανιφεστιερεν σιχη διε γεσυχητεν ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν 
ζυµ Υνγαρισχηεν αυχη ιν δεν ερστεν Ζειλεν εινεσ Γεσυχησ δευτσχηερ Βργερ 
δερ υνγαρισχηεν Ηαυπτσταδτ, δεν σιε δεµ υνγαρισχηεν Αβγεορδνετενηαυσ ιµ 
ϑαηρε 1871 ϖορζυλεγεν πλαντεν: 
  

Ωιρ, υντεν γενανντε δευτσχηε Βργερ δερ Σταδτ Βυδαπεστ βεκεννεν ιµ Βεωυσστσειν 
υνσερερ πατριοτισχηεν Γεσιννυνγ υνδ ιµ Βεωυσστσειν δερ αυφριχητιγεν Ζυνειγυνγ ζυ 
υνσερεν υνγαρισχηεν Βρδερν, δασσ δασ Φεστηαλτεν αν δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε υνδ 
Νατιοναλιττ νιχητ νυρ εινε δερ ηεραυσραγενδστεν Ειγενσχηαφτεν δεσ Υνγαρτυµσ ιστ, 
σονδερν αυχη φρ δασ Φορτβεστεηεν υνσερεσ γεµεινσαµεν ςατερλανδεσ εινε αυ⇓ερορδεντλιχη 
ωιχητιγε Βεδευτυνγ ηατ (ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 139, Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ 
� Π.Μ.). 
 

Αυχη ηιερ ιστ εσ αλσο δασ υνγαρισχηε � υνδ νιχητ δασ δευτσχηε � Ελεµεντ, δεµ 
διε ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν δερ Σπρεχηερ ιν Φορµ εινερ �αυφριχητιγεν 
Ζυνειγυνγ� γελτεν. Υνδ αυχη ηιερ ωιρδ �δεµ Φεστηαλτεν αν δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε�, ωελχηε σογαρ αλσ εινε δερ ποσιτιϖστεν, �ηεραυσραγενδστεν� 
Ειγενσχηαφτεν δεσ Υνγαρτυµσ δαργεστελλτ υνδ βεωερτετ ωιρδ, εινε 
�αυ⇓ερορδεντλιχη ωιχητιγε Βεδευτυνγ� εινγερυµτ.   

Ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν γεγενβερ δερ υνγαρισχηεν ×νατιοναλεν Σπραχηε× 
υνδ νεγατιϖε γεγενβερ δερ δευτσχηεν σινδ αβερ νιχητ νυρ βει δεµ 
δευτσχηστµµιγεν Βργερτυµ, σονδερν γεναυσο αυχη βει δεµ (ασσιµιλιερτεν 
οδερ σιχη ασσιµιλιερενδεν) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµ ϕδισχηερ Ηερκυνφτ 
ναχηζυωεισεν. Αλσ εξεµπλαρισχηερ Βεωεισ δαφρ στεηε ηιερ ειν Αβσχηνιττ αυσ 
εινεµ Ζειτσχηριφτεναυφσατζ εινεσ Ρεπρσενταντεν διεσερ Σχηιχητ, δεσ 
Γελεηρτεν Ζσιγµονδ Σιµονψι.5 Αυσ δεν ζιτιερτεν Ζειλεν ερφαηρεν ωιρ υ.α., δασσ 
ιηρ ςερφασσερ εσ αλσ νεγατιϖ βεωερτετ υνδ βεδαυερτ, ωενν ειν ανσονστεν ×γυτερ 

                                                           

 
5  Ζσιγµονδ Σιµονψι (εηεµ. Στεινερ) (1853−1919) ωαρ Ρεπρσενταντ δεσ (αυχη) σπραχηλιχη 

ασσιµιλιερτεν ϕδισχηεν Βιλδυνγσβργερτυµσ. Ερ ωυρδε υντερ δεµ Ναµεν Στεινερ γεβορεν, διεσεν 
Ναµεν ωεχησελτε, δ.η. ×µαδϕαρισιερτε× ερ ερστ σπτερ. Ιν σεινερ Ζειτ ωαρ ερ φηρενδε Περσνλιχηκειτ 
δερ υνγαρισχηεν Σπραχηωισσενσχηαφτ υνδ µεηρερε ϑαηρζεηντε λανγ αυχη Ρεδακτευρ δερ 
ρενοµιερτεν λινγυιστισχηεν Φαχηζειτσχηριφτ Μαγψαρ Νψελϖ!ρ [Υνγαρισχηερ Σπραχηωαρτ], ϖον ωελχηερ 
ιµ Σπτερεν νοχη αυσφηρλιχηερ διε Ρεδε σειν ωιρδ.            
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Υνγαρ× εινεν φρεµδεν, ζυµ Βεισπιελ εβεν δευτσχηεν (οδερ αβερ αυχη 
σλαωισχηεν) Ναµεν τργτ:    
   

 
 
Ωρδετ ιηρ δενν ιν δεν Γεδιχητεν Πετ!φισ6 διε Οφφενβαρυνγ δερ υνγαρισχηεν Σεελε 
σπρεν, ωενν σιε υντερ δεµ Τιτελ ϖορ ευχη ερσχηεινεν ωρδεν: Σ〈νδορ Πετροϖιχσ×  
Γεδιχητε? [...] Ωρδετ ιηρ δενν διε σπραχηωισσενσχηαφτλιχηεν Αυσφηρυνγεν ϖον 
Βρασσαι αλσ ϖερλσσλιχηε Οφφενβαρυνγεν δεσ υνγαρισχηεν Σπραχηγεφηλσ ηιννεηµεν, 
ωενν αυφ δερεν Τιτελβλαττ σειν υρσπρνγλιχηερ δευτσχηερ Ναµε στνδε: Σ〈µυελ 
Ωελµερ? Οδερ ωρε εσ ευχη ανγενεηµ, ωενν ωιρ βερ Φερενχ Τολδψ, δεν 
Βεγρνδερ δερ υνγαρισχηεν Λιτερατυργεσχηιχητσσχηρειβυνγ µιτ σεινεµ υρσπρνγλιχηεν 
Ναµεν Σχηεδελ  σπρεχηεν ωρδεν? Οδερ βερ εινεν δερ ωιχητιγστεν Προµινεντεν 
υνσερερ Νατιον, Μιη〈λψ Μυνκ〈χσψ7, µιτ σεινεµ εινστιγεν Ναµεν Λιεβ? [...] ∆ιεσε 
σινδ νυρ εινιγε Γεσιχητσπυνκτε, αυσ δενεν ωιρ βεδαυερν κννεν, δασσ σο ϖιελε γυτε 
Υνγαρν εινεν φρεµδεν Ναµεν τραγεν [...] (Σιµονψι 1917: 201−202, κυρσιϖε Ηερϖορηεβυνγ 
ϖον µιρ � Π.Μ.)  
 

Υνδ αν διεσερ Στελλε κννεν ωιρ υνσερεν Γεδανκενγανγ αβσχηλιε⇓εν υνδ διε 
Εργεβνισσε δερ οβεν δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν ζυ δεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµσ ζυσαµµενφασσεν: ∆υρχη διε ιν δεν οβεν ανγεφηρτεν Ζιτατεν 
δοκυµεντιερτεν ωερτενδεν Μεινυνγεν υνδ Υρτειλε γλαυβεν ωιρ νυν αυχη 
εµπιρισχη ναχηγεωιεσεν βζω. εξεµπλαρισχη βελεγτ ζυ ηαβεν, δασσ βει δεν 
Σπρεχηερν δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ιν δερ 
υντερσυχητεν Ζειτ τατσχηλιχη ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν γεγενβερ δεµ 
Σπραχηωεχησελ βζω. δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε, υνδ νεγατιϖε γεγενβερ δεµ 
Σπραχηερηαλτ βζω. δερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Σπραχηε ϖορηανδεν ωαρεν.  

Ζυµ Σχηλυσσ σει νοχη κυρζ αυφ διε Ηιντεργρνδε ϖον διεσερ Κονστελλατιον 
αβωειχηενδερ Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν υνδ µιτ ιηνεν ϖερβυνδενερ 
Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ιννερηαλβ δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ 
εινγεγανγεν. Ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ ωυρδε νµλιχη δαραυφ 
ηινγεωιεσεν, δασσ ιν Στδτεν (ωιε ετωα √δενβυργ/Σοπρον οδερ 
Πρε⇓βυργ/Βρατισλαϖα υσω.) διε σιχη ιν ρελατιϖ γεσχηλοσσενεν, σπραχηλιχη 
ηοµογενεν δευτσχησπραχηιγεν Σιεδλυνγσρυµεν βζω. ιν δερ υνµιττελβαρεν 
Ναχηβαρσχηαφτ δεσ στερρειχηισχηεν Ρειχηστειλσ, ωο διε δευτσχηε διε 
βεργεορδνετε, δοµιναντε Σπραχηγεµεινσχηαφτ δαρστελλτε, βεφανδεν, ειν 
γεωισσερµα⇓εν αβωειχηενδεσ Σπραχηϖερηαλτεν ζυ βεοβαχητεν ωαρ (ϖγλ. Αββ. 
12 υνδ 13). Ηιερ ζειγτε δασ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµσ ιµ Ζειτραυµ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 δοµιναντερωεισε ιν διε 
Ριχητυνγ δεσ Σπραχηερηαλτσ.  
                                                           

 
6  Σ〈νδορ Πετ!φι (1823−1849) ωαρ εινερ δερ βεδευτενδστεν υνγαρισχηεν ∆ιχητερ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ 

υνδ ζυγλειχη φηρενδε Περσνλιχηκειτ, ϕα σογαρ Σψµβολφιγυρ δερ υνγαρισχηεν Ρεϖολυτιον 1848/49.     
 
7  Μιη〈λψ Μυνκ〈χσψ (1844−1900), µιτ σεινεµ υρσπρνγλιχηεν Ναµεν Μιχηαελ Λιεβ, γαλτ βζω. γιλτ 

ναχη ωιε ϖορ αλσ εινε δερ γρ⇓τεν Περσνλιχηκειτεν δερ υνγαρισχηεν Μαλερει.   
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Ωενν φρ διεσε Σπρεχηερ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηερηαλτσ 
χηαρακτεριστισχη ωαρ, δανν φολγτ δαραυσ ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν 
ςερηαλτενσ, δασσ σιε ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν γεγενβερ διεσεµ Σπραχηϖερηαλτεν 
βζω. γεγενβερ δερ δευτσχηεν Σπραχηε υνδ νεγατιϖε(ρε) γεγενβερ δεµ 
Σπραχηωεχησελ βζω. γεγενβερ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε (υνδ Νατιον) ηαβεν 
µυσστεν. ∆ιεσε Εινστελλυνγεν λασσεν σιχη βει δεµ δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµ διεσερ Στδτε ϖορ αλλεµ µιτ δερ γεοπολιτισχηεν Γρενζλαγε βζω. µιτ 
δεν δαδυρχη ζυ Στανδε γεκοµµενεν ρεγεν ηιστορισχηεν Κοντακτεν ζυρ 
δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ δερ στερρειχηισχηεν Ρειχησηλφτε ερκλρεν 
(ϖγλ. ετωα Καρ〈δψ 1997: 177). ∆ιεσε Φακτορεν φηρτεν νµλιχη δαζυ, δασσ διε 
ιν Ρεδε στεηενδεν βργερλιχηεν Σπρεχηερ � νιχητ ζυλετζτ γεραδε αυχη ωεγεν 
δερ µανγελνδεν σπραχηλιχηεν ∆ιφφερενζ � σιχη γεφηλσµ⇓ιγ ιν διε δευτσχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ √στερρειχησ εινγεβυνδεν βζω. σιχη ζυµ 
δευτσχησπραχηιγεν √στερρειχη ζυγεηριγ φηλτεν. ∆ιεσε γεφηλσµ⇓ιγε 
Βινδυνγ στανδ δανν νατυργεµ⇓ ιν στρικτερ Οπποσιτιον ζυ εϖεντυελλεν 
νεγατιϖεν Εινστελλυνγεν ζυρ ειγενεν Μυττερσπραχηε υνδ γεναυσο ζυ 
δοµιναντ ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν ζυµ Σπραχηωεχησελ βζω. ζυρ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε. Ανδερσαρτιγ ωαρεν διε Ηιντεργρνδε διεσερ Εινστελλυνγεν ϖορ αλλεµ 
ιµ Φαλλε δεσ ζυνχηστ σεινε Σπραχηε ερηαλτενδεν δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµσ δερ Ζιπσερ Στδτε: ηιερ ωαρεν εσ ιν ερστερ Λινιε δασ αυφ διε 
ϑαηρηυνδερτε λανγε Αυτονοµιε ζυρχκγεηενδε βεσονδερσ σταρκε ετηνισχηε 
Ιδεντιττσβεωυσστσειν υνδ δερ σεηρ µαρκαντε Λοκαλπατριοτισµυσ, διε διε 
Ηεραυσβιλδυνγ νεγατιϖερ Εινστελλυνγεν ζυρ αυτοχητηονεν δευτσχηεν, δ.η. ζυρ 
Μυττερσπραχηε ιν δεν µειστεν Φλλεν ϖερηινδερτεν (ϖγλ. Πυκ〈νσζκψ 1939: 6).8  

Αλσ Βεισπιελ βζω. αλσ εµπιρισχηερ Βεωεισ φρ δασ ςορηανδενσειν σολχηερ 
Εινστελλυνγεν στεηε ηιερ ειν Αυσσχηνιττ αυσ εινεµ Πριϖατβριεφ δεσ √δενβυργερ 
Πφαρρερσ Μιχηαελ Κολβενηεψερ9 ϖοµ 18. Μαι 1876. Ιν διεσεµ Βριεφ βεριχητετ 
Κολβενηεψερ υ.α. βερ σεινεν Σχηµερζ, δεν ερ βειµ Λεσεν κλαγενδερ Στζε 
βερ �Σχηµυτζ υνδ δευτσχηεσ Ωορτ� δερ Πεστερ Στρα⇓εν εµπφινδετ. ∆ιεσερ 
Σχηµερζ κανν ζωειφελσοηνε αλσ Ζειχηεν βζω. αλσ Μανιφεστατιον σεινερ 
ποσιτιϖεν Γεφηλε γεγενβερ δερ δευτσχηεν Σπραχηε γεδευτετ ωερδεν:  

 

[...] ιχη νοχη ιµµερ δεν Σχηµερζ νιχητ ζυ βερωινδεν ϖερµαγ, δεν ιχη εµπφανδ, αλσ 
ιχη ϖορ λνγερερ Ζειτ διε Ενυνχιατιον εινεσ ανδερεν Κορψπηεν λασ, δερ ϖον δερ 
Μυσε αυφ διε Ηηε δεσ Σχηωαβενβεργεσ γεφηρτ, ϖον δορτ αυφ διε ζυ σεινεν Φ⇓εν 
λιεγενδε Σχηωεστερσταδτ ηεραββλιχκενδ, ιν διε Κλαγε αυσβριχητ, δα⇓ ερ ιν δεν Στρα⇓εν 

                                                           

 
8  Ζυ δεν Βεσονδερηειτεν υνδ Ηιντεργρνδεν δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ βει δεµ δευτσχησπραχηιγεν 

Βργερτυµ δερ Ζιπσ σιεηε Πυκ〈νσζκψ (1939). 
 
9  Μιχηαελ Κολβενηεψερ (1810−1884) ωαρ ϖον 1846 βισ ζυ σεινεµ Τοδε εϖανγελισχηερ Πφαρρερ δερ 

Σταδτ √δενβυργ/Σοπρον. Νεβεν σεινεµ ειγεντλιχηεν Βερυφ βτε ερ αυχη εινε βεδευτενδε 
λιτεραρισχηε υνδ βερσετζερισχηε Ττιγκειτ αυσ.  
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Πεστσ νιχητσ σεηε αλσ πισζοκ σ νµετ σζ⌠10 [Σχηµυτζ υνδ δευτσχηεσ Ωορτ]. (ζιτ. ναχη 
Βορονκαι 1999: 159) 
  

∆ιεσε Φιγυρ δεσ δευτσχηγεσινντεν υνδ δευτσχησπραχηιγεν Βργερσ ωιρδ ιν 
εινεµ ζειτγενσσισχηεν ποπυλρεν υνγαρισχησπραχηιγεν Υντερηαλτυνγσβλαττ ιν 
δερ Γεσταλτ δεσ �πρεσχηπυργερ πυργερσ� Τ⌠βι〈σ Κραξεληυβερ δαργεστελλτ υνδ 
καρικιερτ. Αυχη ιν Κραξεληυβερσ υνγαρισχησπραχηιγεν ⊗υ⇓ερυνγεν, διε δανκ 
σεινερ δευτσχηεν (βαιρισχη−διαλεκταλεν) Βασισϖαριεττ (αλσο σεινερ ϖερµυτλιχη 
στερρειχηισχηεν Ηερκυνφτ) ζαηλρειχηε πηονετισχηε υνδ µορπηολογισχηε 
Ιντερφερενζεν σοωιε λεξικαλισχηε Τρανσφερενζεν αυφωεισεν, ζειγτ σιχη δασ 
εινδευτιγ νεγατιϖε Υρτειλ δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερσ βερ διε 
ϖερµειντλιχηε ×Μαδϕαρισιερυνγ× σεινερ Ηειµατσταδτ: 

 

Μεντιλ ινγ〈π ρεµλλδεµ Πρεσχηπυργπο α γερµανιζαχζιανν, αντυλ ϕοπαν 
µεκµοτψοροσοδϕα µ⌠γ〈τ εσζ α φ〈ροζσ. Μικυα µκ α µινοβ α Ηερρ ϖον Λεωινσκψ ιζσ, 
α ηεξδι πυαγσζινσζ, ελγεσζδτε δ〈νδζολνι α βανγετπο α σ〈ρδ〈σ! Υνδερµινιροσζφα φαν 
ασζ εγσζ χζιφιλιζ〈χζι〈νν! (Βορσσζεµ ϑανκ⌠ ϖοµ 2. Μρζ 1890, ζιτ. ναχη Ηαν〈κ 1985: 
1085)11 
 

Σοµιτ κανν αν διεσερ Στελλε ζυσαµµενφασσενδ φεστγεστελλτ ωερδεν, δασσ αλσ 
Εργεβνισ δερ ιν διεσεµ Αβσχηνιττ δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν ϕενε 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν ρεκονστρυιερτ βζω. γεφυνδεν ωερδεν κονντεν, 
αυσ δενεν � ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ � δασ 
βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ωηρενδ 
δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 τατσχηλιχη 
φολγτ. Εσ κονντε υ.α. αυχη ναχηγεωιεσεν ωερδεν, δασσ δασ σεινε Σπραχηε 
ωεχησελνδε δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ τατσχηλιχη ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν 
γεγενβερ δεµ αυσζυφηρενδεν βζω. αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτεν δεσ 
Σπραχηωεχησελσ, υνδ νεγατιϖε γεγενβερ σεινερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν 
Βασισϖαριεττ βζω. δεµ Σπραχηερηαλτ ηαττε. Υνδ διεσερ Βεφυνδ εντσπριχητ 
ζυγλειχη ϕενεµ Εργεβνισ, δασ ϖον δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
προγνοστισιερτ βζω. ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ Τηεοριε ζυ ερωαρτεν ωαρ.   

Ιµ φολγενδεν Αβσχηνιττ σολλ νυν δερ ζωειτε Φακτορ υντερσυχητ ωερδεν, αυσ 
δεµ σιχη � ιµ Σιννε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Τηεοριε � δασ Σπραχηϖερηαλτεν 
δερ Σπρεχηερ εργεβεν ηαβεν σολλ. ∆εν Γεγενστανδ δερ ναχηφολγενδεν 
Αναλψσεν βιλδεν σοµιτ διε ρελεϖαντεν συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν.     
 

                                                           

 
10  ∆ερ �κλαγενδε Κορψπηε� ιστ ωαηρσχηεινλιχη δερ βερηµτε υνγαρισχηε ∆ιχητερ ϑ〈νοσ Αρανψ, ιν 

δεσσεν Γεδιχητ ςοϕτινα αρσ ποετιχ〈ϕα [ςοϕτινασ Αρσ ποετιχα] (1861) διε ϖον Κολβενηεψερ αυφ 
Υνγαρισχη ζιτιερτεν Ωορτε στεηεν: �Αυφ δεν Στρα⇓εν Σταυβ, Γεστανκ, δευτσχηεσ Ωορτ, Σχηµυτζ�.   

 
11  Ιν διε νευηοχηδευτσχηε Στανδαρδσπραχηε βερσετζτ: �ϑε µεηρ ιχη αυφ διε Γερµανισιερυνγ ιν Πρε⇓βυργ 

ηοφφε, υµσο υνγαρισχηερ ωιρδ διεσε Σταδτ. Ωενν δοχη βειµ νευερλιχηεν Βανκεττ σελβστ Ηερρ ϖον 
Λεωινσκψ, δερ ηχηστε Βυργσχηαυσπιελερ δεν Τσχηαρδασχη [υνγαρισχηερ ςολκστανζ � Π.Μ.] τανζτε! 
∆ιε γανζε Ζιϖιλισατιον ιστ υντερµινιερτ!� (Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.)      
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8.2.2.  Συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν 
 
Ηινσιχητλιχη δερ συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν δεσ (υρσπρνγλιχη) 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ βζω. σεινερ Σπρεχηερ γιλτ Φολγενδεσ: Ωενν  

(ι) βει δεν Σπρεχηερν δερ Σπραχηωεχησελ � αλσ Σπραχηϖερηαλτεν � 
βεοβαχητετ ωερδεν κονντε, υνδ ωενν 

(ιι) ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Ιντεντιον νυρ δανν ζυ Στανδε 
κοµµτ, ωενν δασ βεαβσιχητιγτε Σπραχηϖερηαλτεν δεν φρ διε Σπρεχηερ 
ρελεϖαντεν υνδ ϖον ιηνεν ωαηργενοµµενεν συβϕεκτιϖεν Νορµεν 
εντσπριχητ, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ  

(ιιι) διε συβϕεκτιϖεν Νορµεν, διε φρ διε Σπρεχηερ δεσ (υρσπρνγλιχη) 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ηινσιχητλιχη ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 
ρελεϖαντ ωαρεν υνδ ϖον ιηνεν αυχη ωαηργενοµµενεν ωυρδεν, δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηωεχησελσ συγγεριερεν µυσστεν. 

Ωιε ιµ Αβσχηνιττ 3.3 βερειτσ ερλυτερτ, ωιρδ διεσε Κοµπονεντε δερ 
συβϕεκτιϖεν Νορµ � λαυτ Τηεοριε � ιηρερσειτσ ωιεδερυµ ϖον ζωει Φακτορεν 
βεστιµµτ: ερστενσ ϖον δεν ρελεϖαντεν υνδ ωαηργενοµµενεν νορµατιϖεν 
Μεινυνγεν ρελεϖαντερ ανδερερ Περσονεν υνδ ζωειτενσ ϖον δερ Μοτιϖατιον 
δερ Οβϕεκτπερσονεν, σιχη διεσεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν εντσπρεχηενδ ζυ 
ϖερηαλτεν. ∆αραυσ σοωιε αυσ (ιιι) εργιβτ σιχη αλσο, δασσ ιν δεµ ϖον υνσ 
υντερσυχητεν ηιστορισχηεν Κοντεξτ 

(ιϖ) ρελεϖαντε ανδερε Περσονεν δερ Μεινυνγ σειν µυσστεν, δασσ δερ 
Σπραχηωεχησελ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ ωνσχηενσωερτ σει, 
δασσ διεσε αλσο ιηρε αυτοχητηονε Σπραχηε ωεχησελν σολλτεν, υνδ 

(ϖ) δασσ διε ιν Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ αυχη σελβστ µοτιϖιερτ σειν 
µυσστεν, σιχη διεσεν Μεινυνγεν εντσπρεχηενδ ζυ ϖερηαλτεν, δ.η. ιηρε 
αυτοχητηονε Σπραχηε ζυ ωεχησελν. 

∆ερ Ρειηενφολγε διεσερ Γεδανκενσχηριττε εντσπρεχηενδ σολλ ιν δεν 
ναχηφολγενδεν Αναλψσεν ζυνχηστ δερ ςερσυχη υντερνοµµεν ωερδεν, διε 
φρ διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ ρελεϖαντεν υνδ ϖον ιηνεν ωαηργενοµµενεν 
νορµατιϖεν Μεινυνγεν ζυ ρεκονστρυιερεν. ∆αβει σολλ ιµ Σιννε ϖον (ιϖ) ϖορ 
αλλεµ αυχη βερπρφτ ωερδεν, οβ διεσε νορµατιϖεν Μεινυνγεν � δερ 
Προγνοσε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ εντσπρεχηενδ � δεν 
υντερσυχητεν Σπρεχηερν τατσχηλιχη δεν Σπραχηωεχησελ συγγεριερτεν.         
 
 
8.2.2.1.  Νορµατιϖε Μεινυνγεν 
 
∆ιε ερστε ζυ κλρενδε Φραγε ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δεν φρ δασ 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν ιστ, ϖον ωεµ 
διεσε Μεινυνγεν αυσγινγεν. Μ.α.Ω. σολλ ιν εινεµ ερστεν Σχηριττ διε Φραγε 
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βεαντωορτετ ωερδεν, ωερ διε Περσονεν ωαρεν, δερεν εινσχηλγιγε Μεινυνγ 
φρ διε ιν Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ ρελεϖαντ ωαρ. 

Ιµ ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττ ωυρδε ναχηγεωιεσεν, δασσ διε Μιτγλιεδερ δερ 
υντερσυχητεν βργερλιχηεν Σχηιχητ � τροτζ ιηρερ (υρσπρνγλιχη) δευτσχηεν 
Μυττερσπραχηε βζω. Βασισϖαριεττ � σιχη δερ υνγαρισχηεν Νατιον ζυγεηριγ 
φηλτεν. ∆ιε υνγαρισχηε Νατιον αβερ, ιν διε σιε σιχη ιντεγριερεν ωολλτεν βζω. 
αλσ δεσσεν Μιτγλιεδερ σιε σιχη ιδεντιφιζιερτεν, ϖερστανδ σιχη ιµ Σιννε δερ 
ηερρσχηενδεν (σπραχη)νατιοναλιστισχηεν Ιδεολογιε αλσ εινε εινηειτλιχηε 
×νατιοναλε Σπραχηγεµεινσχηαφτ×, δεφινιερτε σιχη αλσο ϖορ αλλεµ αυχη δυρχη 
ιηρε εινηειτλιχηε ×νατιοναλε Σπραχηε×. Αλσ Μιτγλιεδερ δερ υνγαρισχηεν Νατιον 
ωυρδεν σοµιτ ναχη δερ ηερρσχηενδεν κολλεκτιϖεν Μεινυνγ, ωελχηε 
υρσπρνγλιχη γεωισσ ϖον δεν ×προτοτψπισχηεν× βζω. ×ιδεαλτψπισχηεν× 
Ρεπρσενταντεν δερ υνγαρισχηεν Νατιον, δ.η. ϖον δεν Μιτγλιεδερν δερ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× αυσγινγ υνδ γετραγεν ωυρδε, 
νυρ διεϕενιγεν Περσονεν ανερκανντ, διε ζυγλειχη αυχη Μιτγλιεδερ διεσερ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ωαρεν. Ιν διεσεµ Σιννε δροητε 
δερ ιν Ρεδε στεηενδεν βργερλιχηεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ φρ δεν Φαλλ δεσ Ερηαλτσ ιηρερ αυτοχητηονεν 
Σπραχηε � τροτζ ιηρερ Σελβστιδεντιφικατιον αλσ Μιτγλιεδ δερ υνγαρισχηεν Νατιον 
� εινε σοζιαλε Αυσγρενζυνγ βζω. Ρανδστελλυνγ. ∆αηερ, υµ ϖον δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον βζω. ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν σοζιαλεν 
Υµωελτ ακζεπτιερτ υνδ ιν σιε ιντεγριερτ ζυ ωερδεν, ωαρ εσ φρ σιε νοτωενδιγ, 
διε γελτενδεν εινσχηλγιγεν Νορµεν υνδ νορµατιϖεν Μεινυνγεν δερ Νατιον 
υνδ δερ ×νατιοναλεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ανζυερκεννεν υνδ ζυ βεφολγεν, 
αλσο αυχη διεσεν Νορµεν υνδ Μεινυνγεν εντσπρεχηενδ ζυ ηανδελν. Υνδ αυφ 
Γρυνδ δεσ Γεσαγτεν µαγ εσ βερειτσ εινλευχητεν, δασσ φρ διε ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σπρεχηερ, δενεν εσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ υµ διε Ακζεπτανζ 
ιννερηαλβ δερ βζω. υµ διε Ιντεγρατιον ιν διε υνγαρισχηεν Νατιον γινγ, 
διεϕενιγεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν υνδ Νορµεν ρελεϖαντ ωαρεν, διε ιµ Ιντερεσσε, ιµ 
Ναµεν υνδ ιµ ∆ιενστε δερ υνγαρισχηεν Νατιον φορµυλιερτ ωυρδεν, ιννερηαλβ δερ Νατιον 
αλλγεµειν γλτιγ ωαρεν υνδ δερεν Βεφολγεν ιηνεν δαηερ διε Ακζεπτανζ ιννερηαλβ δερ 
Νατιον γεωηρλειστετε.  

Μαν κανν ωοηλ αυχη οηνε εινγεηενδερε Βεωεισφηρυνγεν δαϖον 
αυσγεηεν, δασσ διε γελτενδεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν υνδ Νορµεν εινερ 
Γεµεινσχηαφτ, γεναυσο αυχη εινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ οδερ Νατιον, ϖον 
ιηρεν ςερτρετερν σελβστ γετραγεν υνδ � ζυµειστ υνδ ζυµ βερωιεγενδεν Τειλ 
� ϖον δερ φηρενδεν Ελιτε διεσερ Γεµεινσχηαφτ κονστιτυιερτ ωερδεν. Ιν 
διεσεµ Σιννε κννεν ωιρ αυχη ιν υνσερεµ Ζυσαµµενηανγ ζυ Ρεχητ δαϖον 
αυσγεηεν, δασσ διε γελτενδεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν, διε φρ διε ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σπρεχηερ ηινσιχητλιχη ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ρελεϖαντ ωαρεν, ϖον δεν 
ςερτρετερν βζω. ϖον δερ φηρενδεν Ελιτε δερ υνγαρισχηεν Νατιον υνδ ϖορ αλλεµ δερ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× αυσγινγεν.    
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Υµ ωελχηε βζω. ωασ φρ ωελχηε νορµατιϖεν Μεινυνγεν εσ σιχη ιµ 
Κονκρετεν ηανδελτ, κανν µαν ωοηλ ιν Κενντνισ δερ οβεν αυσφηρλιχη 
ερλυτερτεν σπραχηιδεολογισχηεν Ραηµενβεδινγυνγεν αν διεσερ Στελλε βερειτσ 
εραηνεν. ∆ιε υνγαρισχηε Σπραχηε ωυρδε, ωιε ωιρ γεσεηεν ηαβεν, ιν δερ 
υντερσυχητεν Ζειτ ιδεολογισχη ινστρυµενταλισιερτ υνδ ερηιελτ εινε αυσγεπργτε 
νατιοναλσψµβολισχηε Φυνκτιον. Ζυρ γλειχηεν Ζειτ υνδ αυσ διεσεµ Γρυνδ 
ωυρδεν ανδερε, δ.η. φρεµδε Σπραχηεν, σο ετωα αυχη δασ ∆ευτσχηε, αλσ 
(ϖερµειντλιχη) γεφηρδενδε Φακτορεν δερ Ιντεγριττ υνδ Ιδεντιττ δερ ειγενεν, 
υνγαρισχηεν Νατιον υνδ Σπραχηγεµεινσχηαφτ ανγεσεηεν (ϖγλ. Αβσχηνιττ 5.2.1) 
υνδ δαηερ � σαµτ ιηρερ Σπρεχηερ � σοζιαλ στιγµατισιερτ. Ιµ Φαλλε δερ δευτσχηεν 
Σπραχηε βζω. δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωαρ διεσεσ σοζιαλε Στιγµα 
αυχη δεσωεγεν βεσονδερσ σταρκ, ωειλ ιµ ∆ευτσχηεν διε Σπραχηε δεσ 
Ηαβσβυργερρειχησ υνδ δεσ καισερλιχηεν Αβσολυτισµυσ, σοµιτ αλσο αυχη δερ 
νατιοναλεν Υντερδρχκυνγ γεσεηεν ωυρδε. Υνδ ωενν µαν αλσο ιµ Σιννε δεσ 
οβεν Γεσαγτεν δαϖον αυσγεηεν κανν, δασσ 

(ι) διε φρ διε υντερσυχητε βργερλιχηε Σχηιχητ ηινσιχητλιχη ιηρεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ ρελεϖαντεν ανδερεν Περσονεν διε Μιτγλιεδερ υνδ διε 
φηρενδε Ελιτε δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× 
ωαρεν, υνδ δασσ 

(ιι) ναχη δερ εινσχηλγιγεν κολλεκτιϖεν Μεινυνγ διεσερ Περσονεν � ιµ 
Σιννε δερ ηερρσχηενδεν Ιδεολογιε δεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ � δερ 
Γεβραυχη δερ δευτσχηεν Σπραχηε, ϕα σογαρ δερεν βλο⇓εσ ∆ασειν ιν 
Υνγαρν φρ διε υνγαρισχηε Νατιον υνδ διε ×νατιοναλε υνγαρισχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ× εινεν γεφηρδενδεν Μοµεντ δαρστελλτεν υνδ 
δαηερ ϖερωερφλιχη ωαρεν, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ 

(ιιι) διε νορµατιϖεν Μεινυνγεν, διε φρ διε ιν Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ 
ηινσιχητλιχη ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ αλσ ρελεϖαντ γαλτεν, σολχηε 
Μεινυνγεν ωαρεν, ναχη δενεν δερ Γεβραυχη δερ δευτσχηεν Σπραχηε, ϕα σογαρ 
σχηον δερεν βλο⇓εσ ∆ασειν ιν Υνγαρν αλσ νεγατιϖ ζυ βευρτειλεν υνδ ζυ ϖερωερφεν 
σει υνδ ϖον δεν Μιτγλιεδερν δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ δαηερ δερ 
Σπραχηωεχησελ ερωαρτετ ωερδεν σολλε.   

Ιµ Φολγενδεν σολλ νυν διε Ριχητιγκειτ διεσερ Σχηλυσσφολγερυνγ, ωελχηε 
τατσχηλιχη ζυγλειχη αυχη ϕενεµ Εργεβνισ εντσπριχητ, δασ ιµ Σιννε δερ 
Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ ερωαρτεν ωαρ (ϖγλ. Αβσχηνιττ 3.3), αυχη 
εµπιρισχη βερπρφτ βζω. � ιµ οπτιµαλεν Φαλλ � ϖεριφιζιερτ ωερδεν. Ζυ διεσεµ 
Ζωεχκ σολλεν ιµ Φολγενδεν, γεναυσο ωιε ιµ Φαλλε δερ Προβλεµατικ δερ 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν ιµ ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττ, Θυελλεντεξτε 
υντερ διε Λυπε γενοµµεν ωερδεν, ιν δενεν εινσχηλγιγε Μεινυνγεν ϖον 
ςερτρετερν βζω. Ρεπρσενταντεν δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ× � αλσ ρελεϖαντεν ανδερεν Περσονεν � φορµυλιερτ ωερδεν. 
Ωενν διε υντερ (ιιι) φορµυλιερτε Σχηλυσσφολγερυνγ ριχητιγ ωαρ υνδ διε Τηεοριε 
δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ εινεν αδθυατεν Ραηµεν ζυρ Ερκλρυνγ 
σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ δαρστελλτ, δανν δρφεν ωιρ αλσο µιτ σολχηεν 
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Μεινυνγεν ρεχηνεν, διε ϖον δερ Αβλεηνυνγ ϖον Πρσενζ υνδ Γεβραυχη δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε ιν Υνγαρν ζευγεν υνδ ναχη δενεν διε δευτσχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ ιηρε αυτοχητηονε Σπραχηε ζυ Γυνστεν δεσ 
Υνγαρισχηεν αυφγεβεν, δ.η. ωεχησελν σολλ.  

Αν ερστερ Στελλε σειεν σολχηε ινδιϖιδυελλεν Μεινυνγεν ϖον Ρεπρσενταντεν 
δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ανγεφηρτ υνδ αναλψσιερτ, 
διε σιχη αυφ εινε σπεζιελλε Φορµ σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ: αυφ διε βερειτσ 
µεηρφαχη ανγεσχηνιττενε Προβλεµατικ δερ Ναµενγεβυνγ υνδ δεσ 
Ναµενγεβραυχησ βεζιεηεν.  

Ωαρυµ διε Προβλεµατικ δερ Ειγενναµεν, ινσβεσονδερε διε δερ 
Φαµιλιενναµεν βερηαυπτ ζυµ Γεγενστανδ βεωυσστερ υνδ σψστεµατισχηερ 
Ρεφλεξιον ιµ δαµαλιγεν Υνγαρν ωυρδε, λσστ σιχη ιν Κενντνισ δερ γελτενδεν 
σπραχηλιχηεν Ιδεολογιε δερ Ζειτ υνσχηωερ βεστιµµεν υνδ ερκλρεν. 
Φαµιλιενναµεν ηαβεν νµλιχη (υ.α. αυχη) εινε ωιχητιγε σοζιαλ− βζω. 
κυλτυρσεµιοτισχηε Φυνκτιον, ινδεµ σιε αυφ εινε τρανσπαρεντε Αρτ υνδ Ωεισε 
ϖιελφαχη αυχη Ινφορµατιονεν τραγεν βερ διε ετηνισχηε υνδ/οδερ σπραχηλιχηε 
Ηερκυνφτ ιηρερ Τργερ. Σο λσστ σιχη ετωα ϖον δεν Τργερν δερ 
Φαµιλιενναµεν Στεινερ, Σχηεδελ, Ηερχζογ υσω. µιτ γρ⇓τερ Ωαηρσχηεινλιχηκειτ, ϕα 
σογαρ µιτ Σιχηερηειτ, σαγεν, δασσ σιε βζω. ζυµινδεστ ιηρε ςορφαηρεν νιχητ 
υνγαρισχηερ Μυττερσπραχηε υνδ/οδερ υνγαρισχηερ Ηερκυνφτ σινδ βζω. 
ωαρεν.12 Σολχηε δευτσχηεν Φαµιλιενναµεν ωυρδεν αυχη ιν δερ ϖον υνσ 
υντερσυχητεν Ζειτ ιν Υνγαρν � νατυργεµ⇓ � νυρ ϖον Περσονεν δευτσχηερ 
(βζω. στερρειχηισχηερ οδερ σχηωειζερισχηερ) Ηερκυνφτ υνδ/οδερ δευτσχηερ 
Μυττερσπραχηε γετραγεν σοωιε ϖον Περσονεν ϕδισχηερ Ηερκυνφτ µιτ 
(ζυµειστ) δευτσχηερ οδερ ϕιδδισχηερ Μυττερσπραχηε.13 Νυν ηαβεν ωιρ αβερ 
οβεν γεσεηεν, δασσ διε Πρσενζ φρεµδερ (δ.η. νιχητ υνγαρισχηερ) ςλκερ, 
Κυλτυρεν βζω. Νατιονεν σοωιε διε Πρσενζ υνδ δερ Γεβραυχη φρεµδερ (δ.η. 
νιχητ υνγαρισχηερ) Σπραχηεν ιµ δαµαλιγεν Υνγαρν ιδεολογισχη γελαδεν βζω. 
αυσ ιδεολογισχηεν Γρνδεν σοζιαλ στιγµατισιερτ ωαρ. Ινσβεσονδερε γαλτ διεσ 
φρ διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ υνδ ιηρε Σπραχηε. (Αυχη) ιν δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε υνδ ιν ιηρεν Τργερν σαη µαν � ωιε µεηρφαχη ερωηντ � 
γεφηρδενδε Φακτορεν δερ Ιντεγριττ δερ υνγαρισχηεν Νατιον σοωιε δερ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ×. Υνδ δα Φαµιλιενναµεν ωιε 
ετωα Στεινερ, Σχηεδελ οδερ Ηερχζογ Ελεµεντε δεσ δευτσχηεν Ωορτσχηατζεσ, δ.η. 
δεσ Ωορτσχηατζεσ εινερ φρεµδεν, ×βεδροηλιχηεν× Σπραχηε ωαρεν υνδ δεσ 
                                                           

 
12  Ζυρ σοζιαλ− υνδ κυλτυρσεµιοτισχηεν σοωιε σπραχητηεορετισχηεν Προβλεµατικ δερ Ειγενναµεν ϖγλ. 

Ωιµµερ (1995).  
 
13  ∆ερ Γεβραυχη δευτσχηερ Φαµιλιενναµεν ωαρ βει δεµ ϑυδεντυµ Υνγαρνσ βερειτσ αβ Ενδε δεσ 18. 

ϑαηρηυνδερτσ αλλγεµειν ϖερβρειτετ. Ερ γινγ ζυρχκ αυφ εινεν Ερλασσ ϑοσεπησ ΙΙ. αυσ δεµ ϑαηρε 
1787, ιν δεµ δερ Καισερ ϖερορδνετ ηαττε, δασσ ϖοµ 1. ϑανυαρ 1788 διε �ϑυδενσχηαφτ ιν αλλεν 
Προϖινζεν [...] αβερ οηνε Αυσναηµε εινεν δευτσχηεν ςορναµεν σιχη βειλεγεν υνδ σολχηεν 
Ζειτλεβενσ νιχητ αβνδερν σολλ� (ζιτ. ναχη Σζεντιϖ〈νψι 1895: 4φ.).  
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Ωειτερεν αυχη νοχη αυφ εινε εξπλιζιτε, τρανσπαρεντε Αρτ υνδ Ωεισε ϖον δερ 
φρεµδεν Ηερκυνφτ υνδ/οδερ Μυττερσπραχηε ιηρερ Τργερ ζευγτεν, βιλδετε σιχη 
ιννερηαλβ δερ δοµιναντεν ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× διε 
κολλεκτιϖε Μεινυνγ ηεραυσ, δασσ σολχηε Ναµεν, βεσονδερσ ωενν ιηρε Τργερ 
ζυρ υνγαρισχηεν Νατιον γεηρεν σολλτεν υνδ ωολλτεν, ρεστλοσ βεσειτιγτ βζω. 
δυρχη υνγαρισχηε Ναµεν ερσετζτ ωερδεν µσστεν.14  

Ιµ Φολγενδεν σολλεν εινζελνε Αυσσχηνιττε αυσ ζειτγενσσισχηεν Τεξτεν 
γεζειγτ υνδ ιντερπρετιερτ ωερδεν, ιν δενεν διεσε βζω. σολχηε Μεινυνγεν 
φορµυλιερτ ωερδεν. 

∆ασ ερστε Ζιτατ σταµµτ αυσ δεµ ϑαηρε 1902, αυσ εινεµ αν διε υνγαρισχηε 
√φφεντλιχηκειτ γεριχητετεν Ζειτυνγσαρτικελ εινεσ δερ µα⇓γεβενδεν, φηρενδεν 
� κονσερϖατιϖεν � Πολιτικερ δερ Ζειτ, δεσ Βαρονσ ∆εζσ! Β〈νφφψ15. Ιν δερ ιµ Τεξτ 
ανγεφηρτεν, εξπλιζιτ σπραχηνατιοναλιστισχηεν Αργυµεντατιον τριττ διε φεστε 
Μεινυνγ Β〈νφφψσ ζυ Ταγε, ωοναχη αλλε Μιτγλιεδερ δερ υνγαρισχηεν 
Γεσελλσχηαφτ εινεν υνγαρισχηεν Φαµιλιενναµεν τραγεν σολλτεν υνδ ωοναχη εσ 
σογαρ εινε � ωοηλ πατριοτισχηε � Πφλιχητ σει, ϖον αλλ δενεν, διε φρεµδε, δ.η. 
νιχητ υνγαρισχηε Φαµιλιενναµεν ηαβεν, ιµ Ιντερεσσε δερ νατιοναλεν Εινηειτ 
δεν Ναµενωεχησελ ζυ ϖερλανγεν:     

        

∆ιε Γεσελλσχηαφτ δερ υνγαρισχηεν Νατιον µυσσ ϖερστεηεν, δασσ σιε ϖον δενεν, διε 
φρεµδε Ναµεν τραγεν, διε Αυφναηµε υνγαρισχηερ Ναµεν ϖερλανγεν µυσσ, δενν διεσ 
ιστ ειν Μιττελ ζυρ Σχηαφφυνγ εινεσ εινηειτλιχηεν υνγαρισχηεν Νατιοναλσταατεσ. 
(Βυδαπεστι Ναπλ⌠ ϖοµ 2. ϑυλι 1902, ζιτ. ναχη Σιµονψι 1917: 203) 
 

∆ιεσε Ανσιχητ σχηειντ αβερ νιχητ νυρ ιν κονσερϖατιϖεν, σονδερν αυχη ιν 
λιβεραλεν πολιτισχηεν Κρεισεν κεινεσωεγσ υνβεκανντ υνδ φρεµδ γεωεσεν ζυ 
σειν. Σιε λσστ σιχη � αλλερδινγσ ϖερστεχκτ υνδ οηνε ϕεγλιχηε Αργυµεντατιον, 
δαφρ αβερ διεσµαλ εξπλιζιτ αυφ διε δευτσχηε Σπραχηε βζω. αυφ δευτσχηε 
Φαµιλιενναµεν βεζογεν � αυχη ιν εινεµ µνδλιχη γευ⇓ερτεν Σατζ δεσ ιν 
µεηρερεν Λεγισλατυρπεριοδεν αµτιερενδεν Μινιστερσ Γ〈βορ Βαροσσ16 ερκεννεν. 
Λαυτ Βεριχητ εινεσ Αυγενζευγεν σολλ Βαροσσ, αλσ ιηµ δασ Προτοκολλ εινερ 
Αρβειτσταγυνγ ζυµ Υντερζειχηνεν ϖοργελεγτ ωυρδε, Φολγενδεσ γεσαγτ ηαβεν: 
 

Ιν Ωιεν σχηρειβε ιχη µεινεν Ναµεν γερνε υντερ δευτσχηε Ναµεν, ιν Υνγαρν τυε 
ιχη εσ ϕεδοχη µιτ Εκελ. (ζιτ. ναχη Σζεντιϖ〈νψι 1895: 2) 
 

                                                           

14  Ζυρ Προβλεµατικ δερ ×Ναµενσµαδϕαρισιερυνγεν× σιεηε ϖορ αλλεµ Καρ〈δψ 1997: 124 φφ., Τελκεσ 
1898: 45φφ. σοωιε Καρ〈δψ (1999).   

 
15  ∆εζσ! Β〈νφφψ (1843−1911) ωαρ ζωισχηεν 1895 υνδ 1899 Μινιστερπρσιδεντ ϖον Υνγαρν. Σεινε 

Ρεγιερυνγσζειτ βεδευτετ ϖορ αλλεµ ωεγεν δερ ϖον ιηµ ϖερωιρκλιχητεν �ηαρτ δυρχηγρειφενδεν� υνδ 
�βρυταλεν� Νατιοναλιττενπολιτικ δεν Ηηεπυνκτ δερ Κρισε δεσ στερρειχηισχη−υνγαρισχηεν 
∆υαλισµυσ ιν Υνγαρν υµ διε ϑαηρηυνδερτωενδε (ϖγλ. Ηαν〈κ 1991: 154φ.). 

 
16  Γ〈βορ Βαροσσ (1848−1892) γεηρτε � ιµ Γεγενσατζ ζυ Β〈νφφψ ετωα � ζυ δεν ποπυλρεν λιβεραλεν 

Πολιτικερν δερ Ζειτ. 1886−1889 ωαρ ερ Μινιστερ φρ ςερκεηρσωεσεν, 1889−1892 Ηανδελσµινιστερ. 
Ζυ δεν βεδευτενδστεν Εργεβνισσεν σεινερ Ττιγκειτ ζηλτ ϖορ αλλεµ ετωα αυχη διε Γρνδυνγ δερ 
Υνγαρισχηεν Εισενβαηνγεσελλσχηαφτ.  
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Φρ διε Νοτωενδιγκειτ δερ Μαδϕαρισιερυνγ φρεµδερ Φαµιλιενναµεν πλδιερτ 
αυχη δερ ςερφασσερ δεσ ιµ ϑαηρε 1895 ιµ ∆ρυχκ ερσχηιενενεν, αλσο φρ διε 
υνγαρισχηε √φφεντλιχηκειτ γεδαχητεν ςερζειχηνισσεσ µιτ κοµµυναλερ υνδ 
µινιστεριαλερ Γενεηµιγυνγ γενδερτερ Ναµεν 1800−1893 (Σζεντιϖ〈νψι 1895). Ιµ 
ςορωορτ διεσεσ Βυχηεσ, ιν δεµ σιχη βριγενσ αυχη δασ οβεν ανγεφηρτε 
Βαροσσ−Ζιτατ βεφινδετ, σχηλιε⇓τ σιχη δερ Αυτορ δεν Γεδανκεν Βαροσσ× 
υνεινγεσχηρνκτ αν. Αυσ σεινεν Ζειλεν λσστ σιχη εινδευτιγ ηεραυσλεσεν, δασσ 
ερ διε Ηαλτυνγ Βαροσσ× βεγρ⇓τ υνδ διε ×Μαδϕαρισιερυνγ× φρεµδερ (δ.η. νιχητ 
υνγαρισχηερ) Φαµιλιεν− υνδ Ορτσναµεν φρ ωνσχηενσωερτ, ϕα σογαρ φρ 
νοτωενδιγ ηλτ. Ιν δεν λετζτεν Ζειλεν δεσ ςορωορτεσ ζυ σεινεµ ςερζειχηνισ 
δευτετ ερ αβερ αυχη αν, αυσ ωελχηεµ Γρυνδ µαν διεσεσ Σπραχηϖερηαλτεν ναχη 
σεινερ Μεινυνγ ϖον δεν Τργερν φρεµδερ Ναµεν τατσχηλιχη αβϖερλανγεν 
κνντε/σολλτε: Ιηµ ναχη ηανδελτ εσ σιχη δαβει υµ εινε πατριοτισχηε Πφλιχητ, 
δερ µγλιχηστ αλλε Βετροφφενεν ναχηγεηεν σολλτεν: 
 

Ωενν ωιρ νυρ µεηρερε σολχηε Μννερ ωιε Βαροσσ ηττεν, διε σοωοηλ αυφ διεσε [δ.η. αυφ διε 
Μαδϕαρισιερυνγ δερ Φαµιλιενναµεν � Π.Μ.] αλσ αυχη αυφ διε Μαδϕαρισιερυνγ δερ 
Ορτσναµεν εινεν σο γρο⇓εν Ωερτ λεγεν! (εβδ.: 2) [...] Ιχη λεγε µεινεν ϖερεηρτεν Λεσερν 
διεσε, αυφ δερ Γρυνδλαγε οφφιζιελλερ Ανγαβεν ζυσαµµενγεστελλτε Σαµµλυνγ, ωελχηε 
διε ϖοµ ϑαηρηυνδερτανφανγ βισ ζυµ Ενδε δεσ ϑαηρεσ 1893 γεωεχησελτεν Ναµεν 
εντηλτ, µιτ δεµ Ωυνσχη ϖορ, δασσ διε Ερφλλυνγ διεσερ πατριοτισχηεν Πφλιχητ ιµµερ γρ⇓ερε 
Αυσµα⇓ε ερρειχηεν µγε [...]. (εβδ.: 22, Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.) 
 

Υνδ σχηλιε⇓λιχη βεγεγνετ µαν διεσερ Μεινυνγ αυχη ιµ ςορωορτ εινεσ ιν 
µεηρερεν Αυφλαγεν ερσχηιενενεν κλεινεν Ρατγεβερσ, δερ ιν δεν λετζτεν ϑαηρεν 
δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ µιτ δεµ Ζωεχκ ηεραυσγεγεβεν ωυρδε, δυρχη διε 
Φεστλεγυνγ βεστιµµτερ σπραχηλιχηερ βζω. στηετισχηερ Κριτεριεν δεν 
Ναµενωεχησλερν Ηιλφε βει δερ Αυσωαηλ εινεσ ×ριχητιγεν×, ×ωοηλκλινγενδεν× 
νευεν Φαµιλιενναµενσ ζυ βιετεν. Γλειχη αυφ δερ ερστεν Σειτε διεσεσ Βχηλεινσ 
ωερδεν διε Βετροφφενεν αυφ διε Νοτωενδιγκειτ βζω. διε Πφλιχητ δεσ 
Γεβραυχησ υνγαρισχηερ Φαµιλιενναµεν ηινγεωιεσεν: Ναχη δερ Ανσιχητ δεσ 
ςερφασσερσ σει δερ Ναµενωεχησελ ειν Τρευειδ, ειν πατριοτισχηεσ Βεκενντνισ, 
διε Τργερ φρεµδερ Φαµιλιενναµεν κνντεν δαηερ ερστ δυρχη διεσε �νατιοναλε 
Ταυφε�, δ.η. δυρχη διε Ναµενσµαδϕαρισιερυνγ ζυ ωαηρεν Μιτγλιεδερν δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον ωερδεν. Ιµ Λαυφε δερ Αργυµεντατιον ωιρδ ζωισχηεν 
διεσερ �νατιοναλεν� υνδ δερ χηριστλιχηεν Ταυφε σογαρ εινε Παραλλελε γεζογεν 
υνδ δαβει διε Τηεσε αυφγεστελλτ, διε �νατιοναλε Ταυφε� σει ιν µεηρφαχηερ 
Ηινσιχητ σογαρ ωιχητιγερ αλσ διε χηριστλιχηε:         
 

Σο ωιε δερ Μενσχη ερστ δυρχη διε Ταυφε ζυµ Χηριστεν, ζυµ Μιτγλιεδ δερ χηριστλιχηεν 
Γεµεινσχηαφτ ωιρδ, γεναυσο ωιρδ αυχη ειν Μενσχη µιτ φρεµδεµ Ναµεν ερστ δυρχη σεινε 
Ναµενσµαδϕαρισιερυνγ, δυρχη διεσε νατιοναλε Ταυφε ζυµ Μιτγλιεδ δερ υνγαρισχηεν Γεσελλσχηαφτ, ζυ 
εινεµ ωαηρεν Σοην δερ Νατιον. ∆ιεσε ζωειτε Ταυφε, διεσεσ πατριοτισχηε Βεκενντνισ ιστ ιν 
γεσελλσχηαφτλιχηερ υνδ νατιοναλερ Ηινσιχητ σογαρ ωιχητιγερ αλσ διε ερστε, διε δεµ 
Μενσχηεν λεδιγλιχη εινεν Ταυφναµεν γιβτ υνδ φρ διε Ρελιγιον Ανηνγερ σχηαφφτ. 
∆ενν διε Ναµενσµαδϕαρισιερυνγ µαχητ αυσ δεν φρεµδεν Φαµιλιενναµεν υνγαρισχηε 
υνδ στρκτ δαδυρχη υνσερ ςερτραυεν ζυεινανδερ. Κυρζυµ: σιε σπιελτ εινε ωιχητιγε 
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ετηισχηε Ρολλε ιµ Ηινβλιχκ αυφ υνσερε νατιοναλε ςερεινιγυνγ. ∆ερ υνγαρισχηε Ναµε 
ιστ σοζυσαγεν δασ πολιτισχηε Βεκενντνισ δερ Υνγαρν. ∆εσσεν Ζυγεηριγκειτ ζυρ 
υνγαρισχηεν Νατιον, δερ εινεν υνγαρισχηεν Ναµεν τργτ, στεητ αυ⇓ερ ϕεδεν Ζωειφελ [...] ∆ιε 
Ναµενσµαδϕαρισιερυνγ ιστ ειν Τρευειδ, ειν πατριοτισχηεσ Βεκενντνισ. (Τελκεσ 1898: 3φφ., 
Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.) 

 

∆ιε εινσχηλγιγε � υνδ φρ δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ ρελεϖαντε � 
φφεντλιχηε Μεινυνγ ϖον ςερτρετερν δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ριχητετε σιχη αβερ σελβστϖερστνδλιχη νιχητ νυρ γεγεν 
δεν Γεβραυχη δευτσχηερ Ναµεν, σονδερν γεναυσο ζ.Β. αυχη γεγεν διε 
Πρσενζ υνδ δεν Γεβραυχη δερ δευτσχηεν Σπραχηε ιν εινερ δερ ωιχητιγστεν 
∆οµνεν βργερλιχηερ Υντερηαλτυνγ: ιµ Τηεατερ.17  

Ιµ ϑαηρε 1889 βρανντε δασ Γεβυδε δεσ λετζτεν στνδιγεν 
δευτσχησπραχηιγεν Τηεατερσ ιν Βυδαπεστ αβ. ∆ιε νατιοναλε √φφεντλιχηκειτ 
προτεστιερτε ζωαρ γεγεν σεινεν Ωιεδεραυφβαυ υνδ διε ηεφτιγστεν υντερ δεν 
Προτεστιερενδεν ωαρεν σογαρ γεραδε διε δευτσχηστµµιγεν Μιτγλιεδερ δεσ 
Σταδτµαγιστρατσ (ϖγλ. Πυκ〈νσζκψ 1940/2000: 87φ.), διε Λειτυνγ δερ Ηαυπτσταδτ 
γαβ αβερ αµ Ενδε δοχη ιηρε Ζυστιµµυνγ ζυ δερ Ωιεδερερριχητυνγ δεσ 
Γεβυδεσ. ∆αραυφ ηιν ϖερφασστε ειν ϖερζωειφελτερ Βργερ εινε Φλυγσχηριφτ, ιν 
δερ ερ αυφ διε ϖερµειντλιχηε Γεφαηρ διεσερ Εντσχηειδυνγ αυφµερκσαµ ζυ 
µαχηεν ϖερσυχητε. Αυσ διεσερ Φλυγσχηριφτ στεηε ηιερ � αλσ ειν ωειτερεσ Βεισπιελ 
φρ εινσχηλγιγε ρελεϖαντε νορµατιϖε Μεινυνγεν � ειν κυρζερ Αυσσχηνιττ:  
 

[...] διεσ ιστ δασ νευεστε, ηαρµλοσ ερσχηεινενδε τροϕανισχηε Πφερδ � δασ δευτσχηε Τηεατερ. 
Υνδ ωενν εσ αυφγεβαυτ ωιρδ, ωιρδ εσ βαλδ σεινε βεωαππνετεν Σολδατεν 
ηεραυσστρµεν λασσεν, ωελχηε δανν εινεν οφφενεν Κριεγ γεγεν δασ Υνγαρτυµ φηρεν υνδ διε 
ςερβρειτυνγ υνδ δασ Ερσταρκεν δεσ υνγαρισχηεν Γειστεσ ιν υνσερερ Ηαυπτσταδτ αυφηαλτεν ωερδεν. 
(ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 2000/1940: 88, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.) 
 

Ιµ Τεξτ ωιρδ αλσο γεγεν δεν Αυφβαυ δεσ δευτσχη(σπραχηιγ)εν Τηεατερσ 
αυφγερυφεν υνδ αλσ Βεγρνδυνγ διεσερ Ανσιχητ ωιρδ εινεσ δερ ωοηλ 
γνγιγστεν σπραχηνατιοναλιστισχηεν Αργυµεντε δερ Ζειτ ανγεφηρτ: Ναχη δερ 
Μεινυνγ δεσ ςερφασσερσ γεφηρδε ειν δευτσχηεσ βζω. δευτσχησπραχηιγεσ (δ.η. 
νιχητ υνγαρισχησπραχηιγεσ, φρεµδεσ) Τηεατερ δεν υνγαρισχηεν, δ.η. νατιοναλεν 
Γειστ δερ Ηαυπτσταδτ. ∆ασ δευτσχηε Τηεατερ σει ιµ Σιννε δερ ϖερωενδετεν 
Μεταπηερ ειν κριεγερισχηερ Φεινδ, δερ γεγεν δασ Υνγαρτυµ κµπφε, υµ 
δαδυρχη δασ Ερσταρκεν δεσ υνγαρισχηεν νατιοναλεν Γειστεσ ιν δερ Ηαυπτσταδτ 
ζυ ϖερηινδερν βζω. αυφζυηαλτεν.    

Ιν ωελχηεµ Μα⇓ε διε Κυλτιϖιερυνγ δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηε× 
βζω. ιηρε ×Βεσχητζυνγ× υνδ ×Συβερυνγ× ϖον ×σχηδλιχηεν× φρεµδεν, ιν 
ερστερ Λινιε δευτσχηεν Σπραχηεινφλσσεν ζυµ νατιοναλεν Ανλιεγεν υνδ 
Προγραµµ ωυρδε, ζειγτ σιχη δεσ Ωειτερεν ϖορ αλλεµ αυχη αν δερ Βρειτε δεσ 
Σπεκτρυµσ οφφιζιελλερ, ×ϖον οβεν× εινγελειτετερ εινσχηλγιγερ Μα⇓ναηµεν, διε 
                                                           

 
17  Νηερεσ ζυρ Γεσχηιχητε δεσ δευτσχησπραχηιγεν Τηεατερσ ιν Βυδαπεστ βεφινδετ σιχη ιν Πυκ〈νσζκψ−

Κ〈δ〈ρ (1929), Κλεµµ (1998) υνδ Βελιτσκα−Σχηολζ & Σοµορϕαι (1995). 
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σιχη αλλεσαµτ διε µγλιχηστ ρεστλοσε Βεσειτιγυνγ διεσεσ δευτσχηεν 
Σπραχηεινφλυσσεσ ζυµ Ζιελ σετζτεν. 

Ζυ διεσεν σπραχηπφλεγερισχηεν υνδ σπραχηπλανερισχηεν Μα⇓ναηµεν βζω. 
Βεµηυνγεν γεηρτε υ.α. αυχη διε Ηεραυσγαβε εινεσ Ωρτερβυχησ δερ 
Ηανδωερκερβερυφε (Φρεχσκαψ 1890) ιν ςερβινδυνγ µιτ δερ Υνγαρισχηεν 
Ακαδεµιε δερ Ωισσενσχηαφτεν, δεσσεν ωιχητιγστεσ Ζιελ υ.α. διε Σχηαφφυνγ 
εινερ εινσχηλγιγεν υνγαρισχηεν Φαχητερµινολογιε ωαρ, ωελχηε διε δευτσχηε 
Σπραχηε αυχη ιν διεσερ ιηρερ Φυνκτιον αβλσεν σολλτε. ∆α νµλιχη διε Ρολλε 
δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιµ Βερειχη δεσ Ηανδωερκσ τειλωεισε 
σχηον σειτ δεµ Μιττελαλτερ, ϖορ αλλεµ αβερ σειτ δερ µασσενηαφτεν Ανσιεδλυνγ 
ϖον δευτσχησπραχηιγεν Φαχηαρβειτερν ιµ Λαυφε δεσ 18. υνδ 19. ϑαηρηυνδερτσ 
βεσονδερσ γρο⇓ ωαρ, στανδ διε Τερµινολογιε διεσερ Βερυφε λανγε Ζειτ υντερ 
σεηρ σταρκεµ δευτσχηεν Σπραχηεινφλυσσ. ∆αραν σολλτε νυν µιτ δεµ ιν Ρεδε 
στεηενδεν Ωερκ γενδερτ ωερδεν. Αυφ διεσε Φυνκτιον δεσ Ωρτερβυχησ ωιρδ 
γλειχη αυχη ιµ Τεξτ δεσ ςορωορτεσ ηινγεωιεσεν. ∆ανεβεν ωιρδ αβερ αυχη δερ 
Ωυνσχη βζω. διε Αβσιχητ ζυµ Αυσδρυχκ γεβραχητ, δασσ δασ Ωρτερβυχη ιν 
δερ Ζυκυνφτ εινε ωιχητιγε Ρολλε βει δερ Αυσβιλδυνγ δερ υνγαρισχηεν 
Φαχηαρβειτερ σπιελεν υνδ σοµιτ ζυµ δασ Αυφβληεν δερ υνγαρισχηεν 
νατιοναλεν Ινδυστριε βειτραγεν µγε:     
 

∆ερ Υµστανδ, δασσ δασ Ωρτερβυχη δερ Ηανδωερκερβερυφε βει ϕεδεµ εινζελνεν 
Ωορτ αυχη διε δευτσχηε Εντσπρεχηυνγ ανγιβτ, ωιρδ εσ ερµγλιχηεν, δασσ δερ 
υνγαρισχηε Αρβειτερ, δερ ιν σεινερ Ωερκσταττ βισλανγ αυσσχηλιε⇓λιχη διε δευτσχηεν 
Βεζειχηνυνγεν σεινερ Γερτε υνδ δερ ϖερσχηιεδενεν Αρβειτστεχηνικεν γεηρτ ηατ, 
αυχη δερεν υνγαρισχηεν Εντσπρεχηυνγεν κεννεν λερνεν κανν. Ιν διεσερ σεινερ 
Φυνκτιον σολλ διεσεσ Ωρτερβυχη ιν δερ Φαχηαυσβιλδυνγ, δερεν Νοτωενδιγκειτ φρ 
δασ Αυφβληεν δερ υνγαρισχηεν Ινδυστριε κρζλιχη ϖοµ Ηανδελσµινιστερ Σ〈νδορ 
Ηεγεδσ βετοντ ωυρδε, εινε ωιχητιγε Ρολλε ειννεηµεν. (εβδ.: 1φ.)  

 

Υµ Πφλεγε υνδ ×Συβερυνγ× δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× βεµητεν σιχη αβερ 
νιχητ νυρ διε ζυστνδιγεν Ωισσενσχηαφτλερ, σονδερν � µεηρ αλσ ϕε ζυϖορ � 
γεναυσο αυχη διε βρειτε √φφεντλιχηκειτ: Ζαηλρειχηε Ζειτυνγεν υνδ 
Ζειτσχηριφτεν ωαρεν ζυσαµµεν µιτ ιηρεν Λεσερν αυφ δερ ϑαγδ ναχη 
Φρεµδωρτερν. Σο βερρασχητε ετωα διε νευ γεσταρτετε Ζειτσχηριφτ ϑελενκορ ιν 
ιηρερ ερστεν Αυσγαβε ϖοµ 1. Μρζ 1896 ιηρε Λεσερ µιτ εινερ εινσχηλγιγεν, 
προγραµµατισχηεν υνδ αυφφαλλενδ γρο⇓ζγιγεν Πρεισαυσσχηρειβυνγ: ϑεδεµ 
Λεσερ, δερ φρ εινεσ δερ ϖον δερ Ρεδακτιον αυσγεσυχητεν Φρεµδωρτερ εινε 
×πασσενδε× υνγαρισχηε Εντσπρεχηυνγ φανδ υνδ διεσε αυχη εινσανδτε, ωυρδε 
αλσ Βελοηνυνγ ειν Γολδστχκ ιν Αυσσιχητ γεστελλτ (ϑελενκορ Ι/1, 11φ.).  

Αυσ δεµ Τεξτ δερ Αυσσχηρειβυνγ λασσεν σιχη δεσ Ωειτερεν αυχη διε 
Μεινυνγεν βζω. διε ιµπλιζιτεν � ζωειφελσοηνε σπραχηνατιοναλιστισχηεν � 
Αργυµεντε ηεραυσσχηλεν, ωελχηε διε Ρεδακτιον ζυ δεµ ιν Ρεδε στεηενδεν 
Αυφρυφ ϖερανλασστ ηαττεν. Βεισπιελσωεισε στ⇓τ µαν γλειχη αµ Ανφανγ δερ 
Βεγρνδυνγ αυφ εινεσ δερ προτοτψπισχηεν Αργυµεντατιονσµυστερ 
σπραχηπυριστισχηερ Ακτιϖιττεν ϕεγλιχηερ Προϖενιενζ (ϖγλ. Σχηµιττ 1996: 873): 
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∆ιε Πρσενζ ϖον Φρεµδωρτερν ιν δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× σει ειν Ζειχηεν 
φρ ιηρε Αρµυτ, ωοµιτ σιχη κειν νατιοναλ γεσινντερ υνδ 
ϖεραντωορτυνγσβεωυσστερ Σπραχητργερ αβφινδεν δρφτε. ∆υρχη διε 
⇐βερναηµε ϖον Λεξεµεν φρεµδερ Ηερκυνφτ ωρδε µαν νµλιχη � 
ζυµινδεστ ιµπλιζιτε � διε Αρµυτ δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× ζυγεβεν υνδ 
ζυγλειχη ιηρε Υντεργεορδνετηειτ δερ Σπενδερσπραχηε(ν), ιν διεσεµ Φαλλ ϖορ 
αλλεµ δεµ ∆ευτσχηεν γεγενβερ εινγεστεηεν:    
  

[...] διε οφφενσιχητλιχηε Αρµυτ, ϖον δερ διε Φλυτ φρεµδερ Ωρτερ ζευγτ, µαγ δασ 
Νατιοναλγεφηλ, ωελχηεσ σεινε Σπραχηε, σεινεν ηχηστεν Σχηατζ µιτ γρ⇓τερ Σοργε 
σχητζτ υνδ ϖερτειδιγτ, ζυ Ρεχητ στρεν. [...] Εσ ωρε ειν Φεηλερ, υνσερε Σπραχηε ιν 
ϕενε Υνϖολλκοµµενηειτ υνδ Αρµυτ ζυρχκζυστο⇓εν, αυσ δερ σιε ϖον υνσερεν γρο⇓εν 
∆ιχητερν υνδ Σπραχηερνευερερν18 µιτ Ερφολγ ηεραυσγεηοβεν ωυρδε. (ϑελενκορ Ι/1: 
11)    
       

∆οχη δασ ωοηλ ωιχητιγστε φφεντλιχηε Φορυµ, αυφ δεµ διε Πφλεγε υνδ διε 
×Συβερυνγ× δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× ερφολγτε υνδ εινσχηλγιγε Μεινυνγεν 
αυσγεταυσχητ υνδ δισκυτιερτ ωυρδεν, ωαρ εινε Φαχηζειτσχηριφτ, διε ϖον δερ 
Υνγαρισχηεν Ακαδεµιε δερ Ωισσενσχηαφτεν ιµ ϑαηρε 1872 (υ.α.) 
αυσγεσπροχηεν ζυ σπραχηπφλεγερισχηεν Ζωεχκεν ινσ Λεβεν γερυφεν ωυρδε; 
γεµειντ ιστ διε Ζειτσχηριφτ µιτ δεµ τρανσπαρεντεν Τιτελ Μαγψαρ Νψελϖ!ρ19 
[Υνγαρισχηερ Σπραχηωαρτ]. Αυφ δεν ερστεν Σειτεν δεσ ερστεν Ηεφτεσ ωερδεν ιµ 
εινλειτενδεν Αυφσατζ δεσ Ηεραυσγεβερσ Γ〈βορ Σζαρϖασ, φηρενδερ 
Περσνλιχηκειτ δερ δαµαλιγεν υνγαρισχηεν Σπραχηωισσενσχηαφτ, διε Ζιελε 
φορµυλιερτ, ωελχηε διε Ζειτσχηριφτ ερρειχηεν ωιλλ. Υντερ διεσεν Ζιελεν φινδετ 
µαν υ.α. αυχη δασ φολγενδε:    

 

Ωιρ ωολλεν δορτ, [...] ωο δερ Κοντακτ µιτ ανδερεν Σπραχηεν ϖερηυνζτε Αυσδρχκε 
ηερϖοργεβραχητ ηατ, διε Σαυβερκειτ ωιεδερ ηερστελλεν; [...] Βεσονδερε Αυφµερκσαµκειτ 
ωερδεν ωιρ δερ νευερεν Λιτερατυρ υνδ ϖορ αλλεµ δεν γελυφιγεν φεηλερηαφτεν 
Ωορτφορµεν υνδ Ξενισµεν σχηενκεν. (Σζαρϖασ 1872: 1)  

 

Ιµ σελβεν Αυφσατζ ωερδεν νιχητ νυρ διε �λιτεραρισχηεν Κρεισε�, σονδερν �δασ 
γεσαµτε γεβιλδετε υνγαρισχηε Πυβλικυµ� ζυρ Μιταρβειτ αυφγερυφεν υνδ εσ 

                                                           

 

18  ∆ιε υνγαρισχηε Σπραχηερνευερυνγ ωαρ εινε οργανισιερτε, βρειτ ανγελεγτε σπραχηπφλεγερισχηε υνδ 
σπραχηπλανερισχηε Βεωεγυνγ, διε ιµ λετζτεν ∆ριττελ δεσ 18. ϑαηρηυνδερτσ ιηρεν Ανφανγ ναηµ υνδ 
γανζ βισ ζυρ ζωειτεν Ηλφτε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ ανδαυερτε. Ιηρ Ζιελ ωαρ ϖορ αλλεµ διε 
Εραρβειτυνγ υνδ Σταβιλισιερυνγ δερ Νορµεν εινερ κυλτιϖιερτεν υνγαρισχηεν Στανδαρδσπραχηε βζω. 
διε Ερηεβυνγ δεσ Υνγαρισχηεν �ϖοµ Νιϖεαυ εινερ ρχκστνδιγεν, προϖινζιελλεν Σπραχηε αυφ δασ 
Νιϖεαυ δερ γρο⇓εν ευροπισχηεν Κυλτυρσπραχηεν� (Φοργ〈χσ 1998: 103). Ζυµ Ηιντεργρυνδ υνδ 
ζυρ Γεσχηιχητε διεσερ Σπραχηερνευερυνγσβεωεγυνγ ϖγλ. Φοργ〈χσ (1998, 1999) υνδ � ιµ Κοντεξτ 
δερ σπραχηλιχηεν Στανδαρδισιερυνγσπροζεσσε ιµ Υνγαρισχηεν �  Βενκ! (1992). 

 
19   Ζυρ Γεσχηιχητε δερ Ζειτσχηριφτ, ιηρερ Ρολλε, Ττιγκειτ υνδ ιηρεν Φυνκτιονεν σιεηε Βαλασσα (1941), 

Φ〈βι〈ν 1984: 68φφ., Νµετη (1960) σοωιε ιµ Κοντεξτ δερ Γεσχηιχητε δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηκυλτυρ υνδ Σπραχηπφλεγε Φοργ〈χσ (1998, 1999).  
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ωιρδ δεµ Ωυνσχη Αυσδρυχκ γεγεβεν, δασσ δυρχη διεσε Ζυσαµµεναρβειτ διε 
γεστελλτεν Ζιελε20 µγλιχηστ ϖολλστνδιγ ερρειχητ ωερδεν µγεν (εβδ. 3φ.).  

∆ασσ διεσε Αυφφορδερυνγ δερ Ρεδακτιον ϖον δεν Λεσερν τατσχηλιχη ερνστ 
γενοµµεν ωυρδε υνδ διε Ζειτσχηριφτ τροτζ ιηρεσ βερωιεγενδ 
ωισσενσχηαφτλιχηεν Χηαρακτερσ σχηον βαλδ αλσ διε ποπυλρστε υνδ αµ µειστεν 
γελεσενε Φαχηζειτσχηριφτ δεσ Λανδεσ γαλτ, ζειγτ σιχη αλλειν σχηον ιν δερ 
Τατσαχηε, δασσ ϖον δεν ερστεν Ηεφτεν σογαρ εινε ζωειτε Αυφλαγε γεδρυχκτ 
ωερδεν µυσστε. ∆ιεσερ αυφφαλλενδ γρο⇓ε Ερφολγ λσστ σιχη ωιεδερυµ µιτ 
ϖερσχηιεδενεν Φακτορεν ερκλρεν. Υ.α. γεραδε αυχη δαµιτ, δασσ διε Ζειτσχηριφτ 
νυρ ζυµ Τειλ ωισσενσχηαφτλιχηε Ζιελε ϖερφολγτε. Ζυ εινεµ σεηρ βεδευτενδεν 
Τειλ ριχητετε σιε σιχη ϖιελµεηρ αν διε βρειτε, αυσ ιδεολογισχηεν, δ.η. 
νατιοναλιστισχηεν Μοτιϖεν φρ Πφλεγε υνδ ×Σχηυτζ× δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× 
οηνεηιν σενσιβιλισιερτε νατιοναλε √φφεντλιχηκειτ υνδ ϖερσυχητε µγλιχηστ ϖιελε 
ιντερεσσιερτε ×Λαιεν× ζυ ακτιϖεν Μιταρβειτερν ζυ µαχηεν (ϖγλ. Σζαβολχσι 1985: 
491). Μ.α.Ω. τραφ ιηρε Ζιελσετζυνγ, ϖορ αλλεµ αυχη ωασ διε Προβλεµατικ δεσ 
Εινφλυσσεσ φρεµδερ Σπραχηεν βετραφ, διε κολλεκτιϖε, φφεντλιχηε Μεινυνγ δερ 
υνγαρισχηεν, αυσδρχκλιχη νατιοναλ γεσινντεν βργερλιχηεν Ιντελλιγενζ, ωελχηε ιν δερ 
×Ρεινηειτ× υνδ δεµ ×Αυφβληεν× δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε � βεσονδερσ σειτ δερ 
ηερδερσχηεν Προπηετιε (ϖγλ. Αβσχηνιττ 5.2.1) � εινε δερ καρδιναλεν 
Σχηιχκσαλσφραγεν δερ υνγαρισχηεν Νατιον σαη (ϖγλ. Σζαβολχσι 1985: 491).  

Ωιε εσ αλσο αλλειν σχηον αν δεµ οβεν ανγεφηρτεν Ζιτατ ζυ ερκεννεν ιστ, 
ωαρ εινεσ δερ ωιχητιγστεν Ζιελε δερ Ζειτσχηριφτ εξπλιζιτ πυριστισχηερ Νατυρ, 
ινδεµ εσ υ.α. δαρυµ γινγ, διε Νατιοναλσπραχηε �ϖον φεηλερηαφτεν 
Ωορτφορµεν υνδ Ξενισµεν� ζυ ρεινιγεν. Εσ ηανδελτε σιχη δαβει αλλερδινγσ 
οφφενσιχητλιχη υµ εινε ιµ ωειτερεν Σιννε ϖερστανδενε Φορµ δεσ Πυρισµυσ, 
διε νιχητ λεδιγλιχη αυφ διε ϑαγδ αυφ Φρεµδωρτερ βζω. λεξικαλισχηε 
Τρανσφερενζεν αυσ ανδερεν Σπραχηεν βεσχηρνκτ, σονδερν αυχη γεγεν νατιϖε 
Ελεµεντε δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε γεριχητετ ωαρ, ωελχηε ϖορ δεµ 
Ηιντεργρυνδ βεστιµµτερ Κριτεριεν αλσ ×υνρειν× εµπφυνδεν υνδ δαηερ αλσ 
×σχηδλιχη× εινγεστυφτ ωυρδεν (ϖγλ. Κιρκνεσσ 1984: 290).  

Τροτζδεµ γεηρτε διε Φραγε ναχη δερ ∆ασεινσβερεχητιγυνγ ϖον Ωρτερν 
φρεµδερ Ηερκυνφτ � βεσονδερσ ιν δεν ερστεν ϑαηργνγεν � ζωειφελσοηνε ζυ 
δεν αµ µειστεν δισκυτιερτεν Τηεµεν δερ Ζειτσχηριφτ (ϖγλ. ετωα ςολφ 1872α, 
1872β). Ινσβεσονδερε στανδ διε Προβλεµατικ δεσ δευτσχηεν Εινφλυσσεσ, ϖορ 
αλλεµ αυχη διε δερ λεξικαλισχηεν Ιντερ− υνδ Τρανσφερενζεν ιµ Μιττελπυνκτ 
ζαηλρειχηερ Λεσερβριεφε υνδ αυχη ωισσενσχηαφτλιχηερ Αυφστζε. ∆ιεσε ιντενσιϖε 
Αυσεινανδερσετζυνγ γεραδε µιτ δεµ δευτσχηεν Σπραχηεινφλυσσ λσστ σιχη ζυµ 
εινεν εβενφαλλσ µιτ δερ σοζιαλεν Μαρκιερτηειτ υνδ δερ σταρκεν σοζιαλεν 
                                                           

 
20  Νεβεν Πφλεγε υνδ ×Συβερυνγ× δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε ϖερφολγτε διε Ζειτσχηριφτ αυχη 

ωισσενσχηαφτλιχηε (βζω. θυασι−ωισσενσχηαφτλιχηε) Ζιελε. Ζυ διεσεν γεηρτεν υ.α. διε Σαµµλυνγ 
ϖον Ειγενναµεν υνδ Σπριχηωρτερν, διε Εραρβειτυνγ εινερ ωισσενσχηαφτλιχηεν υνγαρισχηεν 
Γραµµατικ, διε σπραχηωισσενσχηαφτλιχηε Ερφασσυνγ δεσ λιτεραρισχηεν Στιλσ βεδευτενδερ 
υνγαρισχηερ Αυτορεν, ετψµολογισχηε Φορσχηυνγεν υσω. (ϖγλ. Βαλασσα 1941: 17φ.) 
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Στιγµατισιερυνγ δεσ ∆ευτσχηεν ερκλρεν. Ζυµ ανδερεν στεητ αβερ 
ζωειφελσοηνε αυχη δερ Υµστανδ ιν ιηρεµ Ηιντεργρυνδ, δασσ ινφολγε δερ 
ϑαηρηυνδερτε λανγεν δευτσχη−υνγαρισχηεν τερριτοριαλεν Ζωεισπραχηιγκειτ δερ 
δευτσχηε Σπραχηεινφλυσσ αυφ δεν υνγαρισχηεν Ωορτσχηατζ ιν δερ Τατ ερηεβλιχη 
στρκερ ωαρ αλσ δερ αλλερ ανδερεν Κοντακτσπραχηεν.  

Ιµ Λαυφε διεσερ φφεντλιχηεν ∆ισκυσσιον ζειγτε σιχη αβερ σχηον ζιεµλιχη 
βαλδ, δασσ ζωισχηεν δερ φφεντλιχηεν, λαιενηαφτεν Μεινυνγ δερ υνγαρισχηεν 
βργερλιχηεν Ιντελλιγενζ υνδ δερ � µεηρ οδερ µινδερ � 
σπραχηωισσενσχηαφτλιχη φυνδιερτεν Μεινυνγ δερ Ρεδακτιον εινε ερηεβλιχηε 
Κλυφτ βεστανδ. Ωηρενδ νµλιχη διε σιχη υµ διε Ζειτσχηριφτ σχηαρενδεν 
Σπραχηωισσενσχηαφτλερ εινε σοζυσαγεν µα⇓ϖολλερε Ηαλτυνγ γεγενβερ δεν 
Φρεµδωρτερν ϖερτρατεν υνδ προπαγιερτεν, ωαρ δασ βερ διε ×Γερµανισµεν× 
γεφλλτε Υρτειλ δερ √φφεντλιχηκειτ ζυµειστ ραδικαλ αβλεηνενδ.  

∆ιε Λεκτρε δερ εινσχηλγιγεν, ιν δερ Ζειτσχηριφτ ϖερφφεντλιχητεν 
ωισσενσχηαφτλιχηεν (βζω. θυασιωισσενσχηαφτλιχηεν) Στυδιεν ζειγτ, δασσ ιν δερ 
δαµαλιγεν υνγαρισχηεν Σπραχηωισσενσχηαφτ ιν Βεζυγ αυφ διεσε Φραγε ειν 
ϖερηλτνισµ⇓ιγ κλαρερ Κονσενσ ηερρσχητε. ∆εµναχη γαλτεν γρυνδστζλιχη νυρ 
διεϕενιγεν νιχητ νατιϖεν Ωρτερ βζω. λεξικαλισχηε ×Γερµανισµεν× αλσ 
προβλεµατισχη οδερ φρ διε Νατιοναλσπραχηε ×σχηδλιχη×, διε εντωεδερ σιχη 
δεν (ϖερµειντλιχηεν) ινηρεντεν Γεσετζµ⇓ιγκειτεν δεσ Υνγαρισχηεν 
×ωιδερσετζτεν×, ιηρεν υρσπρνγλιχηεν, φρεµδεν Κλανγ υνδ/οδερ ιηρε φρεµδε 
Μορπηολογιε βεωαηρτεν, κυρζυµ: ×σιχη νιχητ ασσιµιλιερτεν× οδερ διε νιχητ µιτ 
εινεµ νατιϖεν υνγαρισχηεν Ωορτ βζω. νυρ µιτ εινεµ ×ϖερδρεητεν× ηττεν 
ερσετζτ ωερδεν κννεν. 
∆εµγεγενβερ ωολλτεν λαιενηαφτε Μεινυνγεν οφτ αλλεσ αυσ δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε ×αυσµερζεν×, ωασ � ϖερµειντλιχη οδερ τατσχηλιχη � δευτσχηερ 
Ηερκυνφτ ωαρ. Αυφ δεν Σειτεν δερ εινζελνεν Ηεφτε ωυρδεν ιν Ηλλε υνδ Φλλε 
Λεσερβριεφε µιτ κλαγενδεν ⊗υ⇓ερυνγεν βερ βεστιµµτε Ωρτερ πυβλιζιερτ, ιν 
δενεν διε Λεσερ δασ Γεσπενστ δεσ ×Γερµανισµυσ× ζυ ερκεννεν γλαυβτεν. Ιν 
διεσεν Λεσερβριεφεν ωυρδεν ιµµερ ωιεδερ σογαρ Μεινυνγεν λαυτ, ναχη δενεν 
διε ×Ινϖασιον δερ Γερµανισµεν× σογαρ σχηον διε Εξιστενζ δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε γεφηρδετ, ζυµινδεστ αβερ ιηρ ×Αυφβληεν× ϖερηινδερτ ηττε. Αλσ ειν 
Παραδεβεισπιελ δαφρ στεηε ηιερ ειν λετζτεσ εινσχηλγιγεσ Ζιτατ αυσ εινεµ 
σολχηεν Λεσερβριεφ: 

 

Ιχη ωει⇓ νιχητ, ωοµιτ ιχη εσ µιρ ερκλρεν σολλ, δασσ µειν Ηαυσδιενερ, δεν ωιρ ϖορ 
καυµ εινιγεν Μονατεν αυσ Κλεινκυµανιεν, εινεµ δερ υριγστεν υνγαρισχηεν Γεβιετε 
γεηολτ ηαβεν, αυφ µεινε Φραγε �ηιδεγ ϖαν−ε κνν?� [Ιστ εσ καλτ δραυ⇓εν?] µιτ �ιγεν!� 
[ϑα!] αντωορτετ. Υνδ γεναυσο ωενν ιχη µεινερ κλεινεν Τοχητερ, διε ζυ Ηαυσε νιχητσ 
ανδερεσ αλσ Υνγαρισχη ηρτ, διε Φραγε στελλε: �µεγτανλταδ−ε µ〈ρ α λεχζκδετ?� [Ηαστ 
δυ σχηον δεινε Ηαυσαυφγαβε γεµαχητ?], δανν ερωιδερτ σιε: �ιγεν!�. Ωενν ιχη βλο⇓ 
ωσστε, ωο σιε δασ ηερνεηµεν! Σιε νεηµεν δασ ϖον δεν Βυδαπεστερ Στρα⇓εν µιτ, 
ωελχηε νυρ σο ωιµµελν ϖον δεν ϖιελεν Γερµανισµεν. [...] Μαν κανν σιχη νυνµεηρ 
νιχητ εινµαλ ιµ ειγενεν Ηαυσε, ιµ Κρεισε δερ ειγενεν Φαµιλιε ιν Σιχηερηειτ φηλεν ϖορ δερ Ινϖασιον 
δερ Γερµανισµεν. Αµ Ενδε κανν µαν νιχητ εινµαλ δεµ ειγενεν Οηρ υνδ 
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Σπραχηγεφηλ τραυεν. Ιχη βιν νµλιχη σχηον σοωειτ, δασσ ιχη ιηνεν νιχητ τραυεν κανν. 
Υνδ εσ κανν σειν, δασσ µειν Ηαυσδιενερ υνδ µεινε κλεινε Τοχητερ µιτ ιηρεµ �ιγεν� 
Ρεχητ ηαβεν, ωελχηεσ µιρ σο ησσλιχη κλινγτ υνδ µεινε Οηρεν στρτ, ωειλ ιχη ιν ιηµ ιµµερ δασ 
δευτσχηε �ϕα� ζυ ηρεν γλαυβε. [...] Βιττε, λασσεν σιε διε Σπραχηε δερ υνγαρισχηεν Κινδερ ωεδερ ιµ 
Εινζελνεν νοχη ιµ Αλλγεµεινεν γερµανισιερτ ωερδεν υνδ αρβειτεν Σιε δαραν, δασσ σιε ιηρ 
γεσυνδεσ, ριχητιγεσ Σπραχηγεφηλ νιχητ ϖερλιερεν (Σζ〈σζ 1872: 80φφ., Ηερϖορηεβυνγεν 
ϖον µιρ � Π.Μ.)     
 

∆ερ ςερφασσερ διεσερ Ζειλεν γεητ αλσο ανσχηεινενδ σο ωειτ, δασσ ερ σογαρ ιν 
δερ υνγαρισχηεν Αντωορτπαρτικελ ιγεν εινεν ×Γερµανισµυσ× ζυ ερκεννεν 
γλαυβτ � τροτζ δερ Τατσαχηε, δασσ δασ Ωορτ ηινσιχητλιχη σεινερ Φορµ εινε 
ιννερε Εντωιχκλυνγ, δ.η. ειν νατιϖεσ Ελεµεντ δεσ Υνγαρισχηεν δαρστελλτ (ϖγλ. 
Βενκ! 1993: 601φ.), υνδ διε λινγυιστισχηε Φορσχηυνγ δεν δευτσχηεν Εινφλυσσ 
βισλανγ αυχη ιν Βεζυγ αυφ διε Αντωορτπαρτικελφυνκτιον νιχητ ναχηωεισεν 
κονντε.21 Σεινε Αυσσαγεν, ναχη δενεν ιηµ δασ Ωορτ σο ησσλιχη κλινγε υνδ 
σεινε Οηρεν στρε, ωειλ ερ ιν ιηµ ιµµερ δασ δευτσχηε ϕα ζυ ηρεν γλαυβε, 
λασσεν δεσ Ωειτερεν αυχη σεινε αυσγεπργτεν νεγατιϖεν Εινστελλυνγεν ζυρ 
δευτσχηεν Σπραχηε ερκεννεν. ∆αρβερ ηιναυσ ϖερτριττ ερ διε εξπλιζιτε 
Μεινυνγ, διε δευτσχηε Σπραχηε βζω. διε ×Γερµανισµεν× σειεν � ιµ Σιννε 
δερ ϖον ιηµ ϖερωενδετεν Μεταπηερ � εινε δροηενδε Γεφαηρ, ϖορ δενεν µαν 
σιχη νιχητ εινµαλ ζυ Ηαυσε ιν Σιχηερηειτ φηλεν κννε υνδ διε δασ γεσυνδε, 
ριχητιγε Σπραχηγεφηλ δερ υνγαρισχηεν Κινδερ βεδροητεν. Υνδ ζυµ Σχηλυσσ 
εργεητ ιµ Εινκλανγ µιτ διεσερ Μεινυνγ σεινε Βιττε � ϖερµυτλιχη � αν διε 
Ρεδακτιον δερ Ζειτσχηριφτ, διεσερ δροηενδεν Γεφαηρ ϖορζυβευγεν υνδ δασ 
γεσυνδε υνγαρισχηε Σπραχηγεφηλ δερ Κινδερ νιχητ γερµανισιερεν ζυ λασσεν.  

∆ιε Ζαηλ δερ Βεισπιελε φρ σολχηε υνδ ηνλιχηε Μεινυνγεν λιε⇓ε σιχη νοχη 
ωειτερ ϖερµεηρεν, ωασ αλσ εινδευτιγερ Ηινωεισ δαραυφ ιντερπρετιερτ ωερδεν 
κανν, δασσ διε ιν δεν οβεν ζιτιερτεν ⊗υ⇓ερυνγεν ζυµ Αυσδρυχκ γεβραχητεν 
Ανσιχητεν ιµ Κρεισε δεσ υνγαρισχηεν βζω. υνγαρισχησπραχηιγεν Βργερτυµσ 
αλλγεµειν ϖερβρειτετ ωαρεν. Ιν διεσεµ Σιννε δρφεν διε Μεινυνγεν, διε σιχη 
ιν δεν αναλψσιερτεν Ζιτατεν µανιφεστιερεν, ινσγεσαµτ γεσεηεν αλσ ρεπρσεντατιϖ 
ηινγενοµµεν ωερδεν υνδ σιε ερλαυβεν σοµιτ φολγενδε αλλγεµεινε 

                                                           

 
21  Ιν σεινεν σπτερεν, ηιερ νιχητ ζιτιερτεν Αυσφηρυνγεν ϖερσυχητ δερ Σχηρειβερ δεσ Λεσερβριεφεσ 

αυχη, σεινε Μεινυνγ ζυ βεγρνδεν. Ερ βεηαυπτετ, ειν ×ριχητιγερ× Υνγαρ µιτ ×υνϖερδορβενεµ 
υνγαρισχηεµ Σπραχηγεφηλ× αντωορτε αυφ Εντσχηειδυνγσφραγεν, δερεν Πρδικατ ειν Πρφιξϖερβ ιστ 
(ετωα: Μεγρταδ µ〈ρ α λεχκδετ? − ×Ηαστ δυ σχηον δεινε Ηαυσαυφγαβε γεµαχητ?×) ιµµερ µιτ δερ 
Ωιεδερηολυνγ δεσ Πρφιξεσ (Μεγ.), νιεµαλσ αβερ µιτ ιγεν (εβδ.). Ιν Ωιρκλιχηκειτ ωαρ (υνδ ιστ αυχη 
ηευτε) αβερ κεινε ϖον διεσεν ζωει Φορµεν υνγεβρυχηλιχη βζω. ×φαλσχη×. ∆ιε 
Αντωορτπαρτικελφυνκτιον ϖον ιγεν ιστ ιµ Υνγαρισχηεν λαυτ Ανγαβεν δεσ Ετψµολογισχηεν Ωρτερβυχησ 
δεσ Υνγαρισχηεν (Βενκ! 1993) σπτεστενσ αβ δεµ 18. ϑαηρηυνδερτ ναχηωεισβαρ, δερ βισλανγ 
βεκανντε λτεστε, ϖοµ Ωρτερβυχη αλλερδινγσ νοχη νιχητ βερχκσιχητιγτε Βελεγ σταµµτ αβερ σογαρ 
σχηον αυσ 1606 (βριεφλιχηε Μιττειλυνγ ϖον Φερενχ Α. Μολν〈ρ). ∆ασσ δερ ςερφασσερ δεσ ζιτιερτεν 
Λεσερβριεφεσ τροτζδεµ νυρ διε ερστε Φορµ αλσ ×υρωχησιγ× υνγαρισχη � υνδ σοµιτ αλσ ριχητιγ � 
εµπφανδ, λιε⇓ε σιχη δαµιτ ερκλρεν, δασσ διεσε ιµ Κρεισε δερ ευροπισχηεν Σπραχηεν τατσχηλιχη 
εινε Βεσονδερηειτ δαρστελλτ υνδ δαηερ λειχητερ αλσ εινε ×εχητε νατιοναλε Βεσονδερηειτ× βζω. αλσ 
×ρειν υνγαρισχη× εµπφυνδεν ωερδεν κονντε.  
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Σχηλυσσφολγερυνγεν: Ιµ Εινκλανγ µιτ δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ ωαρεν διε φρ δασ ιν Ρεδε στεηενδε δευτσχησπραχηιγε 
Βργερτυµ Υνγαρνσ ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν σολχηε, ναχη δενεν 
διε Πρσενζ υνδ δερ Εινφλυσσ δερ δευτσχηεν Σπραχηε φρ διε Εινηειτ δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον βζω. φρ διε Ρεινηειτ δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× εινε 
δροηενδε Γεφαηρ δαρστελλτεν υνδ δαηερ εινδευτιγ νεγατιϖ ζυ βεωερτεν ωαρεν. 
Αλλ διεσε Μεινυνγεν λασσεν σιχη λετζτεν Ενδεσ αυσ δερ ηερρσχηενδεν 
Ιδεολογιε δεσ Σπραχηνατιοναλισµυσ ερκλρεν, ωελχηε διε ×ρεινε× υνδ 
εινηειτλιχηε ×νατιοναλε Σπραχηε× νιχητ νυρ αλσ ειν Σψµβολ δερ Νατιον 
ηψποστασιερτε, σονδερν ιν ιηρ σογαρ εινε νοτωενδιγε ςοραυσσετζυνγ δερ 
νατιοναλεν Εινηειτ σαη. ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ βζω. ιµ Σιννε διεσερ 
Μεινυνγεν ωυρδε ϖον δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ δερ 
Σπραχηωεχησελ, δαβει σογαρ ϖιελφαχη αυχη δερ Ωεχησελ δερ δευτσχηεν 
Φαµιλιενναµεν ϖερλανγτ, κυρζυµ: Εσ ωυρδε διε Αυφγαβε ιηρερ αυτοχητηονεν 
Σπραχηε ζυ Γυνστεν δεσ Υνγαρισχηεν ερωαρτετ. 

Ανδερσ σολλ ηινγεγεν διε Σιτυατιον ιν σολχηεν Στδτεν γεωεσεν σειν, διε 
σιχη ιν δεν µεηρ οδερ µινδερ γεσχηλοσσενεν, σπραχηλιχη ηοµογενεν 
δευτσχησπραχηιγεν Σιεδλυνγσρυµεν υνδ/οδερ ιν δερ υνµιττελβαρεν 
Ναχηβαρσχηαφτ δεσ στερρειχηισχηεν Ρειχηστειλσ βεφανδεν. Φρ δασ 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ διεσερ Στδτε ωαρ ϕα δοµιναντερωεισε δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηερηαλτσ χηαρακτεριστισχη (ϖγλ. Αββ. 12 υνδ 13), 
ωοραυσ ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ φολγτ, δασσ διε φρ διε 
Σπρεχηερ ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν ηιερ σολχηε σειν µυσστεν, ναχη 
δενεν νιχητ δερ Σπραχηϖερλυστ, σονδερν δερ Σπραχηερηαλτ δασ ωνσχηενσωερτε 
βζω. ποσιτιϖ βεωερτετε Σπραχηϖερηαλτεν δαρστελλτε. ∆ασσ διεσ τατσχηλιχη δερ 
Φαλλ ωαρ, λσστ σιχη ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Αυσφηρυνγεν ιµ 
ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττ λειχητ εινσεηεν. ∆ορτ ωυρδε νµλιχη 
ναχηγεωιεσεν, δασσ δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ διεσερ Στδτε βερ κειν 
αυσγεπργτεσ υνδ ηινσιχητλιχη σεινερ σοζιαλεν Ιδεντιττ ερστρανγιγεσ 
Νατιοναλβεωυσστσειν ϖερφγτε. Εσ ιδεντιφιζιερτε σιχη αλσο ιν ερστερ Λινιε νιχητ 
αλσ Μιτγλιεδ δερ υνγαρισχηεν Νατιον, σονδερν ϖιελµεηρ αλσ Μιτγλιεδ δερ 
ειγενεν, λοκαλεν βζω. ρεγιοναλεν δευτσχηεν ετηνισχηεν βζω. 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ οδερ � ϖορ αλλεµ ιµ ωεστυνγαρισχηεν Γρενζγεβιετ � αλσ 
Μιτγλιεδ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ √στερρειχησ. Εινε 
ιδεντιττσστιφτενδε βζω. −στρκενδε Ρολλε δρφτεν δαρβερ ηιναυσ ζωειφελσοηνε 
αυχη διε ρελατιϖε Γεσχηλοσσενηειτ βζω. διε ρελατιϖε σπραχηλιχηε Ηοµογενιττ 
σεινερ σοζιαλεν Νετζωερκε γεσπιελτ ηαβεν. ∆αραυσ φολγτ, δασσ ιννερηαλβ δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ διεσερ Στδτε ιν ερστερ Λινιε νιχητ διε 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν δερ υνγαρισχηεν Νατιον βζω. δερ ×νατιοναλεν 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ρελεϖαντ υνδ γλτιγ ωαρεν βζω. αλσ ρελεϖαντ 
υνδ γλτιγ ανγεσεηεν ωυρδεν, σονδερν διε δερ ειγενεν, δ.η. δερ λοκαλεν βζω. 
ρεγιοναλεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ. ∆εµεντσπρεχηενδ ωαρεν εσ αυχη 
νιχητ διε Ρεπρσενταντεν δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ, δερεν 



∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 

 

 

123

εινσχηλγιγε Μεινυνγ ιν Βεζυγ αυφ δασ Σπραχηϖερηαλτεν ερστρανγιγ ρελεϖαντ 
ωαρ, ωειλ διε γεσελλσχηαφτλιχηε Ιντεγρατιον βζω. διε Ακζεπτανζ ιννερηαλβ δερ 
ειγενεν Γεµεινσχηαφτ γεωηρλειστετε, σονδερν διε νορµατιϖεν Μεινυνγεν 
δερ ειγενεν, δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ. Υνδ ωενν µαν ιν διεσεµ Σιννε 
� ζυσαµµενφασσενδ � δαϖον αυσγεηεν κανν, δασσ 

(ι) ιννερηαλβ δερ ειγενεν Σπραχη− υνδ Ιδεντιττσγεµεινσχηαφτ δερ 
Γεβραυχη δερ αυτοχητηονεν, δ.η. δερ δευτσχηεν Σπραχηε, κυρζυµ: δερ 
Σπραχηερηαλτ δασ νορµγεµ⇓ε Σπραχηϖερηαλτεν δαρστελλτε, υνδ δασσ  

(ιι) φρ διε Σπρεχηερ διεϕενιγεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν ρελεϖαντ ωαρεν, διε 
ϖον δερ ειγενεν Σπραχη− υνδ Ιδεντιττσγεµεινσχηαφτ αυσγινγεν, δανν 
φολγτ δαραυσ, δασσ    

(ιιι) ιµ Φαλλε δεσ σεινε αυτοχητηονε Σπραχηε (δοµιναντερωεισε) 
βεηαλτενδεν Βργερτυµσ διεσερ Στδτε διε ρελεϖαντεν νορµατιϖεν 
Μεινυνγεν τατσχηλιχη σολχηε ωαρεν, ναχη δενεν δασ ερωνσχητε βζω. 
ποσιτιϖ βεωερτετε Σπραχηϖερηαλτεν νιχητ δερ Σπραχηωεχησελ, σονδερν 
δερ Σπραχηερηαλτ δαρστελλτε. 

Ζειτγενσσισχηε ⊗υ⇓ερυνγεν, ιν δενεν σολχηε υνδ ηνλιχηε Μεινυνγεν ζυµ 
ςορσχηειν κοµµεν, ωυρδεν ιµ ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττ βερ διε 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δερ Σπρεχηερ � ετωα αµ Βεισπιελ δεσ 
√δενβυργερ Πφαρρερσ Μιχηαελ Κολβενηεψερ � βερειτσ κεννεν γελερντ υνδ 
αναλψσιερτ. ∆αηερ κανν ωοηλ αυφ ωειτερε εµπιρισχηε Βεωεισφηρυνγεν αν 
διεσερ Στελλε βερειτσ ϖερζιχητετ ωερδεν.  

Ανσταττ δεσσεν σειεν � ζυµ Αβσχηλυσσ υνσερερ Αργυµεντατιον � διε 
Εργεβνισσε δερ ιν διεσεµ Αβσχηνιττ δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν ζυρ Φραγε δερ 
ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν κυρζ ζυσαµµενγεφασστ. ∆υρχη διε οβεν 
δοκυµεντιερτεν Υντερσυχηυνγεν γλαυβεν ωιρ ινσγεσαµτ γεσεηεν πλαυσιβελ 
ναχηγεωιεσεν ζυ ηαβεν, δασσ διε φρ δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ 
Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν σολχηε 
ωαρεν, αυσ δενεν δασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ τατσχηλιχη φολγτ. ∆α αλσο ζωισχηεν υνσερεν 
Αναλψσεεργεβνισσεν υνδ δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε αυχη διεσµαλ κειν 
Ωιδερσπρυχη εντδεχκτ ωερδεν κονντε, κννεν ωιρ υνσερε Υντερσυχηυνγεν 
νυν µιτ δεµ νχηστεν Σχηριττ, δ.η. µιτ δερ Φραγε ναχη δεν 
Μοτιϖατιονσφακτορεν δεσ βεοβαχητετεν Σπραχηϖερηαλτενσ φορτσετζεν.  
 
 
8.2.2.2.  Σπραχηϖερηαλτενσµοτιϖατιον 
 
Φαλλσ σιχη διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ τατσχηλιχη αυχη ζυρ 
Ερκλρυνγ σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ ειγνετ, σο ιστ δαϖον αυσζυγεηεν, δασσ εσ 
ιννερηαλβ εινερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ νυρ δανν ζυµ Σπραχηωεχησελ κοµµτ, 
ωενν βει δεν Σπρεχηερν διεσερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυχη διε Μοτιϖατιον ζυµ 
Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηωεχησελσ ϖορηανδεν ιστ. ∆εµεντσπρεχηενδ λαυτετ 
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διε Φραγε, διε δυρχη διε Αναλψσεν ιν διεσεµ Αβσχηνιττ βεαντωορτετ ωερδεν 
µυσσ: Ωελχηε Μοτιϖε κνντε δασ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ 
Υνγαρνσ, δασσ ωηρενδ δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 
1867 υνδ 1918 ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ σεινε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ γεωεχησελτ βζω. ϖερλορεν ηατ, ζυ διεσεµ Σπραχηϖερηαλτεν γεηαβτ 
ηαβεν?  

Εσ ηατ δεν Ανσχηειν, δασσ ωιρ εσ ιµ Φαλλε διεσεσ Βργερτυµσ µιτ 
µεηρερεν, ζυµ Τειλ σεηρ ϖερσχηιεδενεν υνδ αυσσχηλιε⇓λιχη ιν δερ 
αυ⇓ερσπραχηλιχηεν Ωιρκλιχηκειτ ϖερανκερτεν Μοτιϖεν βζω. 
Μοτιϖατιονσκοµπονεντεν ζυ τυν ηαβεν: εινερσειτσ µιτ εινερ αυσγεπργτεν 
πσψχηισχη−εµοτιονελλεν Μοτιϖατιον, διε σιχη αυσ δερ Γεσαµτηειτ δερ βερειτσ 
ερρτερτεν Εινστελλυνγεν (Εµοτιονεν, ⇐βερζευγυνγεν, ςορστελλυνγεν) υνδ 
ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν εργιβτ, υνδ ανδερερσειτσ µιτ εινερ 
ινστρυµεντελλεν, διε ιν δεν γεγεβενεν σοζιοκονοµισχηεν 
Ραηµενβεδινγυνγεν βζω. ιν δεν ειγενεν σοζιοκονοµισχηεν Ιντερεσσεν δερ 
Σπρεχηερ ωυρζελτ. Ιµ Φολγενδεν σολλεν διε εινζελνεν Κοµπονεντεν διεσεσ 
Μοτιϖατιονσκοµπλεξεσ ρεκονστρυιερτ υνδ αναλψσιερτ ωερδεν. 
 
 
8.2.2.2.1.  ∆ευτσχηε Μυττερσπραχηε αλσ δισκρεδιτιερενδε Ειγενσχηαφτ 
 
Ιµ Αβσχηνιττ 8.2.1 ωυρδε ναχηγεωιεσεν, δασσ εσ βει δεµ δευτσχησπραχηιγεν 
Βργερτυµ Υνγαρνσ ιµ Λαυφε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ νιχητ ζυρ Εντστεηυνγ 
εινερ βεωυσστεν υνδ οργανισιερτεν νατιοναλεν Βεωεγυνγ βζω. εινεσ 
αυσγεπργτεν, δοµιναντεν δευτσχηεν Νατιοναλβεωυσστσεινσ καµ. ςιελµεηρ 
ωολλτε σιχη διεσεσ Βργερτυµ τροτζ σεινερ φρεµδεν Ηερκυνφτ υνδ σεινερ 
δευτσχηεν Μυττερσπραχηε ιν διε υνγαρισχηε Νατιον ιντεγριερεν, ερ ιδεντιφιζιερτε 
σιχη αλσ Μιτγλιεδ δερ υνγαρισχηεν Νατιον. ∆ιεσε σεινε Ιντεντιον βζω. Ιδεντιττ 
µανιφεστιερτε σιχη υ.α. αυχη δαριν, δασσ εσ σιχη, ωιε εσ αλλειν σχηον δασ 
βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν ζειγτ, διε Νορµεν υνδ Ιντερεσσεν δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον ζυ ειγεν µαχητε. Ινδεσ δεφινιερτε σιχη διε υνγαρισχηε 
Νατιον, ιν διε εσ σιχη αλσο � σταττ δερ δευτσχηεν � ιντεγριερεν ωολλτε βζω. ζυ 
ιντεγριερεν ηαττε, � ιµ Σιννε δερ ηερρσχηενδεν Ιδεολογιε δεσ 
Σπραχηνατιοναλισµυσ � ϖορ αλλεµ γεραδε δυρχη ιηρε ×νατιοναλε Σπραχηε× υνδ 
σαη ιν δερ εινηειτλιχηεν ×νατιοναλεν Σπραχηε× σογαρ διε νοτωενδιγε 
ςοραυσσετζυνγ δερ Εινηειτ υνδ δεσ ×Αυφβληενσ× δερ Νατιον. ςορ διεσεµ 
Ηιντεργρυνδ ιστ εσ δανν ϖερστνδλιχη, δασσ διε αυφ δεµ Τερριτοριυµ δεσ 
υνγαρισχηεν Νατιοναλσταατεσ γεσπροχηενεν φρεµδεν Σπραχηεν υνδ ιηρε 
Σπρεχηερ, αλσο αυχη διε δευτσχηε Σπραχηε υνδ Σπραχηγεµεινσχηαφτ, αλσ 
γεφηρδενδε Φακτορεν δερ υνγαρισχηεν σπραχηλιχηεν υνδ νατιοναλεν Εινηειτ 
ανγεσεηεν ωυρδεν. ∆ευτσχη (αλσ Μυττερσπραχηε) ζυ σπρεχηεν ωυρδε σοµιτ ιν 
Υνγαρν ζυ εινερ σοζιαλ δισκρεδιτιερενδεν Ειγενσχηαφτ υνδ φηρτε 
νοτωενδιγερωεισε ζυρ κολλεκτιϖεν Στιγµατισιερυνγ δερ δευτσχηεν 
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Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ Λανδεσ.22 ∆αµιτ γελανγτε δασ δευτσχησπραχηιγε 
Βργερτυµ ιν διε παραδοξε Σιτυατιον, δασσ εσ σιχη αλσ Μιτγλιεδ εινερ 
νατιοναλεν Γεµεινσχηαφτ ιδεντιφιζιερτε, διε ιν ιηµ αβερ ωεγεν σεινερ φρεµδεν 
Σπραχηε εινεν νατιοναλεν ×Φεινδ× βζω. εινε Γεφαηρ φρ διε Νατιον υνδ διε 
×νατιοναλε Σπραχηε× σαη υνδ ιην δεσωεγεν αυσ− βζω. σιχη ϖον ιηµ αβγρενζτε. 
Εσ ωυρδε αλσο διε σοζιαλε Ιδεντιττ, δ.η. διε νατιοναλε Ζυγεηριγκειτ δερ ιν 
Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ ιν Φραγε γεστελλτ, ιηρε σοζιαλε Ακζεπτανζ υνδ 
Ιντεγρατιον ιννερηαλβ δερ αλσ ειγεν εµπφυνδενεν νατιοναλεν Γεµεινσχηαφτ 
ωαρεν γεφηρδετ. 

∆οχη δερ Αυσωεγ αυσ διεσερ παραδοξεν Σιτυατιον σχηιεν εινφαχη, διε 
Λσυνγ ωαρ σο γυτ ωιε ϖοργεγεβεν. Ωενν νµλιχη  

(ι) διε (µειστενσ) εινζιγε δισκρεδιτιερενδε Ειγενσχηαφτ διεσεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ δερ � δεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν 
δερ Νατιον ωιδερσπρεχηενδε � Γεβραυχη εινερ φρεµδεν, δ.η. δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε ωαρ, υνδ ωενν 

(ιι) δασ Βεφολγεν δερ Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν δερ Νατιον, δ.η. δερ 
Γεβραυχη δερ υνγαρισχηεν ×νατιοναλεν Σπραχηε× διε Βεφρειυνγ ϖον δερ 
σοζιαλεν Στιγµατισιερυνγ ιν Αυσσιχητ στελλτε υνδ διε Ακζεπτανζ 
ιννερηαλβ δερ αλσ ειγεν εµπφυνδενεν νατιοναλεν Γεµεινσχηαφτ ζυ 
γεωηρλειστεν σχηιεν, δανν εργιβτ σιχη δαραυσ, δασσ 

(ιιι) δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ Υνγαρνσ ινσοφερν µοτιϖιερτ ωαρ, σεινε 
αυτοχητηονε Σπραχηε ζυ ωεχησελν, αλσ ιηµ δερ Σπραχηωεχησελ δεν Ωεγ ζυρ 
Ιντεγρατιον ιν διε αλσ ειγεν εµπφυνδενε υνγαρισχηε Νατιον ερφφνετε υνδ σοµιτ 
εινεν Αυσωεγ αυσ σεινερ σπραχηλιχη βεδινγτεν σοζιαλεν Ρανδστελλυνγ βοτ.  

 
 
8.2.2.2.2.  Σπραχηλιχη βεδινγτεσ σοζιαλεσ Πρεστιγε 
 
∆ιε νχηστε πσψχηισχη−εµοτιονελλε Μοτιϖατιονσκοµπονεντε σχηειντ αυφ διε 
φρ διε Κλασσε δεσ Βργερτυµσ σειτ εη υνδ ϕε χηαρακτεριστισχηεν, ωοηλ 
νατρλιχηεν Ειγενσχηαφτεν δερ σοζιαλεν βζω. σοζιοκυλτυρελλεν Αυφστιεγσοριεντιερτηειτ 
σοωιε δερ Οριεντιερυνγ αν ηηερεν βζω. ηηερ γεγλαυβτεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Ιδεαλεν 
ζυρχκζυφηρεν ζυ σειν. 

∆ασ ηοηε σοζιαλε Πρεστιγε δερ φηρενδεν γεσελλσχηαφτλιχηεν βζω. 
πολιτισχηεν Ελιτε σοωιε δερεν � ϖερµειντλιχη οδερ ωιρκλιχη � ×ηηερε 
Λεβενσφορµ× βεδευτετεν αυχη φρ δασ Βργερτυµ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ εινε 
ωιχητιγε Ανζιεηυνγσκραφτ, ειν σοζιαλεσ Ιδεαλβιλδ. ∆ιεσ γιλτ ϖορ αλλεµ αυχη 
                                                           

 
22  Βει δεµ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµ ϕδισχηερ Ηερκυνφτ µυσσ µαν νεβεν διεσεµ σπραχηλιχη 

βεδινγτεν Στιγµα αυχη νοχη µιτ εινεµ ετηνισχη βζω. ρελιγισ µοτιϖιερτεν ρεχηνεν, δασσ 
σπτεστενσ ιν δεν 80ερ ϑαηρεν δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ σχηλιε⇓λιχη ιν εινεν ιµµερ ηεφτιγερ υνδ 
οφφενερ ωερδενδεν Αντισεµιτισµυσ µνδετε. Ζυ δεν Ερσχηεινυνγσφορµεν υνδ δεν 
Ηιντεργρνδεν διεσεσ Αντισεµιτισµυσ σιεηε ετωα Φ⌠ναγψ 2001: 93φφ. σοωιε διε εινσχηλγιγεν 
Καπιτελ ιν Πρεπυκ (1997) υνδ Υνγϖ〈ρι (1999). 
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δεσωεγεν, ωειλ διεσε γεσελλσχηαφτλιχηε υνδ πολιτισχηε Ελιτε ιµ δαµαλιγεν 
Υνγαρν ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ � ναχη ωιε ϖορ � αδλιγερ Ηερκυνφτ ωαρ. 
Σιε ωαρ αλλερδινγσ � σχηον σειτ ϑαηρηυνδερτεν � αυχη υνγαρισχη βζω. υνγαρισχη 
γεσινντ, σιε σπραχη αυχη Υνγαρισχη υνδ ϖερτρατ εντσχηλοσσεν διε υνγαρισχηεν 
νατιοναλεν Ιντερεσσεν (ϖγλ. Ηαν〈κ 1998: 75).  

Σοµιτ εντπυππτε σιχη διε δευτσχηε Μυττερσπραχηε δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν 
Βργερτυµσ, δα σιε ϕα δεµ ϖορβιλδλιχηεν Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Αδελσ, δ.η. δεν 
υνγαρισχηεν νατιοναλεν βζω. σπραχηνατιοναλιστισχηεν Ιδεαλεν, Νορµεν υνδ 
Ιντερεσσεν στρικτ ωιδερσπραχη, ερνευτ αλσ Βαρριερε, διεσµαλ ϖορ δεµ ερσεηντεν 
υνδ ερστρεβτεν σοζιαλεν Πρεστιγε. ςορ διεσεµ Ηιντεργρυνδ σχηειντ αλσο διε 
Φεστστελλυνγ γερεχητφερτιγτ ζυ σειν, δασσ δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ 
Υνγαρνσ (αυχη) δυρχη διε Ανσιχητ ζυµ Σπραχηωεχησελ βζω. ζυµ 
Σπραχηϖερλυστ µοτιϖιερτ ωυρδε, δασσ µιτ δεµ Ωεχησελ σεινερ αυτοχητηονεν Σπραχηε 
ζυγλειχη ειν ηηερεσ σοζιαλεσ Πρεστιγε υνδ διε Ανναηµε εινερ ηηερεν, πρεστιγεϖολλερεν 
Λεβενσφορµ ϖερκνπφτ σειεν (ϖγλ. Πυκ〈νσζκψ 1934: 149φ., Ηαν〈κ 1974: 520φ. υνδ 
1998: 74φ., Ηυττερερ 1961: 55φ., Μοραϖεκ 1939: 583).  

∆ασσ ιµ Βεωυσστσειν διεσεσ Βργερτυµσ διε σοζιαλεν Αττριβυτε ×Ηερρ× υνδ 
×υνγαρισχη× τατσχηλιχη αυφσ Ενγστε υνδ υντρεννβαρ µιτεινανδερ ϖερκνπφτ 
ωαρεν, ζειγτ υ.α. αυχη διε Τατσαχηε, δασσ � λαυτ ζειτγενσσισχηεν Θυελλεν � 
διεσερ ςορστελλυνγ γλειχηζειτιγ δασ κοντρρε Βεγριφφσπααρ ×δευτσχη×−×βυερλιχη× 
γεγενβεργεστελλτ ωυρδε. Σο λιεστ µαν ετωα ιν δεν βερειτσ µεηρφαχη ζιτιερτεν 
∆ενκωρδιγκειτεν Φερενχ Ηερχζεγσ Φολγενδεσ: 

 

Ιν Σδυνγαρν ηερρσχητε δαµαλσ διε Ανσιχητ, µαν κννε ηχηστενσ βισ 500 ϑοχη 
Γρυνδβεσιτζ Σχηωαβε23 οδερ Σερβε βλειβεν, ωερ αβερ δαρβερ βεσιτζε, µσσε Υνγαρ 
ωερδεν, υµ ειν σεινεµ ςερµγεν ανγεµεσσενεσ Λεβεν φηρεν ζυ κννεν. (Ηερχζεγ 
1985: 85) 
 

∆εµναχη σχηειντ αλσο διε ιν Ρεδε στεηενδε ςορστελλυνγ � ζυµινδεστ ιν 
Σδυνγαρν � ιν δερ Τατ ωειτ ϖερβρειτετ γεωεσεν ζυ σειν. Υνδ αυχη Ηερχζεγ 
σχηλιε⇓τ σιχη διεσερ Ανσιχητ αν εινερ σπτερεν Στελλε σεινερ Μεµοιρεν 
περσνλιχη αν, ινδεµ ερ σαγτ: 
 

⇐βριγενσ βιν ιχη δερ ⇐βερζευγυνγ, δασσ ειν Φελδαρβειτερ δυρχηαυσ Σχηωαβε οδερ 
Σλοωακε σειν κανν, ειν Κυλτυρµενσχη αβερ κανν ιν Υνγαρν αλλεινε Υνγαρ σειν. (εβδ.: 
226) 

 

Ιν δεν ζιτιερτεν ⊗υ⇓ερυνγεν ιστ αλλερδινγσ λεδιγλιχη ϖον ×Σχηωαβεν×, 
×Σερβεν×, Σλοωακεν× υνδ ×Υνγαρν× διε Ρεδε, ωοβει εσ ζυνχηστ υνκλαρ βλειβτ, 
οβ βει διεσεν Ζυορδνυνγεν δερ Σπραχηε τατσχηλιχη βζω. βερηαυπτ εινε 
Ρολλε ζυκοµµτ. Αυφ διεσε Φραγε γιβτ διε υ.α. γεραδε αυχη διε 

                                                           

 
23  Υντερ δερ Βεζειχηνυνγ ×Σχηωαβε× ϖερστανδ � υνδ ϖερστεητ � µαν ιν Υνγαρν δασ γεσαµτε 

∆ευτσχητυµ δεσ Λανδεσ υνδ αυχη δασ ∆ευτσχητυµ σελβστ βεζειχηνετε � υνδ βεζειχηνετ σιχη βισ 
ηευτε νοχη � βισ αυφ ωενιγε ρεγιοναλε Αυσναηµεν σο. Ζυµ Ηιντεργρυνδ διεσερ παρσ−προ−τοτο− 
Βενεννυνγ σιεηε ετωα Ηυττερερ 1990: 68φφ. υνδ Βελλρ 1986: 84.  
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Ιδεντιττσπροβλεµατικ δεσ Υνγαρνδευτσχητυµσ τηεµατισιερενδε Ερζηλυνγ 
Υµσ Ερβε (1916) δερ δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν Αυτοριν Ελλα 
Τριεβνιγγ−Πιρκηερτ εινε βερζευγενδε Αντωορτ. Ιν διεσερ στελλτ δερ ϖερργερτε 
δρφλιχηε Ηανδωερκσµειστερ σεινερ φρ ειν βεσσερεσ Λεβεν ερζογενεν Τοχητερ 
αυσ γεγεβενεµ Ανλασσ φολγενδε ρηετορισχηε Φραγε:  
 

Γλαυβτ ιηρ ϖιελλειχητ, ιηρ σειδ Βαυερν, δασσ ιηρ ∆ευτσχη σπρεχητ? (ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 
2000/1940: 79) 

 

∆ιε Αυσσαγε διεσεσ Σατζεσ ιστ νυνµεηρ εινδευτιγ υνδ σιε βεσττιγτ ζυγλειχη 
αυχη υνσερε οβεν αυφγεστελλτε Τηεσε: Ιν δεν ςορστελλυνγεν δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ σπριχητ νυρ δερ δευτσχηε (οδερ σερβισχηε) Βαυερ 
∆ευτσχη (οδερ Σερβισχη), δεν ×Ηερρν× ερκενντ µαν ιν Υνγαρν ιν ερστερ Λινιε 
γεραδε δαραν, δασσ ερ νιχητ ∆ευτσχη (οδερ Σερβισχη), σονδερν εινζιγ υνδ 
αλλεινε Υνγαρισχη σπριχητ. Ιν διεσεµ Σιννε κανν µαν αλσο σαγεν, δασσ ιµ 
κολλεκτιϖεν ∆ενκεν υνδ Εµπφινδεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ δασ 
Υνγαρισχηε αλσ εινε Αρτ ×Πρεστιγεσπραχηε× βζω. αλσ ×Λειτϖαριεττ× ερσχηειντ, 
ωοµιτ � ιν Ανλεηνυνγ αν ΟΣΚΑΡ ΡΕΙΧΗΜΑΝΝσ Ανσατζ � διε Τατσαχηε 
γεµειντ ιστ, δασσ ναχη δερ (ιντερ)συβϕεκτιϖεν Βεωερτυνγ δερ Σπρεχηερ δασ 
Υνγαρισχηε ειν δευτλιχη ηηερεσ σοζιαλεσ Πρεστιγε βεσιτζτ αλσ διε ειγενε, 
αυτοχητηονε δευτσχηε Σπραχηε (ϖγλ. Ρειχηµανν 1990: 141). ∆ασ Υνγαρισχηε 
βζω. Υνγαρισχη ζυ σπρεχηεν ωιρδ σοµιτ ζυγλειχη αυχη ζυ εινεµ Σοζιαλσψµβολ, 
µιτ δεσσεν Ηιλφε σιχη δασ Βργερτυµ ×ναχη υντεν×, ϖον δεν βυερλιχηεν 
Σχηιχητεν δερ Γεσελλσχηαφτ αβγρενζτ. ∆αδυρχη ερφλλτ διεσεσ Σπραχηϖερηαλτεν 
εινε ωιχητιγε Φυνκτιον βει δερ Σταβιλισιερυνγ δερ ινδιϖιδυελλεν ωιε σοζιαλεν 
Ιδεντιττ δεσ Βργερτυµσ υνδ τργτ αλσ σψµβολισχηε Φορµ δερ 
Σελβστδαρστελλυνγ ζυρ Κονστιτυτιον βργερλιχηερ Λεβενσωελτ βει (ϖγλ. Λινκε 
1991: 250).   

Ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν λσστ σιχη ζυσαµµενφασσενδ � ωιεδερηολτ � 
φεστστελλεν, δασσ δερ δευτσχησπραχηιγε Βργερ ιν δερ υντερσυχητεν Εποχηε 
(αυχη) δυρχη διε ςορστελλυνγ ζυµ Σπραχηωεχησελ µοτιϖιερτ ωυρδε, δασσ 
Υνγαρισχη σπρεχηεν εινε κονστιτυτιϖε Ειγενσχηαφτ δερ ×Ηερρενσχηιχητ× σει, 
δ.η. εινε πρεστιγεϖολλε Σπραχηϖερηαλτενσωεισε δαρστελλε; δερ Σπραχηωεχησελ 
βρινγε ιην σοµιτ διεσερ ηηερεν Σχηιχητ νηερ, γρενζε ιην ϖον δεν υντερεν, 
ϖορ αλλεµ δερ βυερλιχηεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Σχηιχητεν αβ υνδ σιχηερε ιηµ 
δαδυρχη ειν ηηερεσ σοζιαλεσ Πρεστιγε.  
 
 
8.2.2.2.3.  ×Υνγαρισχη× αλσ Σψνονψµ δεσ ×Φορτσχηριττσ×  
 
Ιν δεν ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττεν ωυρδε βερειτσ µεηρφαχη αυφ διε σταρκε 
σοζιαλε Στιγµατισιερυνγ δερ δευτσχηεν Σπραχηε ηινγεωιεσεν, διε ζωανγσλυφιγ 
ζυγλειχη αυχη αυφ διε Σπραχητργερ, δ.η. αυφ διε δευτσχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ 
δεσ Λανδεσ βερτραγεν ωυρδε. ∆ιε Υρσαχηεν διεσερ Στιγµατισιερυνγ σινδ 
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εβενφαλλσ σχηον γενανντ ωορδεν: Εινερσειτσ γαλτ διε � ϖον δερ Ιδεολογιε δεσ 
Σπραχηνατιοναλισµυσ γεπργτε � κολλεκτιϖε Αυφφασσυνγ, δασ ∆ευτσχηε αλσ 
φρεµδε Σπραχηε γεφηρδε διε Ρεινηειτ υνδ διε Εντφαλτυνγ δερ ×νατιοναλεν 
Σπραχηε×, υνδ δα διε Ρεινηειτ υνδ διε Εντφαλτυνγ δερ νατιοναλεν Σπραχηε διε 
νοτωενδιγεν ςοραυσσετζυνγεν δεσ νατιοναλεν Αυφστιεγσ ϖερκρπερν, στεηε εσ 
σοµιτ αυχη δεµ Αυφβληεν δερ Νατιον ιµ Ωεγε. Υνδ ανδερερσειτσ 
ιδεντιφιζιερτε δασ κολλεκτιϖε ∆ενκεν δερ υνγαρισχηεν Νατιον βζω. δερ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× διε δευτσχηε Σπραχηε αλσ διε 
Σπραχηε δεσ ϖορ δεµ Αυσγλειχη ηερρσχηενδεν, διε νατιοναλε Αυτονοµιε 
ζερστρενδεν ηαβσβυργισχηεν Αβσολυτισµυσ υνδ σαη ιν ιηρ σοµιτ ειν Σψµβολ 
δερ νατιοναλεν Υντερδρχκυνγ. 

Μιτ δεµ Αυσγλειχη ιµ ϑαηρε 1867 ωαρεν αβερ διε ϑαηρε δεσ καισερλιχηεν 
Αβσολυτισµυσ ζυ Ενδε. Υνγαρν ηαττε ωιεδερ σεινε νατιοναλε υνδ � ζυµ 
Γρο⇓τειλ � αυχη σεινε πολιτισχηε Αυτονοµιε υνδ ιν δεν ναχηφολγενδεν 
ϑαηρζεηντεν ερλεβτε εσ εινεν ενορµεν, βισ δαηιν νιε γεσεηενεν πολιτισχηεν, 
ωιρτσχηαφτλιχηεν υνδ κυλτυρελλεν Αυφσχηωυνγ. ∆ασ Ζειταλτερ δεσ ∆υαλισµυσ 
γινγ σοµιτ αλσ διε Εποχηε δεσ νατιοναλεν Αυφστιεγσ, δερ γεσελλσχηαφτλιχηεν 
υνδ ωιρτσχηαφτλιχηεν Μοδερνισιερυνγ σοωιε δερ κυλτυρελλεν Βλτε ιν διε 
υνγαρισχηε Γεσχηιχητσσχηρειβυνγ ειν. Βεσονδερσ ηερϖορστεχηενδ ωαρ διε 
Εντωιχκλυνγ δερ Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ, διε ιµ λετζτεν ∆ριττελ δεσ 19. 
ϑαηρηυνδερτσ ζυ εινερ ευροπισχηεν Γρο⇓σταδτ, ζυ εινεµ κυλτυρελλεν υνδ 
ωιρτσχηαφτλιχηεν Ζεντρυµ νιχητ νυρ δεσ Λανδεσ, σονδερν αυχη δεσ γανζεν 
Κοντινεντσ ωυρδε.24 Υνδ νιχητ ζυλετζτ ωαρ εσ αυχη διε Ζειτ, ιν δερ διε 
σπραχηλιχηε Γεωαλτ √στερρειχησ νυνµεηρ βερωυνδεν ωαρ, ιν δερ αλσο δασ 
Υνγαρισχηε αλσ ×νατιοναλε Σπραχηε× ωιεδερ διε στανδαρδοριεντιερτεν ∆οµνεν 
δερ Κοµµυνικατιον εροβερν υνδ δασ ∆ευτσχηε ιν διεσερ σεινερ Φυνκτιον 
αβλσεν κονντε (ϖγλ. διε Καπιτελ 5 υνδ 7).  

ςορ διεσεµ Ηιντεργρυνδ ιστ εσ δανν αυχη ϖερστνδλιχη, δασσ διε Αττριβυτε 
×δευτσχη× υνδ ×υνγαρισχη× � νιχητ ζυλετζτ αυχη αυφ διε Σπραχηε βεζογεν � ιµ 
κολλεκτιϖεν ∆ενκεν δερ δαµαλιγεν υνγαρισχηεν Γεσελλσχηαφτ εινε ωειτερε 
ωιχητιγε Φυνκτιον βει δερ κογνιτιϖεν Ερφασσυνγ βζω. δερ Κατεγορισιερυνγ δερ 
σοζιαλεν Ωιρκλιχηκειτ ερηιελτεν: Υνγαρ ζυ σειν βεδευτετε Φρειηειτ, Φορτσχηριττ, 
Λιβεραλισµυσ υνδ Μοδερνισµυσ, ωηρενδ δασ Αττριβυτ ×δευτσχη× ιν 
Ανλεηνυνγ αν διε Ζειτ δεσ καισερλιχηεν Αβσολυτισµυσ δεσ Ωιενερ Ηοφεσ µιτ 
Ρχκστνδιγκειτ, πολιτισχηερ Αβηνγιγκειτ, νατιοναλερ (αυχη σπραχηλιχηερ) 
Υντερδρχκυνγ υνδ Κονσερϖατιϖισµυσ ασσοζιιερτ ωυρδε (ϖγλ. Πυκ〈νσζκψ 1939: 
10, Ηαν〈κ 1974: 521 υνδ 1998: 75). Υνγαρ ζυ σειν γαλτ αλσο � αυχη ιν διεσερ 
Ηινσιχητ � αλσ εινδευτιγ ποσιτιϖε, ποσιτιϖ βεωερτετε Ειγενσχηαφτ, ωηρενδ 
∆ευτσχη ζυ σειν ωιεδερυµ εινδευτιγ νεγατιϖ βεωερτετ ωαρ.  

                                                           

 
24  Ζυρ Εντωιχκλυνγ δερ Ηαυπτσταδτ Βυδαπεστ υµ διε ϑαηρηυνδερτωενδε σιεηε διε αυσγεζειχηνετε, 

δεταιλλιερτε υνδ δεν νευεστεν Στανδ δερ Φορσχηυνγ ωιδερσπιεγελνδε σοζιαληιστορισχηε ∆αρστελλυνγ 
ιν Λυκ〈χσ (1988). 
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Αλσ Υνγαρ βζω. αλσ Μιτγλιεδ δερ υνγαρισχηεν Νατιον ωυρδε αλλερδινγσ ναχη 
δερ ηερρσχηενδεν, σπραχηιδεολογισχη µοτιϖιερτεν κολλεκτιϖεν Μεινυνγ δερ 
δοµιναντεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ νυρ δερϕενιγε ανερκανντ, δερ ζυρ γλειχηεν 
Ζειτ αυχη Μιτγλιεδ δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ωαρ, δερ 
σιχη αλσο ιν δερ αλλτγλιχηεν Κοµµυνικατιον δεσ Υνγαρισχηεν, κεινεσωεγσ 
αβερ δεσ ∆ευτσχηεν βεδιεντε. Υνδ δαραυσ εργιβτ σιχη βερειτσ, δασσ δασ 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ Υνγαρνσ (αυχη) ινσοφερν ζυµ Σπραχηωεχησελ µοτιϖιερτ ωαρ, αλσ 
σειν Σπραχηωεχησελ ιν σεινερ ειγενεν σοζιαλεν Κογνιτιον σοωιε αυχη ιν δερ 
σοζιαλεν Κογνιτιον σεινερ ρελεϖαντεν σοζιαλεν Υµωελτ ζυγλειχη σειν Βεκενντνισ 
ζυ δεν νατιοναλεν Ωερτεν δερ Φρειηειτ, δεσ Φορτσχηριττσ υνδ δεσ Μοδερνισµυσ 
σψµβολισιερτε σοωιε σεινε ∆ιστανζιερυνγ ϖον Υντερωρφιγκειτ, Ρχκστνδιγκειτ υνδ 
Κονσερϖατιϖισµυσ ρεπρσεντιερτε. 

Ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ υνδ ιµ Εινκλανγ δαµιτ ωειστ ΠΥΚℑΝΣΖΚΨ αυφ 
Φολγενδεσ ηιν: 

 

∆ιε ϑαηρε ναχη δεµ Αυσγλειχη ωαρεν [...] διε Γλανζζειτ δεσ πολιτισχηεν υνδ 
κυλτυρελλεν Λεβενσ, εινε Ζειτ, ιν δερ ωειτγεστεχκτε νατιοναλε Ζιελε [...] διε 
√φφεντλιχηκειτ λενκτεν, δενεν δασ ∆ευτσχηυνγαρτυµ µιτ δεµ κλεινβργερλιχηεν 
Γεσιχητσκρεισ υνδ δερ [...] υνπολιτισχηεν Ηαλτυνγ σεινερ γρο⇓εν Μασσεν νιχητσ 
Γλειχηωερτιγεσ γεγενβερζυστελλεν ηαττε. (Πυκ〈νσζκψ 1934: 150) 
 

Ζυµ Σχηλυσσ στεηε ηιερ αλσ εµπιρισχηερ Βεωεισ φρ δασ τατσχηλιχηε 
ςορηανδενσειν διεσερ Μοτιϖατιον ειν κυρζερ Αβσχηνιττ αυσ δεν Μεµοιρεν 
Φερενχ Ηερχζεγσ. ∆ιε ζιτιερτεν Ζειλεν σολλεν εξεµπλαρισχη ϖερανσχηαυλιχηεν, 
ωιε µαν διε µενταλε Ρεπρσεντατιον δεσ εινσχηλγιγεν, ρελεϖαντεν σοζιαλεν 
Ωισσενσ βερ δασ Υνγαρτυµ βει δεµ δευτσχησπραχηιγεν Βργερ Υνγαρνσ 
ϖορζυστελλεν ηατ: 

 

Μιχη φασζινιερτε αλλεινε σχηον δερ Γεδανκε, δασσ ιχη υντερ �εχητεν� Υνγαρν λεβεν 
ωερδε. Σειτ δεν Γεσχηεηνισσεν ϖον 1848 υµγαβ δασ Υνγαρτυµ δα υντεν ιµ Βανατ ειν 
λεγενδενυµωοβενερ Νιµβυσ. Υνδ αυχη ωενν µαν δορτ διεσεσ Υνγαρτυµ καυµ ζυ σεηεν 
βεκαµ, µαν φηλτε σεινε Ανζιεηυνγσκραφτ υνδ ιχη ηαβε µιρ γεραδεζυ εινγεβιλδετ, ιχη 
ωερδε ιν δερ Σχηυλβανκ δεσ Σζεγεδινερ Γψµνασιυµσ νεβεν δεν Σηνεν ϖον 
εηεµαλιγεν Ρεϖολυτιονσκµπφερν υνδ Ηυσαρεν σιτζεν υνδ µιτ ιηνεν ζυσαµµεν 
γρο⇓ε Ηελδεντατεν ϖολλβρινγεν. (Ηερχζεγ 1985: 104, Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � 
Π.Μ.) 

 
 
8.2.2.2.4.  ∆ερ Σπραχηωεχησελ αλσ ςοραυσσετζυνγ φρ δεν σοζιαλεν υνδ 

ωιρτσχηαφτλιχηεν Αυφστιεγ 
 
Βισλανγ ωαρ λεδιγλιχη ϖον δεν πσψχηισχη−εµοτιονελλεν Μοτιϖατιονσφακτορεν 
δεσ Σπραχηωεχησελσ διε Ρεδε. Μαν δαρφ ϕεδοχη αυχη διε Ρολλε δερ ειγενεν 
σοζιοκονοµισχηεν Ιντερεσσεν δεσ Βργερτυµσ, δασ ειγενε Ιντερεσσε δερ Σπρεχηερ αµ 
γεσελλσχηαφτλιχηεν υνδ ωιρτσχηαφτλιχηεν Αυφστιεγ κεινεσωεγσ αυ⇓ερ Αχητ λασσεν βζω. 
υντερσχητζεν. 
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∆ερ ερφολγρειχηε Αυφστιεγ, δ.η. διε Ιντεγρατιον ιν εινε γεσελλσχηαφτλιχη 
υνδ/οδερ ωιρτσχηαφτλιχη ηηερε Σχηιχητ σετζτ ιν αλλερ Ρεγελ διε Ακζεπτανζ 
υνδ δασ Βεφολγεν δερ ιννερηαλβ διεσερ Σχηιχητ γελτενδεν σοζιαλεν Νορµεν 
ϖοραυσ. Γεναυσο κννεν ωιρ αυχη ιµ Φαλλε δεσ (υρσπρνγλιχη) 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ δαϖον αυσγεηεν, δασσ σειν γεσελλσχηαφτλιχηερ 
Αυφστιεγ διε Ακζεπτανζ υνδ δασ Βεφολγεν ϕενερ σοζιαλεν Νορµεν, υ.α. αυχη 
ϕενερ Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν ϖοραυσσετζτε, διε ιννερηαλβ δερ ανγεστρεβτεν 
(ηηερεν βζω. φηρενδεν) Σχηιχητεν δερ Γεσελλσχηαφτ γλτιγ ωαρεν. Νυν 
ηαβεν ωιρ αβερ οβεν γεσεηεν, δασσ διε ιν Ρεδε στεηενδεν Νορµεν ιν 
υνσερεµ Φαλλ νατιοναλε, (σπραχη)νατιοναλιστισχηε Νορµεν ωαρεν. Σιε ωυρδεν 
ϖον δεν Μιτγλιεδερν βζω. ϖον δερ γεσελλσχηαφτλιχηεν υνδ πολιτισχηεν Ελιτε δερ 
×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ 
νατιοναλερ βζω. σπραχηνατιοναλιστισχηερ Ιντερεσσεν κονστιτυιερτ, ερκανντεν αλσο 
αυσσχηλιε⇓λιχη δεν Γεβραυχη δερ ×νατιοναλεν Σπραχηε× αλσ ×ριχητιγεσ× 
Σπραχηϖερηαλτεν αν. Σοµιτ γαλτ δερ Γεβραυχη δερ δευτσχηεν, δ.η. εινερ 
φρεµδεν Σπραχηε ιµ γεγεβενεν σοζιαλεν Κοντεξτ αλσ στρικτ νορµωιδριγεσ, 
σοζιαλ στιγµατισιερτεσ Σπραχηϖερηαλτεν υνδ στανδ δεσηαλβ δεµ ιντενδιερτεν 
γεσελλσχηαφτλιχηεν υνδ/οδερ ωιρτσχηαφτλιχηεν Αυφστιεγ ιµ Ωεγε. Μ.α.Ω. 
ωυρδε δεν Σπρεχηερν ιηρε ειγενε Μυττερσπραχηε ζυ εινερ σχηωερωιεγενδεν 
σοζιαλε Βαρριερε, διε ιηνεν δεν Ωεγ ϖορ δεµ ερστρεβτεν Αυφστιεγ ϖον 
ϖορνηερειν ϖερσχηλοσσ. ∆ιεσερ Υµστανδ ωιρδ νιχητ ζυλετζτ αυχη δαζυ 
βειγετραγεν ηαβεν, δασσ διε Σπρεχηερ δεµ Σπραχηωεχησελ γεγενβερ 
νυνµεηρ αυσγεσπροχηεν ποσιτιϖ, ωηρενδ αβερ δεµ Σπραχηερηαλτ βζω. ιηρερ 
αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ γεγενβερ αυσγεσπροχηεν νεγατιϖ 
εινγεστελλτ ωαρεν. Υνδ ωενν ωιρ αλσο ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν ωισσεν, δασσ 

(ι) δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ Υνγαρνσ αµ γεσελλσχηαφτλιχηεν 
υνδ/οδερ ωιρτσχηαφτλιχηεν Αυφστιεγ ιντερεσσιερτ ωαρ, υνδ   

(ιι) δασσ ιηµ διεσερ Αυφστιεγ ερστ δυρχη δασ Βεφολγεν δερ γελτενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν, κυρζυµ: δυρχη δεν Σπραχηωεχησελ 
ερµγλιχητ ωυρδε, δανν εργιβτ σιχη δαραυσ, δασσ 

(ιιι) δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ Υνγαρνσ ινσοφερν αµ Σπραχηωεχησελ ιντερεσσιερτ 
ωαρ, αλσ ιηµ ερστ διεσεσ Σπραχηϖερηαλτεν δεν γεσελλσχηαφτλιχηεν υνδ/οδερ 
ωιρτσχηαφτλιχηεν Αυφστιεγ µγλιχη µαχητε.  

∆ιεσε Ανσιχητ λσστ σιχη αυχη ιµ υντεν ζιτιερτεν Αβσχηνιττ εινεσ κλεινεν 
Ηεφτεσ ερκεννεν, δασ ϖοµ δευτσχηεν Αρχηιϖαρ ϑυλιυσ Πφλυγ αυσ δεµ Βανατ ιµ 
ϑαηρε 1882 ηεραυσγεγεβεν ωυρδε. Πφλυγσ Ζειλεν ωιδερσπιεγελν σεινε Ανσιχητ, 
ναχη δερ δεν δευτσχηεν βζω. δευτσχησπραχηιγεν Βργερ αυσσχηλιε⇓λιχη διε 
Ασσιµιλατιον, ϖορ αλλεµ εβεν δερ Σπραχηωεχησελ αυσ σεινερ Αρµυτ υνδ σεινεµ 
Ελενδ ηεραυσηεβεν κννε:  
 

∆ιε δευτσχηεν Βργερ Υνγαρνσ ωολλεν νιχητ ιν Αρµυτ υνδ Ελενδ ϖερβλειβεν, σο ωιε σιε δαµαλσ 
αυσ ∆ευτσχηλανδ καµεν, σονδερν ωολλεν αν αλλεν Σεγεν δερ νευεν, γαστφρευνδλιχηεν Ηειµατ 
τειληαβεν. ∆ιεσ ιστ αβερ νυρ δανν µγλιχη, ωενν σιε νιχητ νυρ ιν ιηρερ Σπραχηε, 
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σονδερν ιν ιηρερ γανζεν Βιλδυνγ ζυ Υνγαρν ωερδεν. (ζιτ. ναχη Πυκ〈νσζκψ 
2000/1940: 102, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.)  

 

Αµ Ενδε διεσερ Αναλψσεν, οηνε αλλε υνσερε Σχηλυσσφολγερυνγεν νοχη εινµαλ 
ωιεδερηολεν ζυ ωολλεν, κννεν ωιρ σοµιτ ζυσαµµενφασσενδ φεστστελλεν, δασσ 
δασ υντερσυχητε δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ 
µεηρφαχη: σοωοηλ πσψχηισχη−εµοτιονελλ, αλσ αυχη ϖον σεινεν ειγενεν 
σοζιοκονοµισχηεν Ιντερεσσεν ηερ µοτιϖιερτ ωαρ, σεινε αυτοχητηονε 
δευτσχηε Βασισϖαριεττ ζυ ωεχησελν.  

Ανδερσ µυσσ εσ σιχη λεδιγλιχη βει ϕενεµ Τειλ διεσεσ Βργερτυµσ ϖερηαλτεν 
ηαβεν, δερ � ιν δεν ρελατιϖ ηοµογενεν δευτσχησπραχηιγεν Ρανδγεβιετεν δεσ 
Λανδεσ βζω. ινµιττεν σπραχηλιχη ρελατιϖ ηοµογενερ, δευτσχησπραχηιγερ 
Σιεδλυνγσρυµε � σεινε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ιν δερ 
υντερσυχητεν Ζειτ ερηαλτεν ηατ. Ζυµ Σχηλυσσ σολλεν διε Μοτιϖε δεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ διεσερ βργερλιχηεν Σχηιχητ ερσχηλοσσεν υνδ αναλψσιερτ 
ωερδεν.  
 
 
8.2.2.2.5.  ∆ιε Μοτιϖε δεσ Σπραχηερηαλτσ 
 
Ιµ Αβσχηνιττ 8.2.1. ηαβεν ωιρ ναχηγεωιεσεν υνδ ανηανδ ϖον 
ζειτγενσσισχηεν ⊗υ⇓ερυνγεν αυχη βελεγτ, δασσ δασ ιν Ρεδε στεηενδε 
Βργερτυµ σεινερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ γεγενβερ δυρχηαυσ 
ποσιτιϖ εινγεστελλτ ωαρ. ∆ιεσε σεινε ποσιτιϖε Εινστελλυνγ εργαβ σιχη ϖορ αλλεµ 
δαραυσ, δασσ εσ � αυσ δεν οβεν εβενφαλλσ ερλυτερτεν Γρνδεν � σιχη ερηεβλιχη 
µεηρ γεραδε δυρχη σεινε αυτοχητηονε Σπραχηε βζω. αλσ Μιτγλιεδ σεινερ 
ειγενεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιδεντιφιζιερτε, αλσ διεσ ετωα βει δεµ 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµ ιν αυσγεπργτ ζωεισπραχηιγερ Υµωελτ δερ Φαλλ 
ωαρ. Αυσ διεσεµ Γρυνδ ωαρεν φρ δασ ιν Ρεδε στεηενδε δευτσχησπραχηιγε 
Βργερτυµ ιν ερστερ Λινιε αυχη νιχητ διε υνγαρισχηεν ×νατιοναλεν× 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν αυσσχηλαγγεβενδ υνδ ρελεϖαντ, σονδερν διε 
Νορµεν, διε ϖον δερ ειγενεν, λοκαλεν βζω. ρεγιοναλεν δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ κονστιτυιερτ ωυρδεν υνδ ιννερηαλβ δερ ειγενεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ γλτιγ ωαρεν. Ναχη δεν ειγενεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν ωαρ αβερ δερ δευτσχηε Σπραχηγεβραυχη, δ.η. δερ 
Σπραχηερηαλτ κεινεσωεγσ εινε δισκρεδιτιερενδε Ειγενσχηαφτ, σονδερν ερ στελλτε 
γεραδε δασ νορµγεµ⇓ε, ×βλιχηε× Σπραχηϖερηαλτεν δαρ. Υνδ δα ωιρ ωειτερηιν 
δαϖον αυσγεηεν, δασσ διε σοζιαλε Ακζεπτανζ βζω. διε Ιντεγρατιον δερ 
Σπρεχηερ δασ Βεφολγεν δερ ιν δερ ειγενεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ γελτενδεν 
σοζιαλεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν ϖοραυσσετζτε, σχηειντ δερ Σχηλυσσ 
ανγεβραχητ ζυ σειν, δασσ δασ ιν Ρεδε στεηενδε Βργερτυµ ιµ Ιντερεσσε σεινερ 
σοζιαλεν Ιντεγρατιον υνδ Ακζεπτανζ νιχητ ζυµ Σπραχηωεχησελ, σονδερν ζυµ 
Σπραχηερηαλτ µοτιϖιερτ ωαρ.   
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∆αρβερ ηιναυσ µυσσ µαν αυχη βεαχητεν, δασσ εσ σιχη ιν διεσεµ Φαλλ υµ 
Σπρεχηερ ηανδελτ, δερεν σοζιαλε Υµωελτ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ ρελατιϖ 
ηοµογεν, οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ δευτσχησπραχηιγ ωαρ (ϖγλ. Αββ. 12 υνδ 
13). ∆ιεσε Τατσαχηε ιµπλιζιερτ νµλιχη ζυγλειχη αυχη, δασσ ωιρ εσ βει δεν 
υντερσυχητεν Σπρεχηερν µιτ σοζιαλεν υνδ κοµµυνικατιϖεν Νετζωερκεν ζυ 
τυν ηαβεν, ιν δενεν � ϖορ αλλεµ ιµ Γεγενσατζ ετωα ζυ Βυδαπεστ � διε Ζαηλ 
δερ (σοωοηλ φορµελλεν αλσ αυχη ινφορµελλεν) Κοµµυνικατιονσδοµνεν υνδ −
Σιτυατιονεν, ιν δενεν διε αυτοχητηονε δευτσχηε Σπραχηε δερ Σπρεχηερ αλσ 
Κοµµυνικατιονσµιττελ εινγεσετζτ ωερδεν κονντε, ρελατιϖ ηοχη ωαρ, ϕα σογαρ 
βερωογ. Σοµιτ σχηειντ αυχη διε ηοηε κοµµυνικατιϖε Φυνκτιοναλιττ δεσ ∆ευτσχηεν 
κεινεσωεγσ δεν Σπραχηωεχησελ, σονδερν ϖιελµεηρ δεν Σπραχηερηαλτ µοτιϖιερτ 
ζυ ηαβεν. 

Βει δεν Σπρεχηερν σχηειντ δαρβερ ηιναυσ αυχη διε ×ινστρυµεντελλε×, σιχη 
αυσ δεν ειγενεν σοζιοκονοµισχηεν Ιντερεσσεν εργεβενδε Μοτιϖατιον ζυµ 
Σπραχηωεχησελ γεφεηλτ ζυ ηαβεν. ∆ιε σοζιαλε Υµωελτ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν 
Βργερτυµσ ωαρ νµλιχη, ωιε γεσαγτ, ρελατιϖ ηοµογεν, οδερ ζυµινδεστ 
δοµιναντ δευτσχησπραχηιγ. ∆εσ Ωειτερεν στελλτε δερ Σπραχηερηαλτ, δ.η. δερ 
Γεβραυχη δερ τραδιερτεν, αυτοχητηονεν δευτσχηεν Σπραχηε � 
δοµιναντερωεισε � διε σοζιολινγυιστισχηε Νορµ, δασ νορµγεµ⇓ε 
Σπραχηϖερηαλτεν ιννερηαλβ δερ σοζιαλεν Νετζωερκε δερ Σπρεχηερ δαρ. Ιν 
διεσεµ Σιννε κανν µαν δαϖον αυσγεηεν, δασσ δασ δευτσχησπραχηιγε 
Βργερτυµ σεινε γεσελλσχηαφτλιχηεν υνδ ωιρτσχηαφτλιχηεν Ποσιτιονεν βειβεηαλτεν κονντε, 
αυχη οηνε σεινε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ζυ ωεχησελν.  
 
 
8.2.2.2.6. Ζυσαµµενφασσυνγ 
 
∆υρχη διε ιν διεσεµ Αβσχηνιττ δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν γλαυβεν ωιρ σοµιτ 
πλαυσιβελ ναχηγεωιεσεν ζυ ηαβεν, δασσ δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ 
Υνγαρνσ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ τατσχηλιχη υνδ εινδευτιγ ζυ ϕενεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν µοτιϖιερτ ωαρ, ωελχηεσ βει ιηµ � ιµ Σπιεγελ δερ 
Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ � 
βεοβαχητετ ωερδεν κονντε. Υνσερε Υντερσυχηυνγεν φηρτεν αλσο αυχη ιν 
διεσεµ Φαλλ, γεναυσο ωιε βει δερ Ρεκονστρυκτιον δερ 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν ιµ Αβσχηνιττ 8.2.1, ζυ ϕενεµ Εργεβνισ, δασ ιν 
Κενντνισ δεσ αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ υνδ ϖορ δεµ 
Ηιντεργρυνδ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ ερωαρτεν ωαρ.  

Αυσ δερ σοµιτ ερµιττελτεν Σπραχηϖερηαλτενσµοτιϖατιον σοωιε δεν ιµ 
ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττ ερµιττελτεν ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν 
εργιβτ σιχη ινσγεσαµτ � λαυτ Τηεοριε � διε συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµ δερ 
Σπρεχηερ, αλσο δερ ϖον ιηνεν ωαηργενοµµενε ∆ρυχκ, δασ ιν Φραγε στεηενδε 
Σπραχηϖερηαλτεν αυσζυφηρεν οδερ ζυ υντερλασσεν (ϖγλ. Αβσχηνιττ 3.3). ∆ιε 
Ερµιττλυνγ διεσερ συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµ ωαρ δασ ειγεντλιχηε Ζιελ 
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υνσερερ οβεν δυρχηγεφηρτεν Υντερσυχηυνγεν. Αυφ Γρυνδ δερ Εργεβνισσε 
υνσερερ Αναλψσεν κννεν ωιρ αλσο αν διεσερ Στελλε ζυσαµµενφασσενδ 
φεστστελλεν, δασσ διε συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµ δερ υντερσυχητεν 
Σπρεχηερ � δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ εντσπρεχηενδ 
� µιτ ιηρεµ τατσχηλιχη αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Εινκλανγ στανδ. 

Νεβεν δεν βισλανγ ερµιττελτεν ζωει Φακτορεν δερ 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγ υνδ δερ συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµ ιστ 
δασ σπραχηλιχηε ςερηαλτεν βζω. διε ιηµ ζυ Γρυνδε λιεγενδε 
Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον λαυτ υνσερερ Τηεοριε αυχη νοχη ϖον εινεµ δριττεν, 
λετζτεν Υµστανδ αβηνγιγ: ϖον δερ ϕεωειλιγεν Περσον σελβστ ωαηργενοµµενεν 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε. Ιµ λετζτεν Σχηριττ υνσερερ Αναλψσεν ζυµ 
Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Βργερτυµσ σολλ αλσο διεσερ Φακτορ: διε ωαηργενοµµενε 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ Σπρεχηερ υντερσυχητ βζω. ρεκονστρυιερτ 
ωερδεν.  
 
 
8.2.3.  Ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε 
 
Ιµ Αβσχηνιττ 3.3 ηαβεν ωιρ διε ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε 
κονζεπτυαλισιερτ αλσ διε ϖον δεν Σπρεχηερν ερωαρτετε Λειχητιγκειτ οδερ 
Σχηωιεριγκειτ, δασ βεαβσιχητιγτε Σπραχηϖερηαλτεν τατσχηλιχη αυχη αυσφηρεν 
ζυ κννεν. ∆ιε σο ϖερστανδενε ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε 
σολλ ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ειν υνµιττελβαρερ 
Βεστιµµυνγσφακτορ δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ βζω. δερ ιηµ ζυ Γρυνδε λιεγενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον σειν. ∆εµναχη σολλεν Σπρεχηερ δασ ϕεωειλιγε 
ιντενδιερτε Σπραχηϖερηαλτεν νυρ δανν αυσφηρεν, ωενν σιε γλαυβεν, δασσ σιε 
αλλε Σχηωιεριγκειτεν βζω. Προβλεµε ερφολγρειχη βεκµπφεν κννεν, διε σιε 
ϖον δεµ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηϖερηαλτεν εϖεντυελλ αβηαλτεν κνντεν. 
Μ.α.Ω. σολλ εσ βει Σπρεχηερν νυρ δανν ζυρ Αυσφηρυνγ δεσ ιντενδιερτεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ κοµµεν, ωενν σιε δερ Μεινυνγ σινδ, δασ διεσεσ 
Σπραχηϖερηαλτεν ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν σει.  

Αλσ Αυσγανγσπυνκτ φρ διε υντεν στεηενδεν Αναλψσεν ζυρ 
ωαηργενοµµενεν Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δεσ (υρσπρνγλιχη) 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ γιλτ δαηερ Φολγενδεσ: Ωενν 

(ι)  βει δεν Σπρεχηερν δερ Σπραχηωεχησελ � αλσ Σπραχηϖερηαλτεν � 
βεοβαχητετ ωερδεν κονντε, υνδ ωενν 

(ιι) ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Ιντεντιον νυρ δανν ζυ Στανδε 
κοµµτ, ωενν διε Σπρεχηερ δερ Μεινυνγ σινδ, δασσ δερ Σπραχηωεχησελ 
ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν σει, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ 

(ιιι) δασ Βργερτυµ, δασ ιµ Λαυφε δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ 
ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 σεινε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ 
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γεωεχησελτ ηατ, δερ Μεινυνγ σειν µυσστε, δασσ σειν Σπραχηωεχησελ 
ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν σει.    

Ωαρεν διε Σπρεχηερ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν Βργερτυµσ τατσχηλιχη διεσερ 
Μεινυνγ? � σο λαυτετ διε Φραγε, αυφ διε διε ναχηφολγενδεν Αναλψσεν εινε 
Αντωορτ γεβεν σολλεν. 

Εσ µυσσ αλλερδινγσ ϖοραυσγεσχηιχκτ ωερδεν, δασσ ωιρ διε γεσυχητεν 
Μεινυνγεν διεσµαλ αυσσχηλιε⇓λιχη αυσ δεν οβεν κεννεν γελερντεν βζω. 
βεκανντεν σοζιολινγυιστισχηεν, σοζιαληιστορισχηεν υνδ σοζιαλπσψχηολογισχηεν 
Ραηµενβεδινγυνγεν ερσχηλιε⇓εν κννεν. Αυτηεντισχηε ζειτγενσσισχηε 
Θυελλεντεξτε, ιν δενεν εινσχηλγιγε Μεινυνγεν δερ Σπρεχηερ φορµυλιερτ 
ωερδεν, στεηεν ζυρ Βεαντωορτυνγ υνσερερ οβεν φορµυλιερτεν Φραγε νµλιχη 
λειδερ νιχητ ζυρ ςερφγυνγ. Εσ ηατ δεν Ανσχηειν, δασσ διε µιτ δεµ 
Σπραχηωεχησελ ϖερβυνδενεν εϖεντυελλεν Σχηωιεριγκειτεν ϖον δεµ ιν Ρεδε 
στεηενδεν Βργερτυµ καυµ ρεφλεκτιερτ ωυρδεν: Ιν δεν � δυρχηγεσεηενεν � 
Θυελλεντεξτεν κονντεν κεινε ⊗υ⇓ερυνγεν γεφυνδεν ωερδεν, ιν δενεν δασ 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ διε µιτ σεινεµ γεπλαντεν Σπραχηϖερηαλτεν, δ.η. 
µιτ δεµ Σπραχηωεχησελ ϖερβυνδενεν ερωαρτβαρεν Σχηωιεριγκειτεν εξπλιζιτ 
τηεµατισιερτ ηττε.  

∆ιεσε Τατσαχηε κνντε αλλερδινγσ υντερ Υµστνδεν ζυγλειχη αλσ ειν 
Ζειχηεν δαφρ γεδευτετ ωερδεν, δασσ δερ Σπραχηωεχησελ ωιρκλιχη µιτ κεινεν 
ερηεβλιχηεν Σχηωιεριγκειτεν ϖερβυνδεν ωαρ υνδ διε Αυσφηρυνγ διεσεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ αυχη δασ δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ σελβστ αλσ προβλεµλοσ 
εµπφανδ. Μ.α.Ω. λιε⇓ε σιχη διε µανγελνδε Ρεφλεξιον δερ µιτ δεµ 
Σπραχηωεχησελ ϖερβυνδενεν εϖεντυελλεν Σχηωιεριγκειτεν µγλιχηερωεισε 
δαµιτ ερκλρεν, δασσ σολχηε νεννενσωερτεν Σχηωιεριγκειτεν τατσχηλιχη νιχητ 
ϖορηανδεν ωαρεν. ∆α ωιρ αλλερδινγσ διεσε Ηψποτηεσε εµπιρισχη νιχητ 
βερπρφεν βζω. ϖεριφιζιερεν κννεν, λσστ σιχη υνσερε εινγανγσ φορµυλιερτε 
Φραγε νυρ ινδιρεκτ βεαντωορτεν, υνδ ζωαρ δυρχη διε Βεαντωορτυνγ δερ Φραγε 
ναχη δεν Τατσαχηεν: Μιτ ωελχηεν Σχηωιεριγκειτεν ηττε δερ Σπραχηωεχησελ δεσ 
δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ϖερβυνδεν σειν κννεν?  

Ιν Κενντνισ δερ Βεσχηαφφενηειτ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν υνδ αυχη 
αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ, ιν Κενντνισ ιηρερ σοζιαλεν 
Ιδεντιττ σοωιε δερ ρελεϖαντεν σοζιολινγυιστισχηεν, σοζιαληιστορισχηεν υνδ 
σοζιαλπσψχηολογισχηεν Ραηµενβεδινγυνγεν δρφεν ωιρ δαϖον αυσγεηεν, δασσ 
µαν γρυνδστζλιχη νυρ µιτ εινερ εινζιγεν Σχηωιεριγκειτ ζυ ρεχηνεν ηατ, διε 
διε Σπρεχηερ εϖεντυελλ ϖοµ Σπραχηωεχησελ βζω. ϖοµ Σπραχηϖερλυστ ηττε 
αβηαλτεν κννεν: ∆ιε Ρεδε ιστ ϖον δερ Σχηωιεριγκειτ δεσ Ερωερβσ δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηε, κυρζυµ: ϖον δερ Σχηωιεριγκειτ δεσ Σπραχηερωερβσ. ςον 
ωειτερεν, µιτ δεµ Σπραχηωεχησελ ϖερβυνδενεν βζω. δαϖον ϖερυρσαχητεν 
Προβλεµεν κανν υµσο ωενιγερ διε Ρεδε σειν, αλσ, ωιε ωιρ οβεν γεσεηεν 
ηαβεν, δασ ιν Ρεδε στεηενδε Βργερτυµ σεινε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ υ.α. εβεν δεσηαλβ ωεχησελτε, ωειλ ιηµ γεραδε δερ Σπραχηωεχησελ 
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διε ⇐βερωινδυνγ ϖιελφλτιγερ κοµµυνικατιϖερ, (σοζιαλ)πσψχηολογισχηερ, 
σοζιαλερ υνδ κονοµισχηερ Σχηωιεριγκειτεν υνδ ∆ιλεµµατα ερµγλιχητε.   

Σελβστ διε � ποτεντιελλε � Σχηωιεριγκειτ δεσ Σπραχηερωερβσ κνντε 
νατυργεµ⇓ νυρ βει δενϕενιγεν Σπρεχηερν βεστανδεν ηαβεν, διε ζυµ 
Ζειτπυνκτ ιηρερ ςερηαλτενσεντσχηειδυνγ, ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ ζυ ωεχησελν βζω. ζυ ϖερλιερεν, νιχητ οηνεηιν σχηον 
ζωεισπραχηιγ, δ.η. βερειτσ αυχη δεσ Υνγαρισχηεν µχητιγ ωαρεν. Μαν κανν 
αβερ αυχη βει διεσεν µονολινγυαλ δευτσχησπραχηιγεν Σπρεχηερν δαϖον 
αυσγεηεν, δασσ ιηρ Σπραχηερωερβ µιτ κεινερ ερηεβλιχηεν βζω. νεννενσωερτεν 
Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν ωαρ. Ερ λιεφ ϕα ινφολγε δερ αυσγεπργτεν δευτσχη−
υνγαρισχηεν τερριτοριαλεν Ζωεισπραχηιγκειτ δερ σοζιαλεν Υµωελτ ζυµ Γρο⇓τειλ 
αλσ ειν νατρλιχηερ Προζεσσ αβ, σο δασσ ιν δεν µειστεν Φλλεν ϖον εινεµ 
υνγεστευερτεν, σποντανεν Ζωειτσπραχηερωερβ ιµ Ραηµεν δερ Αλλταγσκοµµυνικατιον διε 
Ρεδε σειν κανν (ϖγλ. Λδι 1996: 235). Βει δεν ηερανωαχησενδεν 
Γενερατιονεν ωαρ διεσερ νατρλιχηε, υνγεστευερτε Σπραχηερωερβσπροζεσσ αυχη 
νοχη εργνζτ βζω. υντερσττζτ δυρχη εινεν γεστευερτεν ιµ Ραηµεν δερ 
σεκυνδρεν, σχηυλισχηεν Σοζιαλισατιον ιµ Κινδεσαλτερ. ∆ασ Υνγαρισχηε ωαρ ϕα 
� σπτεστενσ σειτ δερ γεσετζλιχηεν Ρεγελυνγ ιµ ϑαηρε 1879 (ϖγλ. Αβσχηνιττ 7.2) 
� βερειτσ ιν δερ ςολκσσχηυλε αλσ Πφλιχητφαχη πρσεντ υνδ δαρβερ ηιναυσ 
στανδεν δεν Σπρεχηερν σο γυτ ωιε ιµµερ υνδ βεραλλ Σχηυλεν µιτ υνγαρισχηερ 
Υντερριχητσσπραχηε ζυρ ςερφγυνγ. Ιν διεσεµ Σιννε κανν µαν βεηαυπτεν, 
δασσ διε νευεν Σπρεχηεργενερατιονεν ιν αλλερ Ρεγελ βερειτσ ϖοµ Κινδεσαλτερ 
αν ιν υνγαρισχηερ Σπραχηε βζω. ζυµινδεστ ζωεισπραχηιγ σοζιαλισιερτ ωερδεν 
κονντεν υνδ δασ Υνγαρισχηε δαηερ βερειτσ ιµ Ραηµεν δεσ αλλγεµεινεν 
Σοζιαλισατιονσ− βζω. Λερνπροζεσσεσ ιµ Κινδεσαλτερ ερωορβεν ωυρδε οδερ 
ερωορβεν ωερδεν κονντε. Υνδ ωενν ωιρ ιµ Σιννε διεσερ ⇐βερλεγυνγεν 
δαϖον αυσγεηεν, δασσ 

(ι) διε εινζιγε νεννενσωερτε Σχηωιεριγκειτ, διε διε ιν Ρεδε στεηενδεν 
Σπρεχηερ υντερ Υµστνδεν ϖοµ Σπραχηωεχησελ βζω. ϖοµ 
Σπραχηϖερλυστ ηττε αβηαλτεν κννεν, διε Σχηωιεριγκειτ δεσ 
Σπραχηερωερβσ ωαρ, υνδ ωενν ωιρ αυφ Γρυνδ δεσ οβεν Γεσαγτεν 
ωισσεν, δασσ 

(ιι) διεσερ Σπραχηερωερβσπροζεσσ αλλεµ Ανσχηειν ναχη µιτ κεινερ 
νεννενσωερτεν Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν, σονδερν ϖιελµεηρ ειν ζυµ 
Γρο⇓τειλ νατρλιχηερ, οφτ σογαρ σπονταν υνδ υνγεστευερτ αβλαυφενδερ 
Προζεσσ ωαρ, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ 

(ιιι) δασ ιντενδιερτε Σπραχηϖερηαλτεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ, 
δ.η. δερ Σπραχηωεχησελ βζω. δερ Σπραχηϖερλυστ ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ 
αυσγεφηρτ ωερδεν κονντε. 

Οβ τατσχηλιχη αυχη διε Σπρεχηερ διεσερ Μεινυνγ ωαρεν, λσστ σιχη, ωιε γεσαγτ, 
εµπιρισχη σχηωερ ναχηωεισεν. Εινδευτιγ φρ δασ ςορηανδενσειν σολχηερ 
Μεινυνγεν σπρεχηεν αλλερδινγσ διε οβεν ρεκονστρυιερτεν Υµστνδε υνδ 
γεναυσο αυχη διε βερειτσ ανγεδευτετε Τατσαχηε, δασσ ϖον δεµ Σπραχηωεχησελ 
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ϖερυρσαχητε βζω. ερωαρτετε Σχηωιεριγκειτεν ιν δεν βερλιεφερτεν σχηριφτλιχηεν 
⊗υ⇓ερυνγεν δεσ υντερσυχητεν Βργερτυµσ σο γυτ ωιε βερηαυπτ νιχητ 
ερωηντ υνδ τηεµατισιερτ ωερδεν.  

∆αηερ λσστ σιχη αν διεσερ Στελλε ζυσαµµενφασσενδ φεστστελλεν, δασσ δερ 
Σπραχηωεχησελ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν Βργερτυµσ αλλεµ Ανσχηειν ναχη ρελατιϖ 
λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν, δ.η. µιτ κεινερ νεννενσωερτεν Σχηωιεριγκειτ 
ϖερβυνδεν ωαρ υνδ δεµζυφολγε ϖερµυτλιχη αυχη διε Σπρεχηερ σελβστ διεσε 
Μεινυνγ ϖερτρατεν. 

Υνδ ζυµ Αβσχηλυσσ υνσερερ Υντερσυχηυνγεν ζυµ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ 
(υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ µυσσ νυρ νοχη αυφ διε Φραγε 
εινε Αντωορτ γεσυχητ ωερδεν, µιτ ωελχηερ ωαηργενοµµενεν 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε µαν βει ϕενεν Σπρεχηερν ζυ ρεχηνεν ηατ, διε ιηρε 
αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ιν δερ υντερσυχητεν Ζειτ τροτζ δερ ϖον δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφερλεγτεν σπραχηλιχηεν 
Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν βεηιελτεν. Ωιε ωερδεν διεσε Σπρεχηερ διε Λειχητιγκειτ 
βζω. διε Σχηωιεριγκειτ ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ, δ.η. δεσ Σπραχηερηαλτσ εινγεσχητζτ 
ηαβεν? Μιτ ωελχηεν, µιτ δεµ Σπραχηερηαλτ ϖερβυνδενεν Σχηωιεριγκειτεν υνδ 
Προβλεµεν κνντεν σιε γερεχηνετ ηαβεν?  

Ζωαρ στεητ υνσ ζυρ Κλρυνγ διεσερ Φραγε αυχη διεσµαλ κειν εµπιρισχηεσ 
Βεωεισµατεριαλ (ιν Φορµ ϖον εινσχηλγιγεν Μεινυνγσυ⇓ερυνγεν) ζυρ 
ςερφγυνγ, δοχη λσστ σιχη ιν Κενντνισ δερ Βεσχηαφφενηειτ δεσ ιν Ρεδε 
στεηενδεν Σπραχηϖερηαλτενσ µιτ σεηρ ηοηερ Ωαηρσχηεινλιχηκειτ σαγεν, δασσ 
δερ Σπραχηερηαλτ φρ διε Σπρεχηερ κεινε νεννενσωερτε Σχηωιεριγκειτ 
ϖερυρσαχητ ηαβεν δρφτε. ∆ενν διεσεσ Σπραχηϖερηαλτεν, δ.η. δεν Σπραχηερηαλτ 
αυσζυφηρεν βεδευτετε ιν δερ αλλτγλιχηεν κοµµυνικατιϖεν Πραξισ δερ 
Σπρεχηερ ιν Ωιρκλιχηκειτ εινφαχη δασ Φεστηαλτεν αν δερ αυτοχητηονεν 
Βασισϖαριεττ βζω. δεν βερειτσ γεφεστιγτεν ειγενεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν 
υνδ −τραδιτιονεν. Εσ ωαρ δαβει κειν Ωεχησελ υνδ κεινε ⊗νδερυνγ δεσ 
βλιχηεν, βισλανγ πρακτιζιερτεν Σπραχηϖερηαλτενσ ερφορδερλιχη. ςιελµεηρ ωυρδε 
δερ Σπραχηερηαλτ γεραδε ερστ δαδυρχη ϖερωιρκλιχητ βζω. αυσγεφηρτ, δασσ διε 
Σπρεχηερ ιµ Ραηµεν ιηρερ κοµµυνικατιϖεν Ττιγκειτ ναχη ωιε ϖορ διεϕενιγε 
Σπραχηε βζω. Σπραχηϖαριεττ εινσετζτεν, διε σιε αυχη βισ δαηιν γεβραυχητ 
ηαττεν. Μιτ ωειτερεν (σοζιαλεν, κονοµισχηεν, κοµµυνικατιϖεν υ..) 
Σχηωιεριγκειτεν υνδ Προβλεµεν ωερδεν ωιρ ωοηλ αυχη ιν διεσεµ Φαλλ καυµ 
ρεχηεν µσσεν. ςορ αλλεµ δεσωεγεν νιχητ, ωειλ δερ Σπραχηερηαλτ, ωιε εσ οβεν 
γεζειγτ ωυρδε, µιτ δεν ειγενεν (σοζιαλεν, κονοµισχηεν, κοµµυνικατιϖεν 
υ..) Ιντερεσσεν δερ Σπρεχηερ ιµ Εινκλανγ στανδ βζω. ζυµ Γρο⇓τειλ γεραδε 
δυρχη διεσε Ιντερεσσεν µοτιϖιερτ ωυρδε.   

Ιν διεσεµ Σιννε κανν µαν ζυσαµµενφασσενδ φεστστελλεν, δασσ δερ 
Σπραχηερηαλτ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν Βργερτυµσ αλλεµ Ανσχηειν ναχη µιτ κεινερ 
νεννενσωερτεν Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν, δ.η. ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ 
αυσζυφηρεν ωαρ υνδ δεµζυφολγε � ϖερµυτλιχη � αυχη διε Σπρεχηερ σελβστ 
διεσε Μεινυνγ ϖερτρατεν. 
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Αλσ Εργεβνισ δερ οβεν δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν ζυρ ωαηργενοµµενεν 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ 
κανν σοµιτ κονστατιερτ ωερδεν, δασσ διε Αυσφηρυνγ δεσ ιντενδιερτεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ αλλεµ Ανσχηειν ναχη µιτ κεινερ 
νεννενσωερτεν Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν ωαρ. Υνδ ινδεµ ωιρ αννεηµεν, δασσ 
ιµ Φαλλε εινερ σολχηεν Σαχηλαγε ιν αλλερ Ρεγελ αυχη διε Σπρεχηερ σελβστ διεσερ 
Μεινυνγ σινδ, λσστ σιχη ζυµ Αβσχηλυσσ σαγεν, δασσ υνσερε Αναλψσεν αυχη 
διεσµαλ ιν κεινεν Ωιδερσπρυχη µνδετεν, δ.η. ϕενεσ Εργεβνισ ερβραχητ 
ηαβεν, ωελχηεσ ιν Κενντνισ δεσ αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ 
σοωιε ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ 
ερωαρτεν ωαρ. 

Μιτ δερ Ερµιττλυνγ δερ ωαηργενοµµενεν Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ 
Σπρεχηερ ιστ σοµιτ αυχη δερ λετζτε ϕενερ Βεστιµµυνγσφακτορεν ρεκονστρυιερτ 
ωορδεν, αυσ δενεν σιχη � λαυτ Τηεοριε � δασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν δεσ 
υντερσυχητεν Βργερτυµσ βζω. διε διεσεµ Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε 
λιεγενδε Ιντεντιον εργεβεν ηαβεν σολλ. Ζυµ Αβσχηλυσσ υνσερεσ 
Γεδανκενγανγεσ κννεν δαηερ ιµ Φολγενδεν διε ωιχητιγστεν Εργεβνισσε υνδ 
µετηοδολογισχηεν Κονσεθυενζεν δερ δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν 
ζυσαµµενγεφασστ ωερδεν.     
 
 
8.2.4.  Ζυσαµµενφασσυνγ 
 
∆υρχη διε οβεν δοκυµεντιερτεν Υντερσυχηυνγεν ωυρδε δασ Ζιελ ϖερφολγτ, 
δασ ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ βεσχηριεβενε Σπραχηϖερηαλτεν δεσ 
(υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ωηρενδ δερ Ζειτ δεσ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ιν δερ ∆οναυµοναρχηιε ζυ ερκλρεν. Ζυ διεσεµ 
Ζωεχκ ωυρδε δασ Ερκλρυνγσσχηεµα εινερ µοδερνεν σοζιαλπσψχηολογισχηεν 
ςερηαλτενστηεοριε, δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ανγεωενδετ υνδ 
δαδυρχη ζυγλειχη διε Αδθυατηειτ διεσερ Τηεοριε ζυρ Ερκλρυνγ ϖερσχηιεδενερ 
σπραχηλιχηερ ςερηαλτενσωεισεν (ωιε Σπραχηερηαλτ υνδ Σπραχηϖερλυστ) 
βερπρφτ.  

ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ Ζιελσετζυνγ βεστανδ διε κονκρετε Αυφγαβε 
δερ οβεν δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν δαριν, ϕενε Φακτορεν ζυ ερµιττελν, αυσ 
δενεν σιχη ιµ Σιννε δερ ανγεωενδετεν Τηεοριε δασ βεοβαχητετε, δ.η. 
αυσγεφηρτε Σπραχηϖερηαλτεν δερ Σπρεχηερ εργεβεν ηαβεν σολλ. ∆ιεσε Αυφγαβε 
ωυρδε βεωλτιγτ, ινδεµ α) διε Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν, β) διε 
συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµ σοωιε χ) διε ωαηργενοµµενε 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ ρεκονστρυιερτ υνδ 
� ζυµ Γρο⇓τειλ � αυχη εµπιρισχη βερπρφτ, δ.η. µιτ Ηιλφε εινσχηλγιγερ 
ζειτγενσσισχηερ Θυελλεν βελεγτ ωυρδεν.  

Βει δερ Ερµιττλυνγ διεσερ σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν σινδ ωιρ 
αν κεινερ Στελλε αυφ Ωιδερσπρχηε γεστο⇓εν: ωεδερ µιτ δερ Προγνοσε δερ 
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Τηεοριε, νοχη µιτ δεµ τατσχηλιχη αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτεν δερ 
υντερσυχητεν Σπρεχηερ. Ωιρ κονντεν αλσο τατσχηλιχη διεϕενιγεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν, διεϕενιγε συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµ 
σοωιε διεϕενιγε ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε  ρεκονστρυιερεν, 
διε ιν Κενντνισ δεσ δυρχηγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ σοωιε ϖορ 
δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ ερωαρτεν ωαρεν. 
Ιν διεσεµ Σιννε σπρεχηεν διε Εργεβνισσε δερ οβεν δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν 
εινδευτιγ δαφρ, δασσ διε ανγεωενδετε σοζιαλπσψχηολογισχηε ςερηαλτενστηεοριε ιµ Στανδε 
ιστ, αυχη σπραχηλιχηεσ ςερηαλτεν ωιε Σπραχηερηαλτ υνδ Σπραχηωεχησελ βζω. 
Σπραχηϖερλυστ ζυ ερκλρεν, υνδ αυφ διεσε Ωεισε αλσο αυχη ζυρ Λσυνγ ϖον 
γενυιν σοζιο− βζω. κοντακτλινγυιστισχηεν Προβλεµεν βειζυτραγεν. 

∆ιεσε Σχηλυσσφολγερυνγ δαρφ λεδιγλιχη ινσοφερν νιχητ υνεινγεσχηρνκτ 
γελτεν, αλσ αν µανχηεν Στελλεν, ϖορ αλλεµ ιµ Φαλλε δερ ωαηργενοµµενεν 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ Σπρεχηερ, διε αυφ εινε ηψποτηετισχη−δεδυκτιϖε 
Ωεισε ερσχηλοσσενεν σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν ωεγεν δεσ 
Μανγελσ αν εινσχηλγιγεµ Θυελλενµατεριαλ εµπιρισχη νιχητ βερπρφτ ωερδεν 
κονντεν. 

Υνδ δα ωιρ ιν διεσεµ Σιννε � µιτ δερ εβεν ερωηντεν Εινσχηρνκυνγ � 
δασ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ερκλρτ 
ηαβεν, κννεν ωιρ υνσ ιµ φολγενδεν Αβσχηνιττ δεµ Σπραχηϖερηαλτεν δερ 
ζωειτεν ερµιττελτεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ: δεµ 
δερ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ζυωενδεν. 
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8.3.  ∆ιε βυερλιχηε ∆ορφβεϖλκερυνγ 
 
Ηινσιχητλιχη δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ κονντε ιµ προβλεµστελλενδεν Καπιτελ εινε 
βυερλιχηε Σχηιχητ ιννερηαλβ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ 
αβγεγρενζτ ωερδεν, διε ιν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ζειτ ιν δεν ∆ρφερν δεσ 
Λανδεσ, ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ ιν ρελατιϖ γεσχηλοσσενεν, ηοµογεν � 
οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγεν Σιεδλυνγσρυµεν λεβτε, υνδ 
βει δερ ιµ Λαυφε δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 
υνδ 1918 � ιµ Σπιεγελ δερ Ζαηλεν δερ Βεϖλκερυνγσ− υνδ Σπραχηστατιστικ � 
δοµιναντερωεισε δερ Σπραχηερηαλτ βεοβαχητετ ωερδεν κονντε (ϖγλ. Αββ. 10 
υνδ 11). 

Ιµ Καπιτελ 7 ωυρδε ναχηγεωιεσεν, δασσ δασ Σπραχηϖερηαλτεν διεσερ 
βυερλιχηεν Σχηιχητ, δερ Σπραχηερηαλτ αλσο, νιχητ αυσ δεν ϖον δερ δοµιναντεν 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφερλεγτεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν ερκλρεν λσστ, σονδερν ϖιελµεηρ αυφ διε φρειε, ινδιϖιδυελλε 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγ δερ Σπρεχηερ ζυρχκγεητ. Ιµ Σιννε δερ 
Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ δρφεν ωιρ αλσο αυχη ιν διεσεµ Φαλλ δαϖον 
αυσγεηεν, δασσ δερ υνµιττελβαρε Βεστιµµυνγσφακτορ δεσ αυσγεφηρτεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ διεσερ βυερλιχηεν Λανδβεϖλκερυνγ διε ειγενε Ιντεντιον δερ 
Σπρεχηερ ωαρ, δασ ιν Ρεδε στεηενδε Σπραχηϖερηαλτεν αυσζυφηρεν, δ.η. σταττ 
δεσ Σπραχηωεχησελσ διε τραδιερτε, αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ζυ 
ερηαλτεν.  

∆υρχη διε ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν ωιρδ δασ Ζιελ ϖερφολγτ, διε 
Ηιντεργρνδε διεσεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ζυ βεσχηρειβεν, δ.η. ϕενε Φακτορεν ζυ 
ερµιττελν, αυσ δενεν σιχη ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε 
Ιντεντιον δεσ Σπραχηερηαλτσ εργεβεν ηαβεν σολλ. Εσ σολλ αλσο � ηνλιχη ωιε ιµ 
Φαλλε δεσ Βργερτυµσ ιµ ϖορανγεηενδεν Καπιτελ � βερπρφτ βζω. 
ναχηγεωιεσεν ωερδεν, οβ βζω. δασσ διε Σπρεχηερ δεσ ιν Ρεδε στεηενδεν 
Κολλεκτιϖυµσ τατσχηλιχη βερ διεϕενιγεν Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν, 
συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν σοωιε βερ διεϕενιγε ωαηργενοµµενε 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε ϖερφγτεν, αυσ δενεν � ιµ Σιννε δερ ανγεωενδετεν 
Τηεοριε � ιηρ βεοβαχητετεσ Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε διεσεµ Σπραχηϖερηαλτεν 
ζυ Γρυνδε λιεγενδε Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον τατσχηλιχη φολγεν. Σολλτε εσ 
ωιρκλιχη δερ Φαλλ σειν, σο κνντε διεσ υντερ Υµστνδεν αλσ ειν ερνευτερ 
Βεωεισ δαφρ ιντερπρετιερτ ωερδεν, δασσ σιχη διε ανγεωενδετε 
σοζιαλπσψχηολογισχηε ςερηαλτενστηεοριε, διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν 
ςερηαλτενσ, αυχη ζυρ Ερκλρυνγ σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ ειγνετ. 

∆ιε Ρεκονστρυκτιον δερ ερωηντεν σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν 
στελλτ αλλερδινγσ ιµ Φαλλε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν βυερλιχηεν Σπρεχηερ � 
δευτλιχη µεηρ αλσ ετωα βει δεµ Βργερτυµ � ειν µιτ ερηεβλιχηεν 
µετηοδισχηεν Σχηωιεριγκειτεν βεηαφτετεσ Υντερφανγεν δαρ. Ζωαρ λασσεν σιχη 
διε γεσυχητεν σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν αυσ δεν ρελεϖαντεν υνδ 
βεκανντεν σοζιοηιστορισχηεν Ζυσαµµενηνγεν µιτ ρελατιϖ γρο⇓ερ Σιχηερηειτ 
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ερµιττελν, δοχη µανγελτ εσ δαβει ναηεζυ ϖολλστνδιγ αν πριµρεν Θυελλεν, αν 
εινσχηλγιγεµ εµπιρισχηεµ ∆ατενµατεριαλ: Σχηριφτλιχη βερλιεφερτε 
σελβστρεφλεξιϖε ⊗υ⇓ερυνγεν, ιν δενεν διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ σελβστ ζυ δεν 
Ηιντεργρνδεν ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ Στελλυνγ νεηµεν ωρδεν, στεηεν σο 
γυτ ωιε βερηαυπτ νιχητ ζυρ ςερφγυνγ.  

∆ιεσερ Υµστανδ λσστ σιχη ϖορ αλλεµ µιτ δεµ σοζιοκυλτυρελλεν υνδ 
σοζιοκοµµυνικατιϖεν Προφιλ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν γεσελλσχηαφτλιχηεν 
Φορµατιον ερκλρεν: Ιµ Φαλλε δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ ηανδελτ εσ σιχη υµ 
∆ορφβεωοηνερ, διε εινε ωειτγεηενδ ϖον δερ Οραλιττ γεπργτε, βυερλιχηε 
Αλλταγσκυλτυρ βεσιτζεν (ϖγλ. Αβσχηνιττ 6.2). ∆ερ βερωιεγενδε Γρο⇓τειλ ιηρερ 
κοµµυνικατιϖεν Ττιγκειτ λυφτ ιν ινφορµελλεν, ϖον δερ Οραλιττ βεσετζτεν 
∆οµνεν, κυρζυµ: ιµ Βερειχη δερ ινφορµελλεν Μνδλιχηκειτ αβ. Ιηρε σχηριφτλιχηε 
Κοµµυνικατιον, σοωειτ βερηαυπτ ϖορηανδεν, βεσχηρνκτ σιχη ιν δεν 
µειστεν Φλλεν αυφ ειν νοτωενδιγεσ, υνβεδινγτ ερφορδερλιχηεσ Μινιµυµ υνδ 
φινδετ σο γυτ ωιε αυσσχηλιε⇓λιχη ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ οφφιζιελλεν, 
βροκρατισχηεν Ανγελεγενηειτεν σταττ. ∆εσ Ωειτερεν δαρφ µαν αυχη δεν 
Υµστανδ κεινεσωεγσ αυ⇓ερ Αχητ λασσεν, δασσ ειν νιχητ γερινγερ Τειλ δερ 
Σπρεχηερ � τροτζ δερ δε ϕυρε βεστεηενδεν αλλγεµεινεν Σχηυλπφλιχητ � ναχη ωιε 
ϖορ βερηαυπτ νιχητ αλπηαβετισιερτ ιστ. Σελβστ υµ 1910 κννεν ιµµερ νοχη ετωα 
30% δερ δευτσχηεν Μυττερσπραχηλερ ιν Υνγαρν ωεδερ σχηρειβεν νοχη λεσεν 
(ζιτ. ναχη Λ!κκσ 2000: 66), υνδ διε βερωιεγενδε Μεηρηειτ διεσεσ 
υναλπηαβετισιερτεν Βεϖλκερυνγστειλσ γεηρτ γεραδε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν 
βυερλιχηεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αν. Ιν Κενντνισ διεσερ 
Υµστνδε ιστ εσ δανν αυχη ϖερστνδλιχη, δασσ διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ ιµ 
Ραηµεν ιηρερ γερινγφγιγ αυσγεβαυτεν λιτεραλεν Πραξισ καυµ � ωενν 
βερηαυπτ � Τεξτε βζω. Τεξτσορτεν (ωιε ετωα Αυφζειχηνυνγεν, Ταγεβχηερ, 
Βριεφε, ϕουρναλιστισχηε Τεξτε ο..) ηερϖορβρινγεν, ιν δενεν Φραγεν ιηρεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ τηεµατισιερτ ωρδεν, ιν δενεν µαν αλσο µιτ εινσχηλγιγεν 
σελβστρεφλεξιϖεν ⊗υ⇓ερυνγεν ρεχηεν δρφτε.    

Αυσ διεσεµ Γρυνδ λασσεν σιχη διε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 
διεσερ Σχηιχητ λεδιγλιχη αυφ εινε ινδιρεκτε Ωεισε ερσχηλιε⇓εν. Αν πριµρεν, 
εµπιρισχηεν Θυελλεν κοµµεν λεδιγλιχη σολχηε Τεξτε ιν Φραγε, ιν δενεν σιχη 
γρυππενεξτερνε, ζυµειστ βργερλιχηε ×υ⇓ερε Βεοβαχητερ× ζυµ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ Σπρεχηερ βζω. ζυ δεν Ηιντεργρνδεν ιηρεσ 
Σπραχηϖερηαλτενσ υ⇓ερν.  

 ∆ιεσε µετηοδισχηεν Σχηωιεριγκειτεν µσσεν ωιρ στετσ ϖορ Αυγεν ηαλτεν, 
ωενν ωιρ ιµ νχηστεν Αβσχηνιττ υνσερε Υντερσυχηυνγεν ζυ δεν 
Ηιντεργρνδεν δεσ βεοβαχητετεν Σπραχηϖερηαλτενσ ιν Γανγ σετζεν. Αν ερστερ 
Στελλε σολλεν δαβει αυχη διεσµαλ, ηνλιχη ωιε ιµ Φαλλε δεσ Βργερτυµσ, διε 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δερ Σπρεχηερ ρεκονστρυιερτ βζω. αναλψσιερτ ωερδεν.    
 
 
8.3.1.  Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν 
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Αλσ Αυσγανγσπυνκτ φρ διε ναχηφολγενδεν Υντερσυχηυνγεν, δυρχη διε διε 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δερ ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ 
ερηαλτενδεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ερµιττελτ ωερδεν σολλεν, γιλτ 
Φολγενδεσ: Ωενν  

(ι) βει δεν Σπρεχηερν δερ Σπραχηερηαλτ � αλσ Σπραχηϖερηαλτεν � 
βεοβαχητετ ωερδεν κονντε, υνδ ωενν 

(ιι) ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Ιντεντιον νυρ δανν ζυ Στανδε 
κοµµτ, ωενν διε Σπρεχηερ δασ ιν Ρεδε στεηενδε Σπραχηϖερηαλτεν αλσ 
ποσιτιϖ βεωερτεν, οδερ ανδερσ: ωενν σιε γεγενβερ διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν σοωιε δεµ εντγεγενγεσετζτεν 
(δ.η. δεµ Σπραχηωεχησελ) γεγενβερ νεγατιϖε(ρε) Εινστελλυνγεν ηαβεν, 
δανν φολγτ δαραυσ, δασσ 

(ιιι) διε Σπρεχηερ δερ υντερσυχητεν δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν 
∆ορφβεϖλκερυνγ ποσιτιϖε Εινστελλυνγεν γεγενβερ δεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηερηαλτσ βζω. ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν 
Βασισϖαριεττ, υνδ νεγατιϖε οδερ ζυµινδεστ νεγατιϖερε γεγενβερ δεµ 
Σπραχηωεχησελ βζω. δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε ηαβεν µυσστεν. 

∆α ωιρ δασ ςορηανδενσειν διεσερ Εινστελλυνγεν, ωιε ερωηντ, δυρχη 
εινσχηλγιγε, σχηριφτλιχη βερλιεφερτε σελβστρεφλεξιϖε ⊗υ⇓ερυνγεν δερ Σπρεχηερ 
νιχητ ναχηωεισεν κννεν, µσσεν ωιρ σιε ζωανγσλυφιγ αυσ δεν ρελεϖαντεν 
σοζιοηιστορισχηεν Ζυσαµµενηνγεν ερσχηλιε⇓εν. ∆εµεντσπρεχηενδ σολλεν 
διε ναχηστεηενδεν Αναλψσεν αυφ φολγενδε Φραγε εινε Αντωορτ γεβεν: Ωοραυσ 
κνντεν σιχη διε ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν δερ 
Σπρεχηερ εργεβεν ηαβεν? 

Ιµ Αβσχηνιττ 8.2.1 ηαβεν ωιρ γεσεηεν, δασσ διε νεγατιϖεν Εινστελλυνγεν 
δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ ζυ σεινερ αυτοχητηονεν 
δευτσχηεν Βασισϖαριεττ λετζτεν Ενδεσ αυφ δασ σοζιαλε Στιγµα ζυρχκγεφηρτ 
ωερδεν κννεν, ωελχηεσ � ινδυζιερτ ϖον δερ ηερρσχηενδεν Ιδεολογιε δεσ 
(Σπραχη)νατιοναλισµυσ � ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν 
Κοντακτγεσελλσχηαφτ αυσγινγ. Μα⇓γεβενδ ωαρ διεσεσ Στιγµα φρ διε 
Εντστεηυνγ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Εινστελλυνγεν δεσ Βργερτυµσ ϖορ αλλεµ 
δεσωεγεν, ωειλ εσ ϖον ρελεϖαντεν ανδερεν Περσονεν αυσγινγ, ωελχηε διε 
υνµιττελβαρε σοζιαλε Υµωελτ δερ Σπρεχηερ σοωιε διε ϖον ιηνεν αλσ ειγεν 
εµπφυνδενε νατιοναλε Γεµεινσχηαφτ κονστιτυιερτεν.  

Ιµ Φαλλε δερ υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ σπιελτε αβερ διεσεσ Στιγµα αλλεµ Ανσχηειν ναχη εινε 
ωεσεντλιχη γερινγερε Ρολλε. ∆ιε Σπρεχηερ λεβτεν ϕα ζυµ Γρο⇓τειλ ιν ρελατιϖ 
γεσχηλοσσενεν, ηοµογεν � οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγεν 
σοζιαλεν Νετζωερκεν βζω. Σιεδλυνγσρυµεν, σο δασσ ιηρε Κοντακτε ζυ δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ � ϖορ αλλεµ αυχη ωεγεν ιηρερ µανγελνδεν 
γεογραφισχηεν Μοβιλιττ � σεηρ γερινγ ωαρεν. Ιηρε κοµµυνικατιϖε Σπηρε 



∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 

 141

βεσχηρνκτε σιχη σοµιτ πρακτισχη ζυρ Γνζε αυφ διε ειγενε, λοκαλε δευτσχηε 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ. ∆εσηαλβ κονντεν σιε σχηλιε⇓λιχη αν ιηρερ τραδιερτεν, 
αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ φεστηαλτεν, οηνε δασσ διεσεσ 
Σπραχηϖερηαλτεν ιµ Ραηµεν ιηρερ αλλτγλιχηεν σοζιαλεν Ιντερακτιονεν βζω. 
ιννερηαλβ ιηρερ ειγενεν σοζιαλεν Νετζωερκε γρυνδστζλιχη ιν Φραγε γεστελλτ 
υνδ δεµ ϖον δερ υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ αυσγεηενδεν 
Στιγµα αυσγεσετζτ ωορδεν ωρε.  

∆ασσ δερ Σπραχηερηαλτ διεσερ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ϖον δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ϖιελφαχη γαρ νιχητ ιν Φραγε 
γεστελλτ ωυρδε, ηνγτ αβερ αλλεµ Ανσχηειν ναχη αυχη νοχη µιτ εινεµ 
ωειτερεν Υµστανδ ζυσαµµεν. ∆ιε στρικτε Οπποσιτιοναλιττ βργερλιχηεν υνδ 
βυερλιχηεν Σπραχηϖερηαλτενσ (∆ευτσχη ϖσ. Υνγαρισχη σπρεχηεν) φηρτε 
νµλιχη, ωιε ωιρ ιµ Αβσχηνιττ 8.2.2.2.2 γεσεηεν ηαβεν, δαζυ, δασσ Υνγαρισχη 
σπρεχηεν σιχη ζυ εινεµ Σοζιαλσψµβολ, ζυ εινεµ δερ πργναντεστεν σοζιαλεν 
Ιδεντιττσµερκµαλε δερ βργερλιχηεν Μιττελκλασσε εταβλιερεν κονντε. Εσ ωυρδε 
ζυ εινεµ δερ ωιχητιγστεν Μιττελ βργερλιχηερ Σελβστβεστιµµυνγ βζω. 
Σελβστκατεγορισιερυνγ, ζυ εινερ σοζιαλδιστινκτιϖεν Ειγενσχηαφτ, δυρχη διε σιχη 
δασ Βργερτυµ ×ναχη υντεν×, ϖον δεν βυερλιχηεν Μασσεν αβγρενζτε. ∆ιεσε 
ιδεντιττσστιφτενδε Φυνκτιον δεσ Υνγαρισχη−Σπρεχηενσ λεγιτιµιερτε δανν αβερ 
ζυρ γλειχηεν Ζειτ αυχη δασ οπποσιτιονελλε Σπραχηϖερηαλτεν: δεν τραδιερτεν 
Γεβραυχη δερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ, δ.η. δεν Σπραχηερηαλτ 
δερ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ. 

Λετζτεν Ενδεσ ηνγτ εσ ωοηλ αυχη δαµιτ ζυσαµµεν, δασσ δερ 
Σπραχηνατιοναλισµυσ υνδ διε δαριν ωυρζελνδεν σπραχηενπολιτισχηεν 
Μα⇓ναηµεν δερ υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ υνδ ιηρερ 
πολιτισχηεν Ελιτε ζυµ Γρο⇓τειλ τατσχηλιχη νιχητ γεγεν δεν δευτσχηεν 
Σπραχηγεβραυχη δερ βυερλιχηεν Μασσεν ριχητετεν. ∆ιε ειγεντλιχηε Ζιελγρυππε 
δερ ϖον δεν υνγαρισχηεν Ρεγιερυνγεν εινγελειτετεν ασσιµιλατορισχηεν 
Μα⇓ναηµεν ωαρ ιν Ωιρκλιχηκειτ διε βργερλιχηε Μιττελκλασσε, διε ϖορ αλλεµ 
δυρχη υνγαρισχησπραχηιγε (ηηερε) Βιλδυνγ, δυρχη δεν Σπραχηωεχησελ ιν 
Αυσσιχητ γεστελλτεσ σοζιαλεσ Πρεστιγε σοωιε δυρχη δεν δαµιτ ερµγλιχητεν 
σοζιαλεν Αυφστιεγ ασσιµιλιερτ βζω. ζυµ Σπραχηωεχησελ µοτιϖιερτ ωερδεν σολλτε 
(ϖγλ. Ηαν〈κ 1998: 73). ∆ιεσε ασσιµιλατορισχηεν Μιττελ κονντεν ιµ Φαλλε δεσ 
Βργερτυµσ τατσχηλιχη µιτ Ερφολγ εινγεσετζτ ωερδεν, αλλερδινγσ νυρ 
δεσωεγεν, ωειλ σιε σιχη αν βργερλιχηεν Ωερτεν υνδ Ιδεαλεν οριεντιερτεν. 
∆υρχη διε εινγελειτετεν σπραχηενπολιτισχηεν Μα⇓ναηµεν σοωιε ινφολγε δεσ 
ϖον δερ δοµιναντεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ αυσγεηενδεν σοζιαλεν Στιγµασ 
ωυρδε δεµ Βργερτυµ σεινε ειγενε, αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ζυρ 
σοζιαλεν Βαρριερε, διε δεν Σπρεχηερν δεν Ωεγ σοωοηλ ϖορ σµτλιχηεν ηηερεν 
Βιλδυνγσµγλιχηκειτεν αλσ αυχη ϖορ δεµ ερσεηντεν σοζιαλεν Πρεστιγε υνδ δεµ 
γεσελλσχηαφτλιχηεν υνδ/οδερ ωιρτσχηαφτλιχηεν Αυφστιεγ ϖερσχηλοσσ. ∆ιεσ 
ωιεδερυµ τρυγ ιν γρο⇓εµ Μα⇓ε δαζυ βει, δασσ δασ Βργερτυµ αβ ϕετζτ 
ϖιελµεηρ δεµ Υνγαρισχηεν βζω. δεµ Σπραχηωεχησελ αλσ σεινερ ειγενεν 
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Μυττερσπραχηε βζω. δεµ Σπραχηερηαλτ γεγενβερ ποσιτιϖ εινγεστελλτ ωαρ. ∆ιε 
σοζιαλεν Οριεντιερυνγσµυστερ δερ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ωαρεν αβερ 
γρυνδστζλιχη ανδερε. Ιν δερ ρελατιϖ γεσχηλοσσενεν, αυσγεσπροχηεν βυερλιχηεν 
Λεβενσωελτ διεσερ Σχηιχητ σπιελτεν (ηηερε) Βιλδυνγ υνδ σοζιαλερ Αυφστιεγ 
εινε ωεσεντλιχη γερινγερε, βισωειλεν σογαρ βερηαυπτ κεινε Ρολλε. ∆αηερ 
ωαρεν διε Σπρεχηερ ιν ιηρεν µειστ ρελατιϖ γεσχηλοσσενεν υνδ ηοµογεν � οδερ 
ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν Νετζωερκεν καυµ µιτ 
Σιτυατιονεν βζω. Προβλεµεν κονφροντιερτ, ιν δενεν ιηρε αυτοχητηονε 
δευτσχηε Βασισϖαριεττ σιχη αλσ σοζιαλε Βαρριερε ηττε ερωεισεν υνδ ιν δενεν σιε 
δαηερ δασ ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυσγεηενδε, 
σπραχηλιχη βεδινγτε σοζιαλε Στιγµα ηττεν εµπφινδεν κννεν. Υνδ ινδεµ 
σολχηε Σιτυατιονεν βζω. Βαρριερεν νιχητ ϖορηανδεν ωαρεν, κονντεν διε 
Σπρεχηερ ιηρε υρσπρνγλιχηεν, ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν ζυ ιηρερ Μυττερσπραχηε, 
δ.η. ζυ ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ αυχη βεωαηρεν. 

Αλλεσ ιν αλλεµ κννεν ωιρ αλσο δαϖον αυσγεηεν, δασσ διε Μιτγλιεδερ δερ 
υντερσυχητεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ερηεβλιχη ωενιγερ µιτ δεµ ϖον 
δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυσγεηενδεν σοζιαλεν Στιγµα 
κονφροντιερτ ωαρεν, αλσ διεσ βει δεµ δοµιναντερωεισε στδτισχηεν, ιν 
αυσγεπργτ ζωεισπραχηιγερ Υµωελτ λεβενδεν Βργερτυµ δερ Φαλλ ωαρ. Εσ δαρφ 
αλλερδινγσ τροτζ διεσερ Φεστστελλυνγ νιχητ υνερωηντ βλειβεν, δασσ εσ 
στελλενωεισε αυχη ιννερηαλβ διεσερ ∆ρφερ υνδ ∆ορφγεµεινσχηαφτεν εινζελνε 
∆οµνεν βζω. Σιτυατιονεν γαβ, ιν δενεν δερ Σπραχηνατιοναλισµυσ δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν Κοντακτγεσελλσχηαφτ αυχη δεµ 
δευτσχησπραχηιγεν Βαυερ σπρβαρ ωυρδε (µαν δενκε ϖορ αλλεµ αν διε 
Εινφηρυνγ δερ υνγαρισχηεν Πρεδιγτ ιν δερ Κιρχηε οδερ αν διε νιχητ σελτεν 
υνγαρισχηε ςερωαλτυνγσσπραχηε ιν δεν κοµµυναλεν ⊗µτερν ζωεισπραχηιγερ 
Γεµεινδεν). ∆οχη σελβστ ωενν σολχηε ∆οµνεν βζω. Σιτυατιονεν ιν 
βεστιµµτεν Φλλεν τατσχηλιχη ϖορηανδεν ωαρεν, σιε ωαρεν ϖιελ ζυ ωενιγ αν 
δερ Ζαηλ, δ.η. θυαντιτατιϖ γεσεηεν νιχητ δοµιναντ γενυγ, υνδ ιηρε Ρολλε ιµ 
βυερλιχηεν Αλλταγ ωαρ αλλζυ περιπηερ, αλσ δασσ διε δευτσχηε Μυττερσπραχηε δερ 
Σπρεχηερ δεσωεγεν ζυ εινερ υνβερωινδβαρεν, εσσεντιελλεν σοζιαλεν Βαρριερε 
ηττε εντωιχκελν κννεν. Αυσ διεσεµ Γρυνδ κονντε δανν διε αυσγεβτε, 
ινσγεσαµτ γεσεηεν αβερ εηερ υνερηεβλιχηε σπραχηλιχηε Γεωαλτ λετζτεν Ενδεσ 
αυχη κεινεν νεννενσωερτεν Εινφλυσσ αυφ διε ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν δερ 
Σπρεχηερ ζυ ιηρερ δευτσχηεν Μυττερσπραχηε ηαβεν. ςιελµεηρ φηρτε σιε � γανζ 
ιµ Γεγεντειλ � ζυ δερ υνβεαβσιχητιγτεν Κονσεθυενζ, δασσ ινφολγε διεσερ 
αγγρεσσιϖεν βζω. αλσ αγγρεσσιϖ εµπφυνδενεν σπραχηενπολιτισχηεν 
Μα⇓ναηµεν βει δεν Μιτγλιεδερν δερ υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ, σταττ 
ποσιτιϖερ Εινστελλυνγεν ζυµ Σπραχηωεχησελ, ϖιελφαχη αυσγεσπροχηεν νεγατιϖε 
Εινστελλυνγεν δεµ Υνγαρισχηεν βζω. δεµ Υνγαρτυµ γεγενβερ εντστανδεν. 
∆εραρτιγε Φολγεν δεσ υνγαρισχηεν Σπραχηνατιοναλισµυσ σινδ υ.α. αυχη ιν δεν 
ϖον δευτσχηστµµιγεν υνδ −σπραχηιγεν Βαυερν βεωοηντεν ∆ρφερν δεσ 
Υνγαρισχηεν Μιττελγεβιργεσ βεοβαχητετ υνδ βεσχηριεβεν ωορδεν. Σο λιεστ µαν 



∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 

 143

ετωα ιν δερ εινσχηλγιγεν, ιµ λετζτεν ∆ριττελ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ αβγεφασστεν 
Αβηανδλυνγ δεσ βερειτσ κεννεν γελερντεν Ζιρτζερ Ζιστερζιενσερµνχησ Αλοισ 
Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ (ϖγλ. Αβσχηνιττ 7.3.2) ιν διεσεµ Ζυσαµµενηανγ 
Φολγενδεσ: 
 

Βεκµµερτ ερωηνε ιχη διεσεσ υνζηλιγε Μαλε ϖοργεκοµµενε βεδαχητλοσε 
ςερφαηρεν, διεσε υνϖερννφτιγε Ρεακτιον, [...], ωοδυρχη µαν διεσεσ δεµ ςατερλανδ 
τρευ εργεβενε Βργερτυµ1 ανσταττ σιχη ζυ ερηεβεν υνδ γεωιννεν, αλσ Παριασ µιτ 
ςεραχητυνγ ϖον σιχη ωεγστιε⇓. Κανν δενν υνσ ωυνδερνεηµεν, δα⇓ διε ερλιττενε 
υνβιλλιγε Βεηανδλυνγ, διεσε γρειφβαρε Γερεχητλοσιγκειτ ιν ϖιελεν Ηερζεν νυρ βλινδεν Ηα⇓ 
ερζευγτε γεγεν αλλεσ, ωασ υνγαρισχη ιστ, δα ερ [δερ ∆ευτσχηε] σιχη λεδιγλιχη ϖορ δερ 
ζωινγενδεν Μαχητ δερ Υµστνδε βευγεν ωολλτε [...]. (Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ 1990: 
179, Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.) 

 

Ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν κανν µαν αλσο ζυσαµµενφασσενδ φεστστελλεν, δασσ δερ 
υνγαρισχηε Σπραχηνατιοναλισµυσ δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ βζω. διε δαραυσ 
ρεσυλτιερενδε Στιγµατισιερυνγ δερ δευτσχηεν Σπραχηε υνδ ιηρερ Τργερ ιν δερ 
υντερσυχητεν Ζειτ κεινε γρυνδστζλιχηε, θυαλιτατιϖε Εινστελλυνγσνδερυνγ βει 
δεν Μιτγλιεδερν δερ υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ βεωιρκεν κονντεν. 
∆ανκ ιηρεν ρελατιϖ γεσχηλοσσενεν, ηοµογεν � οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � 
δευτσχησπραχηιγεν σοζιαλεν Νετζωερκεν σοωιε ινφολγε ιηρερ βυερλιχηεν 
Λεβενσφορµ βλιεβεν διε Σπρεχηερ ϖον δεµ ερωηντεν σοζιαλεν Στιγµα δερ 
υνγαρισχησπραχηιγεν Αυ⇓ενωελτ γρ⇓τεντειλσ ϖερσχηοντ, ωεσηαλβ διεσεσ 
Στιγµα λετζτεν Ενδεσ αυχη κεινεν βεδευτσαµεν νεγατιϖεν Εινφλυσσ αυφ ιηρε 
υρσπρνγλιχηεν, ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν ζυρ ειγενεν Μυττερσπραχηε, δ.η. ζυ ιηρερ 
αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ ηαβεν κονντε. Ιµ Γεγεντειλ: Νεβεν 
δεν ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν ζυρ Μυττερσπραχηε εντστανδεν ιν ϖιελεν Φλλεν 
σογαρ αυσγεσπροχηεν νεγατιϖε Γεφηλε ζυρ υνγαρισχηεν Σπραχηε υνδ ιηρεν Τργερν, 
ϖερυρσαχητ δυρχη διε ιµ Γρυνδε γενοµµεν ϖερεινζελτεν υνδ ερφολγλοσεν, 
δαφρ αβερ γεωαλτσαµεν ασσιµιλατορισχηεν Εινγριφφεν δεσ υνγαρισχηεν Σταατεσ. 

Υνδ ναχηδεµ ωιρ αυφ διεσε � γρυνδστζλιχη ηψποτηετισχη−δεδυκτιϖε � 
Ωεισε δασ ςορηανδενσειν δερ ϖον δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ 
ϖοραυσγεσαγτεν ποσιτιϖεν Εινστελλυνγεν δερ Σπρεχηερ ζυ ιηρεµ αυσγεφηρτεν 
Σπραχηϖερηαλτεν, δ.η. ζυµ Σπραχηερηαλτ, σοωιε ιηρε νεγατιϖεν Εινστελλυνγεν 
ζυµ Σπραχηωεχησελ ναχηωεισεν κονντεν, κννεν ωιρ υνσ ιµ νχηστεν 
Αβσχηνιττ δεµ ζωειτεν σπραχηϖερηαλτενσρελεϖαντεν Φακτορ: δεν συβϕεκτιϖεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν ζυωενδεν. 
 
 
8.3.2.  Συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν 
 

                                                           

 
1  ∆α δερ Αυτορ ιν σεινερ ζιτιερτεν Σχηριφτ διε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ιν βυερλιχηεν 

∆ορφγεµεινσχηαφτεν αναλψσιερτ, ϖερωενδετ ερ δασ Ωορτ Βργερ ιν δεµ Τεξτ οφφενσιχητλιχη νιχητ αλσ 
Βεζειχηνυνγ φρ διε σοζιαλε Κλασσε δεσ Βργερτυµσ, σονδερν ιν δερ Βεδευτυνγ ×Σταατσβργερ×.  



∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 

 144

Ηινσιχητλιχη δερ συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν δερ υντερσυχητεν 
βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ γιλτ Φολγενδεσ: Ωενν 

(ι) βει δεν Σπρεχηερν δερ Σπραχηερηαλτ � αλσ Σπραχηϖερηαλτεν � βεοβαχητετ 
ωερδεν κονντε, υνδ ωενν 

(ιι) ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Ιντεντιον νυρ δανν ζυ Στανδε 
κοµµτ, ωενν δασ βεαβσιχητιγτε Σπραχηϖερηαλτεν δεν φρ διε Σπρεχηερ 
ρελεϖαντεν υνδ ϖον ιηνεν ωαηργενοµµενεν συβϕεκτιϖεν Νορµεν 
εντσπριχητ, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ 

(ιιι) διε συβϕεκτιϖεν Νορµεν, διε φρ διε Σπρεχηερ δερ υντερσυχητεν 
βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ηινσιχητλιχη ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 
ρελεϖαντ ωαρεν υνδ ϖον ιηνεν αυχη ωαηργενοµµενεν ωυρδεν, σολχηε 
σειν µυσστεν, διε ιηνεν δασ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηερηαλτσ, νιχητ 
αβερ δασ δεσ Σπραχηωεχησελσ συγγεριερτεν. 

Αυφ Γρυνδ δερ Αυσφηρυνγεν ιµ Αβσχηνιττ 3.3 ωισσεν ωιρ, δασσ διε ιν Ρεδε 
στεηενδεν συβϕεκτιϖεν Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν σιχη αυσ δεµ Ζυσαµµενσπιελ 
ζωειερ Φακτορεν εργεβεν ηαβεν: ζυµ εινεν αυσ δεν φρ διε Σπρεχηερ 
ρελεϖαντεν υνδ ϖον ιηνεν ωαηργενοµµενεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν ρελεϖαντερ 
ανδερερ Περσονεν, υνδ ζυµ ανδερεν αυσ ιηρερ ειγενεν Μοτιϖατιον, σιχη διεσεν 
νορµατιϖεν Μεινυνγεν γεµ⇓ ζυ ϖερηαλτεν, δ.η. ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ ζυ ερηαλτεν. ∆αραυσ σοωιε αυσ (ιιι) εργιβτ σιχη φρ διε ϖον υνσ 
υντερσυχητε Κονστελλατιον διε Κονσεθυενζ, δασσ 

(ιϖ) ρελεϖαντε ανδερε Περσονεν δερ Μεινυνγ σειν µυσστεν, δασσ διε ιν Ρεδε 
στεηενδεν βυερλιχηεν Σπρεχηερ ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ ερηαλτεν, νιχητ αβερ ωεχησελν σολλτεν, σοωιε 

(ϖ) δασσ διε Σπρεχηερ αυχη σελβστ µοτιϖιερτ σειν µυσστεν, σιχη διεσεν 
Μεινυνγεν εντσπρεχηενδ ζυ ϖερηαλτεν, δ.η. σταττ δεσ Σπραχηωεχησελσ 
ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ζυ ερηαλτεν. 

∆ιε Αυφγαβε δερ ναχηφολγενδεν Αναλψσεν βεστεητ δαριν, διε υντερ (ιϖ) υνδ (ϖ) 
φορµυλιερτεν ηψποτηετισχηεν Αυσσαγεν αυφ ιηρεν Ωαηρηειτσωερτ ηιν ζυ 
βερπρφεν: σιε ζυ ωιδερλεγεν οδερ � ιµ Ιδεαλφαλλ � ζυ ϖεριφιζιερεν. ∆αζυ 
σολλεν ιν εινεµ ερστεν Σχηριττ � αυχη διεσµαλ � διε φρ διε Σπρεχηερ 
ρελεϖαντεν υνδ ϖον ιηνεν ωαηργενοµµενεν ρελεϖαντεν νορµατιϖεν 
Μεινυνγεν ερµιττελτ ωερδεν. 
 
 
8.3.2.1.  Νορµατιϖε Μεινυνγεν 
 
Γεναυσο ωιε ιµ Φαλλε δεσ Βργερτυµσ ιµ ϖορανγεηενδεν Καπιτελ, µυσσ αυχη 
διεσµαλ ζυνχηστ διε Φραγε γεκλρτ ωερδεν, ϖον ωεµ διε ιν Ρεδε στεηενδεν 
ρελεϖαντεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν αυσγινγεν. Εσ µυσσ αλσο ϕενερ 
Περσονενκρεισ δεφινιερτ ωερδεν, δεσσεν Μεινυνγ βει δεν εινσχηλγιγεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ ρελεϖαντ ωαρ. Ζυ 



∆ιε Ηιντεργρνδε δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ 

 145

διεσεµ Ζωεχκ σχηειντ εσ � αυσ ηευριστισχηεν υνδ διδακτισχηεν Γρνδεν � 
ανγεβραχητ, ωιεδερ εινµαλ κοντραστιϖ ϖορζυγεηεν, δ.η. αλσ 
ςεργλειχησγρυνδλαγε διε οβεν βερειτσ βεσχηριεβενε Σιτυατιον δεσ Βργερτυµσ 
ηερανζυζιεηεν. 

Ιµ Αβσχηνιττ 8.2.2.1 ηαβεν ωιρ γεσεηεν, δασσ φρ δασ (υρσπρνγλιχη) 
δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ Υνγαρνσ ιµ γεγεβενεν Ζυσαµµενηανγ διε 
Μεινυνγ δερ δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ µα⇓γεβενδ βζω. 
ρελεϖαντ ωαρ. ∆ιεσ εργαβ σιχη ερστενσ � υνδ ϖορ αλλεµ � αυσ δερ σοζιαλεν 
Ιδεντιττ δερ Σπρεχηερ: Σιε ιδεντιφιζιερτεν σιχη αυσδρχκλιχη αλσ Μιτγλιεδερ δερ 
υνγαρισχηεν Νατιον υνδ ερκανντεν δεσηαλβ αυχη διε γελτενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν δερ Νατιον αλσ γλτιγ υνδ ρελεϖαντ αν. ∆α νυν αβερ 
διε υνγαρισχηε Νατιον αλσ ιδεολογισχηεσ Κονστρυκτ � ιµ Σιννε δερ 
ηερρσχηενδεν σπραχηνατιοναλιστισχηεν Ιδεολογιε � δε φαχτο εινζιγ υνδ αλλεινε 
ϖον δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ κονστιτυιερτ υνδ ϖερωιρκλιχητ ωυρδε, 
δ.η. σιχη δυρχη ιηρε εινηειτλιχηε Νατιοναλσπραχηε δεφινιερτε, ωαρ εσ λετζτεν 
Ενδεσ αυχη διε υνγαρισχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ, ϖον δερ διε νατιοναλεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν γεσετζτ υνδ ϖερτρετεν ωυρδεν. ⇐βερ διε σοζιαλε 
Ιδεντιττ δερ Σπρεχηερ ηιναυσ � υνδ ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ � ωαρ αβερ διε 
εινσχηλγιγε Μεινυνγ δερ ×νατιοναλεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ× φρ 
δασ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ αυχη νοχη αυσ εινεµ ζωειτεν, 
σοζυσαγεν ×πρακτισχηεν× Γρυνδ ρελεϖαντ. ∆ιεσεσ Βργερτυµ λεβτε νµλιχη 
ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ ιν Στδτεν, ιν δενεν εινε αυσγεπργτε (δευτσχη−
υνγαρισχηε) τερριτοριαλε Ζωεισπραχηιγκειτ ηερρσχητε. Φολγλιχη γεηρτε διε 
υνγαρισχησπραχηιγε Κοντακτγεσελλσχηαφτ ζυγλειχη αυχη ζυ δερ υνµιττελβαρεν 
σοζιαλεν Υµωελτ δερ Σπρεχηερ. Υνδ δα διεσερ Υνγαρισχη σπρεχηενδε 
Βεϖλκερυνγστειλ αυσ (σταατσ)ιδεολογισχηεν Γρνδεν ιν εινερ βεργεορδνετεν 
Ποσιτιον ωαρ υνδ δαηερ διε νορµσετζενδε Αυτοριττ δαρστελλτε, ωαρ σεινε 
εινσχηλγιγε Μεινυνγ αυχη φρ δεν (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερ, 
δεµ εσ ϕα σχηλιε⇓λιχη αυχη αν σεινερ σοζιαλεν Ιντεγρατιον λαγ, ρελεϖαντ. 
Κυρζυµ: ∆ιε εινσχηλγιγε Μεινυνγ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ωαρ 
φρ δασ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγε Βργερτυµ νιχητ ζυλετζτ δεσωεγεν 
ρελεϖαντ, ωειλ σιε ζυρ γλειχηεν Ζειτ αυχη διε γελτενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν δερ υνµιττελβαρεν σοζιαλεν Υµωελτ δερ Σπρεχηερ 
κονστιτυιερτε. 

Ιµ Φαλλε δερ βυερλιχηεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ σχηειντ 
ηινγεγεν διεσε Κονστελλατιον εινε γρυνδστζλιχη ανδερε γεωεσεν ζυ σειν. ∆ιε 
Σπρεχηερ ωαρεν ϕα, ωιε µεηρφαχη ερωηντ, ιν ρελατιϖ γεσχηλοσσενε, ηοµογεν � 
οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγε σοζιαλε Νετζωερκε 
εινγεβυνδεν, ωασ νιχητ ζυλετζτ αυχη δαµιτ ζυσαµµενηινγ, δασσ ιηρε 
γεογραφισχηε υνδ σοζιαλε Μοβιλιττ σεηρ γερινγ ωαρ. ∆ιεσε Τατσαχηε ιµπλιζιερτ 
ζυγλειχη αυχη, δασσ διε Σπρεχηερ ιµ Ραηµεν ιηρερ σοζιαλεν Ιντερακτιονεν 
καυµ µιτ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν Κοντακτ γεριετεν.2 ∆αραυσ 
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σοωιε αυσ ιηρερ µανγελνδεν Αυφστιεγσοριεντιερτηειτ εργιβτ σιχη ωιεδερυµ, δασσ 
φρ ιηρε σοζιαλε Ιντεγρατιον βζω. Ακζεπτανζ νιχητ διε Νορµεν δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ρελεϖαντ υνδ µα⇓γεβενδ ωαρεν, σονδερν 
ϖιελµεηρ διε ιηρερ ειγενεν σοζιαλεν Νετζωερκε, δ.η. διε δερ ειγενεν, λοκαλεν 
βζω. ρεγιοναλεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ. Υνδ αν διεσεµ Υµστανδ 
νδερτ δανν αυχη διε Τατσαχηε νιχητσ, δασσ δεν Σπρεχηερν γεωισσε 
πατριοτισχηε Γεφηλε οφτ κεινεσωεγσ φρεµδ ωαρεν3. 

Ιν διεσεµ Σιννε κανν µαν ρεσµιερενδ φεστστελλεν, δασσ διε Μιτγλιεδερ δερ 
υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ ωεδερ δασ Βεδρφνισ, νοχη διε υ⇓ερε 
Νοτωενδιγκειτ, ϖιελφαχη αβερ εινφαχη αυχη νιχητ διε Γελεγενηειτ ηαττεν, σιχη 
ιν διε ×νατιοναλε υνγαρισχηε Σπραχηγεµεινσχηαφτ× ζυ ιντεγριερεν. Φολγλιχη 
ωαρεν φρ σιε διε Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν βζω. διε εινσχηλγιγεν νορµατιϖεν 
Μεινυνγεν δερ υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιµ Γρυνδε γενοµµεν αυχη 
ιρρελεϖαντ. Ρελεϖαντ ωαρεν φρ σιε ϖιελµεηρ διε Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν ιηρερ 
ειγενεν, ρελατιϖ � οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγεν σοζιαλεν 
Νετζωερκε, δα ιηνεν δασ Βεφολγεν δερεν Νορµεν διε σοζιαλε Ιντεγρατιον 
ερµγλιχητε βζω. γεωηρλειστετε. Υνδ ινδεµ διεσε Νορµεν ϖον δεν 
Μιτγλιεδερν δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Νετζωερκε, δ.η. ϖον δερ λοκαλεν βζω. 
ρεγιοναλεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ σελβστ κονστιτυιερτ ωυρδεν, κννεν 
ωιρ υνσερε Αργυµεντατιον µιτ δερ Σχηλυσσφολγερυνγ αβσχηλιε⇓εν, δασσ φρ διε 
υντερσυχητε βυερλιχηε Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ διεϕενιγεν 
νορµατιϖεν Μεινυνγεν ρελεϖαντ ωαρεν, διε ϖον δεν Μιτγλιεδερν ιηρερ ειγενεν σοζιαλεν 
Νετζωερκε, δ.η. ϖον δερ λοκαλεν βζω. ρεγιοναλεν, βυερλιχηεν δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ σελβστ γευ⇓ερτ υνδ ϖερτρετεν ωυρδεν. 

Ζυρ Βεαντωορτυνγ δερ Φραγε, υµ ωελχηε βζω. ωασ φρ ωελχηε Μεινυνγεν 
εσ σιχη δαβει ιµ Κονκρετεν ηανδελτ, στεηεν υνσ αν διεσερ Στελλε βερειτσ αλλε 
νοτωενδιγεν Ηιντεργρυνδκενντνισσε ζυρ ςερφγυνγ. Ερστενσ ωισσεν ωιρ, δασσ 
δερ Γεβραυχη δερ δευτσχηεν Σπραχηε δασ τραδιερτε, ιν δεν σοζιαλεν Νετζωερκεν 
δερ Σπρεχηερ εινδευτιγ νορµγεµ⇓ε Σπραχηϖερηαλτεν δαρστελλτε. ∆αρβερ ηιναυσ 
ηαβεν ωιρ αυχη γεσεηεν, δασσ διε σοζιαλεν Νετζωερκε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν 
βυερλιχηεν Σχηιχητ ρελατιϖ ηοµογεν � οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � 
δευτσχησπραχηιγ ωαρεν, ωεσηαλβ διε κοµµυνικατιϖεν Βεδρφνισσε δερ Σπρεχηερ σο 
γυτ ωιε αυσσχηλιε⇓λιχη µιτ Ηιλφε ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ βεφριεδιγτ 
ωερδεν κονντεν. Υνδ δριττενσ ηαβεν ωιρ αυχη αυφ δεν Υµστανδ σχηον 
ηινγεωιεσεν, δασσ διε Σπρεχηερ � ιµ Γεγενσατζ ζυµ Βργερτυµ � καυµ, 

                                                                                                                                                             

2  ∆ιεσ ωαρ υµσο µεηρ δερ Φαλλ, αλσ εσ ιν ζαηλρειχηεν ∆ρφερν νιχητ εινµαλ ζυ Εηεσχηλιε⇓υνγεν 
ζωισχηεν δευτσχηεν υνδ υνγαρισχηεν Μυττερσπραχηλερν καµ. Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ σχηρειβτ ιν 
διεσεµ Ζυσαµµενηανγ Φολγενδεσ: �∆ερ ∆ευτσχηε νιµµτ νυρ σειν ειγενεσ Ελεµεντ αυσ σεινερ 
Υµγεβυνγ, ωασ σιχη αυφ διε Υµγεβυνγ νιχητ ιµ µινδεστεν υµγεσταλτενδ αυσωιρκτ. Υνγαρισχηε 
Μδχηεν ηειρατεν νιχητ εινµαλ ιµ ειγενεν ∆ορφ ιν εινε δευτσχηε Φαµιλιε ειν, νοχη ωενιγερ 
γεηεν σιε αυσ εινερ υνγαρισχηεν Ορτσχηαφτ ιν εινε δευτσχηε; [...] (Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ 1990: 
175) 

 
3  ςγλ. δαζυ ετωα δασ Ζιτατ ιµ Αβσχηνιττ 8.3.1. 
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ωενν βερηαυπτ, αµ Αυφστιεγ ιν διε φηρενδεν Σχηιχητεν οδερ Κλασσεν δερ Γεσελλσχηαφτ 
ιντερεσσιερτ ωαρεν, ωεσηαλβ σιε σιχη δανν αυχη νιχητ αν δεν Νορµεν διεσερ 
βεργεορδνετεν σοζιαλεν Γρυππεν, ιν υνσερεµ Φαλλ ϖορ αλλεµ αν δενεν δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ οριεντιερτεν. ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ 
Υµστνδε λσστ σιχη αλσο εινδευτιγ σαγεν, δασσ διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ γανζ 
υνδ γαρ γεγεν ιηρε ειγενεν Νορµεν υνδ Ιντερεσσεν γεηανδελτ ηττεν, ωενν 
σιε ϖον δεν Μιτγλιεδερν ιηρερ ειγενεν δευτσχησπραχηιγεν σοζιαλεν Νετζωερκε 
δεν Σπραχηωεχησελ ϖερλανγτ ηττεν. Υνδ ινδεµ µαν ωοηλ αυχη οηνε 
εινγεηενδε Βεωεισφηρυνγεν δαϖον αυσγεηεν κανν, δασσ Μενσχηεν ιν αλλερ 
Ρεγελ νιχητ γεγεν ιηρε ειγενεν Νορµεν υνδ Ιντερεσσεν ηανδελν, κννεν ωιρ 
ζυµ Αβσχηλυσσ υνσερεσ Γεδανκενγανγεσ ζυσαµµενφασσενδ φεστστελλεν, δασσ 
διε φρ διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ ρελεϖαντεν, εινσχηλγιγεν νορµατιϖεν Μεινυνγεν 
αλλεµ Ανσχηειν ναχη σολχηε ωαρεν, ναχη δενεν δερ Ερηαλτ ιηρερ αυτοχητηονεν 
δευτσχηεν Σπραχηε κεινεσωεγσ ϖερωερφλιχη, δ.η. νεγατιϖ ζυ βευρτειλεν ωαρ, σονδερν ϖιελµεηρ 
γεραδε δασ ερωαρτετε υνδ νορµκονφορµε, υνδ δαηερ αυχη ποσιτιϖ βευρτειλτε Σπραχηϖερηαλτεν 
δαρστελλτε. 

∆υρχη διε Ηερλειτυνγ διεσερ Σχηλυσσφολγερυνγ γελανγτεν ωιρ σοµιτ 
ωιεδερυµ ζυ ϕενεµ Εργεβνισ, δασ � ιν Κενντνισ δεσ αυσγεφηρτεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ � ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ ερωαρτεν ωαρ. Ινδεµ αλσο ζωισχηεν δερ Προγνοσε δερ 
Τηεοριε υνδ δεν ρεκονστρυιερβαρεν Τατσαχηεν αυχη διεσµαλ κειν 
Ωιδερσπρυχη φεστγεστελλτ ωερδεν κονντε, κανν υνσερ Γεδανκενγανγ µιτ δεµ 
νχηστεν Σχηριττ: µιτ δερ Ρεκονστρυκτιον δερ Μοτιϖε δεσ βεοβαχητετεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ φορτγεσετζτ ωερδεν. 
 
 
8.3.2.2.  Σπραχηϖερηαλτενσµοτιϖατιον 
 
Σολλτε σιχη διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ αυχη ζυρ Ερκλρυνγ ϖον 
Σπραχηερηαλτ (αλσ Σπραχηϖερηαλτεν) ειγνεν, σο ιστ δαϖον αυσζυγεηεν, δασσ διε 
υντερσυχητεν Σπρεχηερ νιχητ νυρ δυρχη διε εινσχηλγιγε Μεινυνγ ρελεϖαντερ 
ανδερερ Περσονεν ζυµ Σπραχηερηαλτ ϖερανλασστ ωυρδεν, σονδερν αυχη σελβστ 
µοτιϖιερτ ωαρεν, σιχη διεσεν Μεινυνγεν εντσπρεχηενδ ζυ ϖερηαλτεν, δ.η. ιηρε 
αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ζυ ερηαλτεν. ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ 
Ανναηµε σολλ ιν διεσεµ Αβσχηνιττ αυφ φολγενδε Φραγε εινε Αντωορτ γεσυχητ 
ωερδεν: Ωαρεν διε Μιτγλιεδερ δερ υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ ιν δερ 
Τατ ζυµ Σπραχηερηαλτ µοτιϖιερτ? Οδερ ανδερσ: Ωελχηε Μοτιϖε κνντεν σιε 
ζυµ Ερηαλτ ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ γεηαβτ ηαβεν? 

⊗ηνλιχη ωιε ιµ Φαλλε δεσ Βργερτυµσ ιµ ϖορανγεηενδεν Καπιτελ, σχηεινεν 
αυχη βει δεν Μιτγλιεδερν διεσερ βυερλιχηεν Σχηιχητ γρυνδστζλιχη ζωει 
Μοτιϖατιονσκοµπονεντεν ωιρκσαµ γεωεσεν ζυ σειν, ϖον δενεν σιχη 
αννεηµεν λσστ, δασσ σιε δεν Σπραχηερηαλτ γεφρδερτ ηαβεν: εινε πσψχηισχη−
εµοτιονελλε Μοτιϖατιον εινερσειτσ υνδ εινε ινστρυµεντελλε ανδερερσειτσ, ϖον δενεν 
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βειδε αυφ µεηρερε, ϖερσχηιεδενε υ⇓ερε Υµστνδε ζυρχκγεφηρτ ωερδεν 
κννεν. 

Ιν δεν ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττεν ωυρδε βερειτσ µεηρφαχη δαραυφ 
ηινγεωιεσεν, δασσ διε σοζιαλεν Νετζωερκε δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ ρελατιϖ 
ηοµογεν � οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγ ωαρεν. Σιε 
βεσχηρνκτεν σιχη νµλιχη ιν δεν µειστεν Φλλεν ζυρ Γνζε αυφ διε ειγενε, 
ρελατιϖ κλεινε υνδ γεσχηλοσσενε, ηοµογεν � οδερ ζυµινδεστ δοµιναντ � 
δευτσχησπραχηιγε ∆ορφγεµεινσχηαφτ, διε σιχη ιηρερσειτσ ωιεδερυµ γεραδε αυφ 
Γρυνδ ιηρερ σπραχηλιχηεν Ηοµογενιττ, δ.η. ιηρερ εινηειτλιχηεν, γεµεινσαµεν 
υνδ ϖον δερ υνγαρισχησπραχηιγεν Αυ⇓ενωελτ αβωειχηενδεν Σπραχηε 
κονστιτυιερτε. ∆αρβερ ηιναυσ ωαρ διεσε σπραχηλιχηε ∆ιφφερενζ ζυγλειχη αυχη 
ϕενεσ διστινκτιϖε Γρυππενµερκµαλ, δασ διε Σπρεχηερ ϖον δερ 
υνγαρισχησπραχηιγεν Αυ⇓ενωελτ υντερσχηιεδ υνδ αβγρενζτε βζω. ωεγεν δερ 
διε υνγαρισχησπραχηιγε Κοντακτγεσελλσχηαφτ διε Σπρεχηερ αυσγρενζτε. Εσ ωαρ 
αλσο γεραδε διεσερ σπραχηλιχηε Υντερσχηιεδ, δερ ϖιελφαχη υ.α. αυχη δεν Ζυζυγ 
υνγαρισχηερ Μυττερσπραχηλερ ιν διεσε δευτσχησπραχηιγεν ∆ρφερ ϖερηινδερτε 
υνδ ιν δεν µειστεν Φλλεν σογαρ Εηεσχηλιε⇓υνγεν ζωισχηεν γρυππενιντερνεν 
(δευτσχησπραχηιγεν) υνδ γρυππενεξτερνεν (υνγαρισχησπραχηιγεν) Περσονεν 
ιµ Ωεγε στανδ. Αυφ διεσε Ωεισε ηατ αβερ διε ιν Ρεδε στεηενδε σπραχηλιχηε 
∆ιφφερενζ λετζτεν Ενδεσ σελβστ διε Ηεραυσβιλδυνγ ζωεισπραχηιγερ σοζιαλερ 
Νετζωερκε ϖερηινδερτ υνδ διε Εντστεηυνγ βζω. διε Βεωαηρυνγ δερ 
σπραχηλιχηεν Ηοµογενιττ δερ Νετζωερκε ηερβειγεφηρτ βζω. βερηαυπτ ερστ 
ερµγλιχητ. Ιν διεσεµ Σιννε λσστ σιχη εινδευτιγ σαγεν, δασσ δερ Γεβραυχη δερ 
δευτσχηεν Σπραχηε φρ διε υντερσυχητεν Σπρεχηερ ειν κονστιτυτιϖεσ 
Γρυππενµερκµαλ δαρστελλτε υνδ δαδυρχη αυχη εινε γρυνδλεγενδε 
ιδεντιττσστιφτενδε Φυνκτιον βερναηµ. Εσ ωυρδε ζυµ ωιχητιγστεν Σψµβολ δερ 
Γρυππενζυγεηριγκειτ υνδ δερ σοζιαλεν Ιδεντιττ, ζυ εινερ Ειγενσχηαφτ, διε 
διε Σπρεχηερ ιν ιηρε υνµιττελβαρε σοζιαλε Υµωελτ εινγλιεδερτε υνδ ιηρε 
Ιντεγρατιον υνδ Ακζεπτανζ ιννερηαλβ ιηρερ σοζιαλεν Υµωελτ γεωηρλειστετε. 
Μιτ δεµ ςερλυστ ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ ηττεν διε 
Σπρεχηερ εινδευτιγ γεγεν διε γελτενδεν, γρυππενκονστιτυτιϖεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν ϖερστο⇓εν, δαδυρχη σιχη σελβστ αυσ δερ ειγενεν βζω. 
αλσ ειγεν εµπφυνδενεν Γεµεινσχηαφτ αυσγεγλιεδερτ υνδ δαµιτ ζυγλειχη αυχη 
ιηρε σοζιαλε Ιδεντιττ αυφγεγεβεν. 

ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Ανναηµε, δασσ Μιτγλιεδερ δερ ιν Ρεδε 
στεηενδεν βυερλιχηεν Σχηιχητ αν ιηρερ σοζιαλεν Ιντεγρατιον ιντερεσσιερτ 
ωαρεν, κννεν ωιρ σοµιτ ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν ζυσαµµενφασσενδ 
φεστστελλεν, δασσ διε Σπρεχηερ ινσοφερν ζυµ Ερηαλτ ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν 
Βασισϖαριεττ µοτιϖιερτ ωαρεν, αλσ εσ ιηνεν διε Ακζεπτανζ ιννερηαλβ δερ βζω. διε 
Ιντεγρατιον ιν διε ειγενε βζω. αλσ ειγεν εµπφυνδενε σοζιαλε Γεµεινσχηαφτ ερµγλιχητε. 

Νεβεν διεσερ πσψχηισχη−εµοτιονελλεν Μοτιϖατιον µυσσ αβερ αυχη νοχη ειν 
ζωειτερ, ινστρυµεντελλερ Μοτιϖατιονσφακτορ γενανντ ωερδεν, δερ δεν 
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Σπραχηερηαλτ ζωειφελσοηνε εβενφαλλσ βεγνστιγτ ηαττε: διε ηοηε κοµµυνικατιϖε 
Φυνκτιοναλιττ δερ αυτοχητηονεν Σπραχηε. 

Ιν δεν ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττεν ωυρδε βερειτσ δαραυφ ηινγεωιεσεν, δασσ 
διε σοζιαλε υνδ γεογραφισχηε Μοβιλιττ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν βυερλιχηεν 
Σχηιχητ υ⇓ερστ γερινγ ωαρ. ∆ιεσ φηρτε νοτωενδιγερωεισε δαζυ, δασσ διε 
σοζιαλεν Ιντερακτιονεν δερ Σπρεχηερ σο γυτ ωιε αυσσχηλιε⇓λιχη ιννερηαλβ ιηρερ 
ειγενεν, ρελατιϖ κλεινεν υνδ γεσχηλοσσενεν, ηοµογεν � οδερ ζυµινδεστ 
δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγεν ∆ορφγεµεινσχηαφτεν βζω. Σιεδλυνγσρυµε 
σταττφανδεν υνδ εσ δεµεντσπρεχηενδ καυµ ζυ Κοντακτεν µιτ δερ 
υνγαρισχησπραχηιγεν Αυ⇓ενωελτ καµ. ∆ασ Εντσχηειδενδε αν διεσεµ 
Υµστανδ ιστ διε Τατσαχηε, δασσ � ινφολγε διεσερ ρελατιϖεν σπραχηλιχηεν 
Ηοµογενιττ δερ σοζιαλεν Νετζωερκε � διε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ δερ Σπρεχηερ ιν σο γυτ ωιε σµτλιχηεν 
Κοµµυνικατιονσσιτυατιονεν εινσετζβαρ υνδ φυνκτιονσφηιγ ωαρ. ∆ασ 
Υνγαρισχηε ωαρ � αλσ Εργεβνισ δερ ϖον δερ δοµιναντεν υνγαρισχησπραχηιγεν 
Κοντακτγεσελλσχηαφτ αυσγεβτεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ � ηχηστενσ ιν 
εινζελνεν φορµελλεν ∆οµνεν δερ Κοµµυνικατιον πρσεντ, ιν ∆οµνεν 
αλσο, διε φρ διε Σπρεχηερ � ανγεσιχητσ ιηρερ βυερλιχηεν Λεβενσφορµ � εινε 
ηχηστ µαργιναλε Ρολλε σπιελτεν. ∆εσ Ωειτερεν µυσσ µαν βεαχητεν, δασσ βει 
δεν Σπρεχηερν ζυµ βερωιεγενδεν Γρο⇓τειλ αυχη δασ Ιντερεσσε αµ σοζιαλεν 
Αυφστιεγ φεηλτε, υνδ δαµιτ ζυγλειχη αυχη δασ Ιντερεσσε αν ηηερερ Βιλδυνγ, 
ωελχηε ιν δερ Ρεγελ διε ςοραυσσετζυνγ φρ δεν Αυφστιεγ δαρστελλτε. Υνδ ινδεµ 
δασ Ιντερεσσε αµ σοζιαλεν Αυφστιεγ σοωιε αν ηηερερ Βιλδυνγ φεηλτε, ωαρ φρ 
διε Σπρεχηερ φολγλιχη αυχη δερ Ερωερβ δεσ Υνγαρισχηεν, δασ ϕα σοωοηλ διε 
Σπραχηε δερ φηρενδεν γεσελλσχηαφτλιχηεν Σχηιχητεν, αλσ αυχη διε 
Υντερριχητσσπραχηε αυφ σµτλιχηεν ηηερεν Βιλδυνγσεβενεν ωαρ, βερφλσσιγ. 

Ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν κανν µαν αλσο ζυσαµµενφασσενδ φεστστελλεν, δασσ 
διε Σπρεχηερ αυχη � υνδ ϖορ αλλεµ � ινσοφερν ζυµ Ερηαλτ ιηρερ αυτοχητηονεν 
δευτσχηεν Βασισϖαριεττ µοτιϖιερτ ωαρεν, αλσ µιτ Ηιλφε διεσερ ςαριεττ σο γυτ 
ωιε σµτλιχηε ιηρερ κοµµυνικατιϖεν σοωιε σοζιοκονοµισχηεν Βεδρφνισσε υνδ Ιντερεσσεν 
βεφριεδιγτ ωερδεν κονντεν. Ηττεν σιε αλσο ιηρε δευτσχηε Μυττερσπραχηε ζυ 
Γυνστεν δεσ Υνγαρισχηεν αυφγεγεβεν, ηττεν σιε γανζ υνδ γαρ γεγεν ιηρε 
ειγενεν Ιντερεσσεν γεηανδελτ: Σιε ηττεν σελβστ κοµµυνικατιϖε Βαρριερεν 
αυφγεβαυτ υνδ δαδυρχη σιχη σελβστ κοµµυνικατιϖε, ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ 
αβερ ζωειφελσοηνε αυχη σοζιοκονοµισχηε Σχηωιεριγκειτεν ϖερυρσαχητ. 

∆ιε Αδθυατηειτ διεσερ Φεστστελλυνγ, ωοναχη αλσο διε ηοηε κοµµυνικατιϖε 
Φυνκτιοναλιττ δερ Μυττερσπραχηε δεν Σπραχηερηαλτ δερ Σπρεχηερ µοτιϖιερτ 
υνδ ζυρ γλειχηεν Ζειτ αυχη ιηρεν Σπραχηωεχησελ ϖερηινδερτ ηττε, ωιρδ αυχη 
δυρχη διε Βεοβαχητυνγεν υνδ εινσχηλγιγεν Μεινυνγεν ϖον Ζειτγενοσσεν 
βεσττιγτ. Σο φινδετ µαν ετωα ιν Αλοισ Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερσ βερειτσ 
µεηρφαχη ζιτιερτεν Αβηανδλυνγ βερ διε Σιτυατιον ιν δεν δευτσχησπραχηιγεν 
∆ρφερν δεσ υνγαρισχηεν Βυχηενωαλδεσ Φολγενδεσ:    
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∆ιε Βεωοηνερ δερ εινσπραχηιγεν Κολονιεν καµεν µιτ ιηρερ εινεν Σπραχηε ιν αλλεν µγλιχηεν 
Υµστνδεν αυσ, ιν ιηρεµ Βερυφ, ιµ Κρεισε ιηρερ Φαµιλιε υνδ ιν ιηρεµ Ηαυσ σοωιε ιν 
ιηρεµ Υµγανγ µιτ ανδερεν. Νοχη µεηρ σογαρ νιχητ νυρ ιµ ειγενεν ∆ορφ, σονδερν 
αυχη βει ιηρεν Βεγεγνυνγεν µιτ δεν Βεωοηνερν δερ Ναχηβαργεµεινδεν, δα αυχη 
διεσε µειστ δερσελβεν Ζυνγε σινδ. Σιε λεβτεν µειστ ισολιερτ, Ηανδελ υνδ ςερκεηρ γιβτ 
εσ καυµ υνδ βερ διε Γεµαρκυνγ δεσ ειγενεν ∆ορφεσ ϖερκεηρεν νυρ ωενιγε ιν δερ 
νχηστεν Σταδτ, ωο σιε ϖον Ηανδωερκερ υνδ Καυφµανν νιχητ νυρ ιν δερ ερστεν 
Ηλφτε δεσ ϑαηρηυνδερτσ, αβερ ζυµειστ αυχη ηευτε νοχη δευτσχη ανγεσπροχηεν ωιρδ 
[σιχ!]; ερ [δερ δευτσχησπραχηιγε Βαυερ � Π.Μ.] καµ µιτ σεινερ Σπραχηε αυσ υνδ εµπφανδ διε 
υνγαρισχηε Σπραχηε νιχητ αλσ εινε Νοτωενδιγκειτ. (Λ!ϖ〈ρδι−Σχητζενβεργερ 1990: 171, 
Ηερϖορηεβυνγεν ϖον µιρ � Π.Μ.)   

 

Ζυ γεναυ δεµσελβεν Σχηλυσσ κοµµτ αυχη Φερενχ Ηερχζεγ ιν σεινεν 
Αυσφηρυνγεν βερ διε Σιτυατιον ιν δεν δευτσχησπραχηιγεν ∆ρφερν δεσ 
Βανατσ. Αν δερ εντσπρεχηενδεν, ιµ Αβσχηνιττ 7.3.2 ιν εινεµ ανδερεν 
Κοντεξτ ζυµ Τειλ βερειτσ ζιτιερτεν Στελλε σεινερ Μεµοιρεν βεγρνδετ ερ δεν 
αυσγεβλιεβενεν Σπραχηωεχησελ, δ.η. δεν Σπραχηερηαλτ δερ υντερσυχητεν 
βυερλιχηεν Σχηιχητ µιτ φολγενδεν Αργυµεντεν: 
 

Ιχη γλαυβε βριγενσ νιχητ, δασσ διε Σζεγεδινερ Σχηυλεν αυχη νυρ εινεν εινζιγεν 
σχηωβισχηεν Βαυερνσοην µαδϕαρισιερτ ηττεν. Ωασ σιε νµλιχη αν Υνγαρισχηκενντνισσεν 
ιν δεν Σχηυλεν ερωορβεν ηαβεν, δασ ηαβεν σιε δαηειµ ηιντερ δεµ Πφλυγ σχηλευνιγστ ωιεδερ ϖεργεσσεν. 
Ιχη βιν βερζευγτ, δασσ διε Σχηυλε βερηαυπτ νιχητ ιµ Στανδε ιστ, διε Σπραχηε δεσ 
Σταατεσ [δ.η. δασ Υνγαρισχηε] ιµ Κρεισε δεσ ςολκεσ ζυ ϖερβρειτεν, ωειλ δερ Βαυερ βερ 
σεινε ειγενε Σπραχηε ηιναυσ εινφαχη κεινε ανδερε Σπραχηε βραυχητ. (Ηερχζεγ 1985: 106, 
Ηερϖορηεβυνγ ϖον µιρ � Π.Μ.) 

 

Υνδ δαµιτ σινδ ωιρ ζυγλειχη αµ Ενδε υνσερερ Αργυµεντατιον ανγελανγτ υνδ 
κννεν ζυµ Αβσχηλυσσ υνσερερ Αναλψσεν ζυ δεν Μοτιϖεν δεσ βεοβαχητετεν 
Σπραχηϖερηαλτενσ ζυσαµµενφασσενδ Φολγενδεσ φεστστελλεν: Ιµ Εινκλανγ µιτ 
δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ κονντε ιν διεσεµ 
Αβσχηνιττ εινδευτιγ ναχηγεωιεσεν ωερδεν, δασσ διε Σπρεχηερ δερ 
υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ Υνγαρνσ 
τατσχηλιχη υνδ µεηρφαχη µοτιϖιερτ ωαρεν, ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε 
Βασισϖαριεττ ζυ ερηαλτεν. ∆υρχη διε δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν κονντε δεσ 
Ωειτερεν αυχη γεζειγτ ωερδεν, δασσ � βζω. ωαρυµ � βει δεν Σπρεχηερν 
ζυγλειχη αυχη διε Μοτιϖατιον ζυµ Σπραχηωεχησελ βζω. ζυµ Ερωερβ δεσ 
Υνγαρισχηεν φεηλτε. ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ Σχηλυσσφολγερυνγεν σοωιε ιν 
Κενντνισ δερ ιµ ϖορανγεηενδεν Αβσχηνιττ ρεκονστρυιερτεν ρελεϖαντεν 
νορµατιϖεν Μεινυνγεν κανν σοµιτ ζυσαµµενφασσενδ κονστατιερτ ωερδεν, 
δασσ διε συβϕεκτιϖεν Νορµεν, διε φρ διε Σπρεχηερ δερ υντερσυχητεν 
βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ηινσιχητλιχη ιηρεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ρελεϖαντ 
ωαρεν υνδ ϖον ιηνεν αυχη ωαηργενοµµενεν ωυρδεν, σολχηε ωαρεν, διε 
ιηνεν ιν δερ Τατ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Σπραχηερηαλτσ, νιχητ αβερ δασ δεσ 
Σπραχηωεχησελσ συγγεριερτεν.   

Μιτ δερ Ηερλειτυνγ διεσερ Κονκλυσιον ιστ � νεβεν δεν ιµ Αβσχηνιττ 8.3.1 
ερµιττελτεν Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν � δασ ςορηανδενσειν αυχη δεσ 
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ζωειτεν ϕενερ δρει Φακτορεν βεσττιγτ ωορδεν, αυσ δενεν σιχη ιµ Σιννε δερ 
ανγεωενδετεν Τηεοριε δασ Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε ιηµ ζυ Γρυνδε λιεγενδε 
Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ εργεβεν ηαβεν σολλ. 
Σοµιτ κννεν ωιρ υνσ ιµ νχηστεν Αβσχηνιττ δεµ λετζτεν διεσερ δρει 
Φακτορεν: δερ ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ Σπρεχηερ 
ζυωενδεν.          
 
 
8.3.3.  Ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε  
 
Ιµ Σιννε δερ εινσχηλγιγεν Αυσφηρυνγεν ιµ Αβσχηνιττ 3.3 υνδ αναλογ ζυ 
δεµ Φαλλ δεσ σεινε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ερηαλτενδεν 
Βργερτυµσ (ϖγλ. Αβσχηνιττ 8.2.3), γιλτ φρ διε υντεν στεηενδεν Αναλψσεν ζυρ 
ωαηργενοµµενεν Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ δευτσχησπραχηιγεν 
βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ Φολγενδεσ: Ωενν 

(ι) βει δεν Σπρεχηερν δερ Σπραχηερηαλτ � αλσ Σπραχηϖερηαλτεν � βεοβαχητετ 
ωερδεν κονντε, υνδ ωενν 

(ιι) ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ διε διεσεµ 
Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδε Ιντεντιον νυρ δανν ζυ Στανδε 
κοµµτ, ωενν διε Σπρεχηερ δερ Μεινυνγ σινδ, δασσ δερ Σπραχηερηαλτ 
ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν βζω. µιτ κεινερ ερηεβλιχηεν 
Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν σει, δανν φολγτ δαραυσ, δασσ 

(ιιι) διε Σπρεχηερ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ, διε 
ιµ Λαυφε δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 
1918 ιηρε αυτοχητηονε δευτσχηε Βασισϖαριεττ ερηαλτεν ηαβεν, δερ 
Μεινυνγ σειν µυσστεν, δασσ δερ Ερηαλτ ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν 
Βασισϖαριεττ ρελατιϖ λειχητ υνδ προβλεµλοσ αυσζυφηρεν βζω. µιτ 
κεινερ ερηεβλιχηεν Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν σει. 

∆ιε Αυφγαβε δερ ναχηφολγενδεν Αναλψσεν βεστεητ δαριν, διε υντερ (ιιι) 
φορµυλιερτε Προγνοσε αυφ ιηρε Ριχητιγκειτ βζω. αυφ ιηρε Γλτιγκειτ ηιν ζυ 
βερπρφεν. Μ.α.Ω. σολλ διε Φραγε γεκλρτ ωερδεν, οβ διε υντερσυχητεν 
Σπρεχηερ � ιµ Εινκλανγ µιτ δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε � τατσχηλιχη δερ 
ερωηντεν Μεινυνγ ωαρεν. 

Ζυρ Κλρυνγ διεσερ Φραγε στεηεν υνσ αλλερδινγσ � αυσ δεν βερειτσ 
αυσφηρλιχη ερλυτερτεν Γρνδεν � αυχη διεσµαλ κεινε Θυελλεντεξτε ζυρ 
ςερφγυνγ, αυσ δενεν διε εινσχηλγιγε Μεινυνγ δερ Σπρεχηερ αυφ εινε διρεκτε 
Αρτ υνδ Ωεισε ερσχηλιε⇓βαρ ωρε. Αυσ διεσεµ Γρυνδ ωερδεν ωιρ 
ζωανγσλυφιγ αυχη διεσµαλ σο ϖερφαηρεν (µσσεν), δασσ ωιρ αν Στελλε δερ 
Μεινυνγεν διε Τατσαχηεν αυφδεχκεν υνδ δαβει ϖον δερ Ηψποτηεσε αυσγεηεν, 
δασσ διε Μεινυνγ δερ Σπρεχηερ µιτ δεν ρεκονστρυιερτεν Τατσαχηεν ιµ 
Εινκλανγ στανδ. Ιν διεσεµ Σιννε ωιρδ αλσο δυρχη διε ναχηστεηενδεν Αναλψσεν 
αυφ φολγενδε Φραγε εινε Αντωορτ γεσυχητ: Ωελχηε Σχηωιεριγκειτεν ηττε δερ 
Σπραχηερηαλτ φρ διε Σπρεχηερ ϖερυρσαχηεν κννεν? 
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⊗ηνλιχη ωιε βει ϕενερ Σχηιχητ δεσ Βργερτυµσ, διε ιηρε αυτοχητηονε 
δευτσχηε Βασισϖαριεττ ιµ Λαυφε δεσ υντερσυχητεν Σπραχηκονφλικτσ ερηαλτεν 
ηατ (ϖγλ. Αβσχηνιττ 8.2.3), κννεν ωιρ ιν Κενντνισ δερ Βεσχηαφφενηειτ δεσ ιν 
Ρεδε στεηενδεν Σπραχηϖερηαλτενσ σοωιε ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ ρελεϖαντεν 
σοζιοηιστορισχηεν Ραηµενβεδινγυνγεν αυχη ιµ Φαλλε δερ υντερσυχητεν 
βυερλιχηεν Σπρεχηερ δαϖον αυσγεηεν, δασσ ιηρ Σπραχηερηαλτ µιτ κεινερ 
νεννενσωερτεν Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν ωαρ. 

Ερστενσ υνδ ϖορ αλλεµ δεσωεγεν νιχητ, ωειλ δερ Σπραχηερηαλτ αλσ 
Σπραχηϖερηαλτεν � ωιε ιµ Αβσχηνιττ 8.2.3 βερειτσ ερωηντ � αλλειν σχηον ϖον 
σεινεµ Ωεσεν ηερ κεινε ςερηαλτενσνδερυνγ ερφορδερτε υνδ δαδυρχη αυχη 
κεινε δαµιτ ϖερβυνδενεν � ζυµινδεστ σπραχηλιχηεν � Σχηωιεριγκειτεν 
ϖερυρσαχητε. ςιελµεηρ ωυρδε δερ Σπραχηερηαλτ γεραδε ερστ δαδυρχη αυσγεφηρτ 
βζω. ϖερωιρκλιχητ, δασσ διε Σπρεχηερ εινφαχη αν ιηρεν τραδιερτεν αυτοχητηονεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµεν βζω. αν ιηρερ αυτοχητηονεν δευτσχηεν Βασισϖαριεττ 
φεστηιελτεν.  

Μιτ νεννενσωερτεν Προβλεµεν βζω. Σχηωιεριγκειτεν, διε δερ Σπραχηερηαλτ 
δεν Σπρεχηερν ϖερυρσαχητ ηττε, µσσεν ωιρ ζωειτενσ αυχη δεσωεγεν νιχητ 
ρεχηεν, ωειλ, ωιε ωιρ ιµ Αβσχηνιττ 8.3.2.2 γεσεηεν ηαβεν, διεσεσ 
Σπραχηϖερηαλτεν µιτ σο γυτ ωιε σµτλιχηεν (σοζιαλεν, κονοµισχηεν, 
κοµµυνικατιϖεν υ.α.) Ιντερεσσεν δερ Σπρεχηερ ιµ Εινκλανγ στανδ βζω. υντερ 
ανδερεµ γεραδε δυρχη διεσε Ιντερεσσεν µοτιϖιερτ ωυρδε. Μ.α.Ω. ωαρ εσ 
ϖιελφαχη γεραδε δερ Σπραχηερηαλτ, διε δεν Σπρεχηερν δασ ςερµειδεν 
ϖερσχηιεδεναρτιγερ σοζιαλερ, κονοµισχηερ, κοµµυνικατιϖερ υ.. Προβλεµε 
υνδ Σχηωιεριγκειτεν ερµγλιχητε.  

∆οχη τροτζ διεσερ Υµστνδε στεητ εσ αυ⇓ερ Ζωειφελ: ∆ερ Σπραχηερηαλτ 
ηαττε νοτωενδιγερωεισε αυχη Κονσεθυενζεν, διε υντερ Υµστνδεν εινδευτιγ 
αλσ νεγατιϖ βεζειχηνετ ωερδεν κνν(τ)εν. Σο µαχητε ετωα δασ Φεστηαλτεν αν 
δερ δευτσχηεν Σπραχηε δεν Σπρεχηερν διε Ιντεγρατιον ιν διε δοµιναντε 
υνγαρισχησπραχηιγε Κοντακτγεσελλσχηαφτ ϖον ϖορνηερειν υνµγλιχη υνδ 
γεναυσο ϖερσχηλοσσ εσ ιηνεν αυχη δεν Ωεγ ϖορ σµτλιχηεν ηηερεν 
Βιλδυνγσµγλιχηκειτεν σοωιε � ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ � αυχη ϖορ δεµ 
σοζιαλεν Αυφστιεγ. ∆ιεσε Κονσεθυενζεν ωαρεν αβερ, ωιε εσ βερειτσ µεηρµαλσ 
ερωηντ ωυρδε, φρ διε Μιτγλιεδερ δερ υντερσυχητεν βυερλιχηεν Σχηιχητ ιµ 
Γρυνδε γενοµµεν βελανγλοσ βζω. ιρρελεϖαντ. ∆εν Σπρεχηερν γινγ εσ νµλιχη 
� αυσ δεν ιµ Αβσχηνιττ 8.3.2.1 ερλυτερτεν Γρνδεν � νιχητ υµ ιηρε 
Ιντεγρατιον ιν διε υνγαρισχησπραχηιγε Αυ⇓ενωελτ, σονδερν ϖιελµεηρ υµ διε 
Ακζεπτανζ ιννερηαλβ ιηρερ υνµιττελβαρεν, ζυµειστ ηοµογεν � οδερ 
ζυµινδεστ δοµιναντ � δευτσχησπραχηιγεν σοζιαλεν Υµωελτ. Υνδ γεναυσο 
ωαρεν φρ διε Μιτγλιεδερ διεσερ βυερλιχηεν Σχηιχητ αυχη ηηερε Βιλδυνγ υνδ 
σοζιαλερ Αυφστιεγ καυµ ϖον Ιντερεσσε, ωασ σιχη ϖορ αλλεµ µιτ δερ στρικτ 
βυερλιχηεν Λεβενσφορµ δερ Σπρεχηερ ερκλρεν λσστ.  

Σοµιτ κννεν ωιρ ιµ Σιννε δεσ Γεσαγτεν εινδευτιγ δαϖον αυσγεηεν, δασσ 
δερ Σπραχηερηαλτ δερ Σπρεχηερ µιτ κεινερ νεννενσωερτεν, βεδευτσαµεν 
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Σχηωιεριγκειτ ϖερβυνδεν ωαρ. Υνδ ινδεµ ωιρ αννεηµεν, δασσ ιµ Φαλλε εινερ 
σολχηεν Σαχηλαγε ιν αλλερ Ρεγελ αυχη διε Σπρεχηερ σελβστ διεσερ Μεινυνγ σινδ, 
κννεν ωιρ αβσχηλιε⇓ενδ φεστστελλεν, δασσ διε οβεν δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν 
αυχη διεσµαλ ιν κεινεν Ωιδερσπρυχη µνδετεν, δ.η. ϕενεσ Εργεβνισ ερβραχητ 
ηαβεν, ωελχηεσ ιν Κενντνισ δεσ αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτενσ δερ Σπρεχηερ 
σοωιε ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ ζυ 
ερωαρτεν ωαρ. 

Μιτ δερ ωαηργενοµµενεν Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ Σπρεχηερ ιστ 
ζυγλειχη � νεβεν δεν Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν υνδ δερ συβϕεκτιϖεν 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµ � αυχη δερ λετζτε ϕενερ δρει Φακτορεν ρεκονστρυιερτ 
ωορδεν, αυσ δενεν σιχη ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν βζω. διε ιηµ ζυ Γρυνδε λιεγενδε Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον 
δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ ερκλρεν λσστ. Σοµιτ σινδ ωιρ αλσο αµ Ενδε 
υνσερεσ Γεδανκενγανγεσ ανγελανγτ υνδ κννεν ιν εινεµ λετζτεν Σχηριττ διε 
Εργεβνισσε υνδ Κονσεθυενζεν δερ δυρχηγεφηρτεν Υντερσυχηυνγεν 
ζυσαµµενφασσεν. 
 
 
8.3.4.  Ζυσαµµενφασσυνγ  
 
∆υρχη διε Υντερσυχηυνγεν ιν διεσεµ Καπιτελ ωυρδε δασ Ζιελ ϖερφολγτ, δεν 
Σπραχηερηαλτ δερ δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ Υνγαρνσ 
ωηρενδ δεσ δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 
ζυ ερκλρεν. Ζυ διεσεµ Ζωεχκ ωυρδε � γεναυσο ωιε ιµ Φαλλε δεσ Βργερτυµσ 
ιµ ϖορανγεηενδεν Καπιτελ � δασ Ερκλρυνγσσχηεµα δερ Τηεοριε δεσ 
γεπλαντεν ςερηαλτενσ ανγεωενδετ υνδ δαδυρχη ζυγλειχη διε Ανωενδβαρκειτ 
διεσερ Τηεοριε ζυρ Ερκλρυνγ σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσ ερπροβτ. 

ςορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ Ζιελσετζυνγ ωυρδεν ιµ Ραηµεν δερ 
δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν διε εινζελνεν Φακτορεν ρεκονστρυιερτ, αυσ δενεν 
σιχη ιµ Σιννε δερ ανγεωενδετεν Τηεοριε δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ 
υντερσυχητεν Σπρεχηερ εργεβεν ηαβεν σολλ. ∆ασ Εργεβνισ διεσεσ 
Ρεκονστρυκτιονσϖερφαηρενσ στιµµτε βει ϕεδεµ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν 
σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν µιτ δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε βερειν, 
εσ σινδ αν κεινερ Στελλε Ωιδερσπρχηε ζωισχηεν δερ Προγνοσε δερ Τηεοριε 
υνδ δεν ρεκονστρυιερτεν Τατσαχηεν εντδεχκτ ωορδεν, σο δασσ µαν � ναχη δεν 
Υντερσυχηυνγεν ζυµ Σπραχηϖερηαλτεν δεσ Βργερτυµσ ιµ ϖορανγεηενδεν 
Καπιτελ � ερνευτ φεστστελλεν κανν, δασσ διε ανγεωενδετε σοζιαλπσψχηολογισχηε 
ςερηαλτενστηεοριε αλλεµ Ανσχηειν ναχη ιµ Στανδε ιστ, αυχη σπραχηλιχηεσ ςερηαλτεν 
(ωιε ετωα Σπραχηερηαλτ) ζυ ερκλρεν υνδ ϖορηερζυσαγεν. 

∆ιεσε Σχηλυσσφολγερυνγ δαρφ ωιεδερυµ λεδιγλιχη ινσοφερν νιχητ 
υνεινγεσχηρνκτ υνδ ϖορβεηαλτλοσ γελτεν, αλσ διε γενανντεν 
σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν σο γυτ ωιε αυσσχηλιε⇓λιχη ηψποτηετισχη−
δεδυκτιϖ ερσχηλοσσεν, διε Εργεβνισσε δερ Αναλψσεν αβερ � ωεγεν δερ 
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µανγελνδεν ⇐βερλιεφερυνγ � δυρχη εινσχηλγιγε εµπιρισχηε ∆ατεν νιχητ 
αβγεσιχηερτ ωερδεν κονντεν. ∆υρχη διεσεν Υµστανδ ωερδεν αβερ διε 
Εργεβνισσε δερ Αναλψσεν κεινεσωεγσ ϖον ϖορνηερειν βζω. γρυνδστζλιχη ιν 
Φραγε γεστελλτ. Εσ ηανδελτ σιχη λεδιγλιχη δαρυµ, δασσ διε Αδθυατηειτ δερ 
ηψποτηετισχη−δεδυκτιϖ ηεργελειτετεν Σχηλυσσφολγερυνγεν µανγελσ ρελεϖαντερ 
εινσχηλγιγερ ∆ατεν διεσµαλ � ιµ Γεγενσατζ ζυµ Βργερτυµ ιµ 
ϖορανγεηενδεν Καπιτελ � εµπιρισχη νιχητ βερπρφτ ωερδεν κονντε. 

Μιτ δερ Ερκλρυνγ δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ δερ βειδεν Σπρεχηεργρυππεν (δεσ 
Βργερτυµσ εινερσειτσ υνδ δερ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ανδερερσειτσ) 
υνδ µιτ δερ Βεαντωορτυνγ δερ Φραγε ναχη δερ Ανωενδβαρκειτ δερ Τηεοριε 
δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ σινδ σοµιτ σµτλιχηε Ζιελε ερρειχητ ωορδεν, διε αµ 
Ανφανγ υνσερερ Υντερσυχηυνγεν, ιµ εινλειτενδεν υνδ ιµ προβλεµστελλενδεν 
Καπιτελ δερ Αρβειτ γεστελλτ ωορδεν σινδ. Ιν διεσεµ Σιννε κννεν ιµ νχηστεν 
υνδ ζυγλειχη λετζτεν Καπιτελ δερ Αρβειτ διε ωιχητιγστεν Εργεβνισσε δερ 
δυρχηγεφηρτεν Υντερσυχηυνγεν ζυσαµµενγεφασστ υνδ διε σιχη αυσ ιηνεν 
εργεβενδεν Κονσεθυενζεν φορµυλιερτ ωερδεν.     



9. Σχηλυσσφολγερυνγεν υνδ Εργεβνισσε 
 
 
 
9.1. Ρχκβλιχκ 
 
∆ιε ιν δερ ϖορλιεγενδεν Στυδιε δοκυµεντιερτεν Υντερσυχηυνγεν ηαβεν εινε 
δοππελτε Ζιελσετζυνγ ϖορ Αυγεν γεηαλτεν: 
(α) διε Ερκλρυνγ δεσ Σπραχηϖερηαλτενσ ϖερσχηιεδενερ σοζιαλερ 

Γρυππιερυνγεν ιµ Ραηµεν εινερ ηιστορισχηεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον, 
υνδ ιµ Ζυσαµµενηανγ δαµιτ 

(β) διε Κλρυνγ δερ Φραγε, οβ διε ζυρ Λσυνγ διεσεσ σοζιολινγυιστισχηεν 
Προβλεµσ ανγεωενδετε βζω. ανηανδ δερ Λσυνγ διεσεσ Προβλεµσ 
ερπροβτε σοζιαλπσψχηολογισχηε ςερηαλτενστηεοριε, διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν 
ςερηαλτενσ, σιχη αυχη ζυρ Βεηανδλυνγ γενυιν σοζιολινγυιστισχηερ Προβλεµε 
ειγνετ, οβ σιε αλσο τατσχηλιχη ιµ Στανδε ιστ, αυχη κονκρετε σπραχηλιχηε 
ςερηαλτενσωεισεν ζυ ερκλρεν υνδ ϖορηερζυσαγεν. 

Βει δερ Λσυνγ διεσερ βειδεν Αυφγαβεν ωυρδε ιν φολγενδεν Σχηριττεν 
ϖοργεγανγεν. 

Ζυνχηστ ωυρδεν διε ζυ ερκλρενδεν σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσωεισεν 
βεσχηριεβεν, ωοζυ διε Ιντερπρετατιον σπραχηστατιστισχηερ ∆ατεν ζυρ 
Μυττερσπραχηε βζω. ζυ δεν Σπραχηκενντνισσεν δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ αλσ 
Γρυνδλαγε διεντε (Καπ. 1). Ιµ νχηστεν Σχηριττ ωυρδεν διε τηεορετισχηεν 
βζω. αξιοµατισχηεν Γρυνδλαγεν δερ Υντερσυχηυνγ υµρισσεν: Εσ ωυρδε δερ 
Στελλενωερτ δεσ Υντερσυχηυνγσγεγενστανδεσ (Σπραχηϖερηαλτεν ιµ 
Σπραχηκονφλικτ) ιννερηαλβ δερ Σπραχηγεσχηιχητσσχηρειβυνγ υνδ δερ 
Κοντακτλινγυιστικ βεστιµµτ (Καπ. 2), διε ϖερωενδετεν σοζιο− βζω. 
κοντακτλινγυιστισχηεν σοωιε σοζιαλπσψχηολογισχηεν Σχηλσσελβεγριφφε δερ 
Αναλψσεν δεφινιερτ υνδ εξπλιζιερτ, υνδ ανσχηλιε⇓ενδ δασ Ερκλρυνγσσχηεµα 
δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ, ιν δερεν Ραηµεν διε Ερκλρυνγ δερ 
βεσχηριεβενεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν ζυ ερφολγεν ηαττε, ερλυτερτ (Καπ. 3). 
Αυφ διεσε τηεορετισχη−µετηοδολογισχηεν Αυσφηρυνγεν φολγτεν δανν � ναχη 
δερ Πρσεντατιον βεστιµµτερ νοτωενδιγερ Ηιντεργρυνδινφορµατιονεν ιν δεν 
Καπιτελν 4, 5 υνδ 6 � διε Υντερσυχηυνγεν ζυ δεν Ηιντεργρνδεν δερ ιµ Καπ. 
1 βεσχηριεβενεν Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν (Καπ. 7 υνδ 8): ζυµ Σπραχηωεχησελ 
δερ Σπρεχηερ δεσ (υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ υνδ ζυµ 
Σπραχηερηαλτ δερ δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ ωηρενδ δεσ 
δευτσχη−υνγαρισχηεν Σπραχηκονφλικτσ ιν Υνγαρν ιµ Ζειταλτερ δερ 
∆οναυµοναρχηιε (1867−1918). 

∆ιε Λεγιτιµατιον δερ Ωαηλ διεσερ ηιστορισχηεν Εποχηε ζυµ Γεγενστανδ 
δερ Υντερσυχηυνγ σοωιε διε βεσονδερε Ακτυαλιττ δερ Αυσεινανδερσετζυνγ 
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µιτ δεν γενανντεν σοζιολινγυιστισχη−πραγµατισχηεν Ασπεκτεν δερ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτε εργαβ σιχη δαβει ϖορ αλλεµ δαραυσ, δασσ    
(1) µιτ δεµ 19. ϑαηρηυνδερτ εινε βισ ηευτε σταρκ ϖερναχηλσσιγτε Εποχηε δερ 

Γεσχηιχητε δεσ ∆ευτσχηεν ιν Υνγαρν ζυµ Γεγενστανδ δερ Αναλψσεν 
γεµαχητ υνδ 

(2) µιτ δεν σοζιολινγυιστισχη−πραγµατισχηεν Ασπεκτεν δεσ δευτσχη−
υνγαρισχηεν Σπραχηκοντακτεσ βζω. δεσ Σπραχηκονφλικτσ ειν βισηερ καυµ 
βερηρτεσ Προβλεµφελδ δερ Σπραχηγεσχηιχητε ιµ Αλλγεµεινεν υνδ δερ 
ηιστορισχηεν Σπραχηκοντακτφορσχηυνγ ιµ Βεσονδερεν ανγεσπροχηεν 
ωυρδε (ϖγλ. διε Αβσχηνιττε 0.3 υνδ 2.1). 

Εσ µυσσ ϕεδοχη αν διεσερ Στελλε νοχη εινµαλ βετοντ ωερδεν, δασσ διε Αρβειτ 
κεινε ςολλστνδιγκειτ υνδ Ενδγλτιγκειτ, ϖορ αλλεµ νιχητ εινε 
µεηρδιµενσιοναλε, ϖολλστνδιγε, αλλε Φαχεττεν ερφασσενδε εµπιρισχη−πηιλολογισχηε 
Βεσχηρειβυνγ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ιν αλλεν ιηρεν 
Εινζεληειτεν ερστρεβτε. Σο ωυρδεν ζ.Β. σο γυτ ωιε σµτλιχηε διατοπισχηεν υνδ 
διαχηρονεν Υντερσχηιεδε ιµ Σπραχηϖερηαλτεν δερ υντερσυχητεν 
Σπρεχηεργρυππεν αυ⇓ερ Αχητ γελασσεν υνδ γεναυσο ωυρδε αυχη αυφ διε 
Βεσχηρειβυνγ υνδ Ερκλρυνγ δερ µιτ δεν σοζιαλεν (βζω. βιολογισχηεν) 
Φακτορεν δεσ Αλτερσ υνδ δεσ Γεσχηλεχητσ κορρελιερενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσυντερσχηιεδε ϖερζιχητετ. ∆εσ Ωειτερεν ωολλτε διε Αρβειτ αυχη 
νιχητ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ γεσαµτεν δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ 
δαµαλιγεν Υνγαρνσ ερκλρεν: Νιχητ βεηανδελτ ωυρδε ζ.Β. δασ Σπραχηϖερηαλτεν 
δερ Αρβειτερ, δερ ιν διε Κλασσε δεσ Βργερτυµσ αυφστειγενδεν βζω. 
αυφγεστιεγενεν, υρσπρνγλιχη αβερ βυερλιχηεν Σπρεχηερ, υνδ αυχη δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δεσ δευτσχησπραχηιγεν ϑυδεντυµσ ωυρδε νυρ αµ Ρανδε 
ερωηντ. Αλλ διεσε Υµστνδε ερκλρεν σιχη ιν ερστερ Λινιε δαµιτ, δασσ διε 
Αυσεινανδερσετζυνγ µιτ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον 
ειγεντλιχη νυρ αλσ Μιττελ ζυµ Ερρειχηεν εινεσ ωειτερεν Ζιελσ γεδαχητ ωαρ. ∆ασ 
πριµρε Ανλιεγεν δερ Αρβειτ ωαρ νµλιχη ιν Ωιρκλιχηκειτ τηεορετισχηερ Νατυρ: 
Βεαβσιχητιγτ ωαρ ϖορ αλλεµ διε ⇐βερπρφυνγ δερ Φυνκτιονσφηιγκειτ εινερ 
Τηεοριε, διε εσ υντερ Υµστνδεν ερµγλιχηεν σολλτε, δεν Σπραχηερηαλτ οδερ 
δεν Σπραχηωεχησελ εινερ ϕεδεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ιν εινερ ϕεδεν 
Κονστελλατιον ζυ ερκλρεν υνδ ϖορηερζυσαγεν.     

∆ιε ∆υρχηφηρυνγ δερ βεαβσιχητιγτεν Αναλψσεν υνδ διε Βεαντωορτυνγ δερ 
γεστελλτεν Φραγεν φηρτεν ζυ φολγενδεν ωιχητιγερεν Σχηλυσσφολγερυνγεν υνδ 
Εργεβνισσεν. 
 
 
9.2. Οβϕεκτεβενε 

 
Ιµ Σιννε δεσ Ερκλρυνγσσχηεµασ δερ ανγεωενδετεν Τηεοριε µυσστε ζυνχηστ 
αυφ διε Φραγε εινε Αντωορτ γεσυχητ ωερδεν, οβ δασ Σπραχηϖερηαλτεν δερ 
υντερσυχητεν Σπρεχηεργρυππεν διε νοτωενδιγε Φολγεερσχηεινυνγ δερ ιµ 
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Ραηµεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ αυφερλεγτεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ 
Μαχητστρυκτυρεν ωαρ, οδερ οβ εσ γρυνδστζλιχη ϖιελµεηρ αυφ διε φρειεν, 
ινδιϖιδυελλεν Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ Σπρεχηερ ζυρχκγινγ. 
Ανηανδ δερ δυρχηγεφηρτεν Υντερσυχηυνγεν κονντε εινδευτιγ ναχηγεωιεσεν 
ωερδεν, δασσ βεστιµµτε Φορµεν υνδ Μανιφεστατιονεν ϖον Σπραχηγεωαλτ βζω. 
Σπραχηζωανγ ζωαρ τατσχηλιχη υνδ εινδευτιγ ϖορηανδεν ωαρεν, αυσ ιηνεν 
αβερ ωεδερ δερ Σπραχηερηαλτ νοχη δερ Σπραχηωεχησελ δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ 
νοτωενδιγερωεισε φολγτε. Ειν ερστεσ Εργεβνισ δερ δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν ωαρ 
αλσο δερ Ναχηωεισ, δασσ σιχη δασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν δερ εινζελνεν 
υντερσυχητεν Σοζιεττεν κεινεσωεγσ αυσ δεν ιµ Ραηµεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ 
αυφερλεγτεν σπραχηλιχηεν Γεωαλτ− υνδ Μαχητστρυκτυρεν αλλειν ερκλρεν λσστ, 
σονδερν ιµ Γρυνδε γενοµµεν ϖιελµεηρ αυφ διε ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ διεσερ 
� ρελατιϖεν! � σπραχηλιχηεν Γεωαλτ γετροφφενεν, ινδιϖιδυελλεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν δερ Σπρεχηερ ζυρχκγεητ.  

Ιµ νχηστεν Σχηριττ ωυρδεν � ναχη δερ Κλρυνγ διεσερ Γρυνδσατζφραγε � 
διεϕενιγεν Φακτορεν ρεκονστρυιερτ, αυσ δενεν σιχη ιµ Σιννε δερ ανγεωενδετεν 
ςερηαλτενστηεοριε δασ βεοβαχητετε Σπραχηϖερηαλτεν δερ υντερσυχητεν σοζιαλεν 
Γρυππιερυνγεν βζω. διε ιηρεµ Σπραχηϖερηαλτεν ζυ Γρυνδε λιεγενδεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεντσχηειδυνγεν βζω. −ιντεντιονεν εργεβεν ηαβεν σολλεν. Ιν 
διεσεµ Σιννε ωυρδεν α) διε Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν, β) διε συβϕεκτιϖε 
Σπραχηϖερηαλτενσνορµ σοωιε χ) διε ωαηργενοµµενε 
Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Σπρεχηερ ρεκονστρυιερτ υνδ 
δυρχη διε Ερµιττλυνγ διεσερ σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν, ϖον δενεν 
ϕεδερ εινζελνε τατσχηλιχη αυχη µιτ δεµ ϕεωειλσ αυσγεφηρτεν Σπραχηϖερηαλτεν 
ιµ Εινκλανγ στανδ, ζυγλειχη αυχη διε καυσαλε Ερκλρυνγ φρ διε βεοβαχητετεν 
Σπραχηϖερηαλτενσωεισεν γελιεφερτ. 

Βει δερ Ερµιττλυνγ διεσερ σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν Φακτορεν ωυρδεν αλσ 
εµπιρισχηε Γρυνδλαγε βζω. αλσ Πρφστειν φρ ηψποτηετισχη−δεδυκτιϖε 
Σχηλυσσφολγερυνγεν αυχη εινσχηλγιγε ζειτγενσσισχηε Θυελλεν ηερανγεζογεν 
υνδ ιντερπρετιερτ. ∆ιε Αναλψσε διεσερ εµπιρισχηεν ∆ατεν, ωελχηε ιηρερσειτσ � 
σελβστϖερστνδλιχη � αυσσχηλιε⇓λιχη ναχη δεµ Κριτεριυµ δερ Ρεπρσεντατιϖιττ 
αυσγεωηλτ ωυρδεν, γεωηρτε ζυγλειχη αυχη εινεν Εινβλιχκ ιν διε 
ϖερσχηιεδενεν Εβενεν βζω. Μανιφεστατιονεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ. Αυφ Γρυνδ 
δερ δυρχηγεφηρτεν Αναλψσεν λασσεν σιχη σοµιτ ινσγεσαµτ φνφ Εβενεν βζω. 
∆οµνεν ϖονεινανδερ αβγρενζεν, αυφ δενεν διε υντερσυχητε σπραχηλιχηε 
Κονφλικτσιτυατιον βζω. δερεν Φολγεν µανιφεστ γεωορδεν σινδ βζω. 
Νιεδερσχηλαγ φανδεν.  
(1) Σπραχηενπολιτικ, Σπραχηγεσετζγεβυνγ. Σπραχηκονφλικτ σετζτ περ δεφινιτιονεµ 

δασ ςορηανδενσειν ϖον σπραχηλιχηερ Γεωαλτ ϖοραυσ (ϖγλ. Καπ. 0). ∆ασ 
ωοηλ ωιχητιγστε Μεδιυµ, µιτ δεσσεν Ηιλφε σολχηε σπραχηλιχηε Γεωαλτ 
αυσγεβτ υνδ δερ υντεργεορδνετεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ αυφερλεγτ ωερδεν 
κανν, ιστ Σπραχηενπολιτικ, διε δυρχη γεσετζλιχηε Ρεγελυνγεν δεν 
οβλιγατορισχηεν οδερ φακυλτατιϖεν Γεβραυχη βεστιµµτερ Σπραχηεν οδερ 
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Σπραχηϖαριεττεν ϖορσχηρειβεν � οδερ εβεν δεν Γεβραυχη βεστιµµτερ 
Σπραχηεν οδερ Σπραχηϖαριεττεν ϖερβιετεν κανν. ∆ιεσ τριφφτ αυχη φρ διε 
ϖον υνσ υντερσυχητε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ζυ: ςον δερ δοµιναντεν 
υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ, ρεπρσεντιερτ βζω. ϖερτρετεν δυρχη δεν 
υνγαρισχηεν Σταατ, ωυρδε µιτ Ηιλφε σπραχηενπολιτισχηερ Μα⇓ναηµεν ιν 
διε Σπραχηλιχηκειτ (αυχη) δερ δευτσχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ εινγεγριφφεν, 
ιν µανχηεν Φλλεν εινδευτιγ ναχητειλιγ βζω. δισκριµινατιϖ.  

(2) Σπραχηγεβραυχη. ∆ιε ϖερσχηιεδενεν Γρυππιερυνγεν δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ ηαβεν σιχη ιν ιηρεµ Σπραχηγεβραυχη δεν 
Υµστνδεν, διε δυρχη δεν Σπραχηκονφλικτ αυσγελστ ωυρδεν, ανγεπασστ. 
Αυφ διεσε Ωεισε καµ εσ � ϕε ναχη ειγενερ, (ιντερ)συβϕεκτιϖερ Ιντεντιον 
υνδ ρεχητλιχηερ Λαγε δερ Σπρεχηερ � εντωεδερ ζυ ςερνδερυνγεν ιµ 
Σπραχηγεβραυχη (Σπραχηωεχησελ βζω. Σπραχηϖερλυστ υνδ/οδερ 
Εντστεηυνγ ϖον ινδιϖιδυελλερ Ζωεισπραχηιγκειτ µιτ οδερ οηνε ∆ιγλοσσιε) 
οδερ ζυµ Φεστηαλτεν αν δεν τραδιερτεν Σπραχηγεβραυχησνορµεν 
(Σπραχηερηαλτ µιτ οδερ οηνε Ηεραυσβιλδυνγ ϖον ινδιϖιδυελλερ 
Ζωεισπραχηιγκειτ). 

(3) Σπραχησψστεµ. ∆α ιµ Ραηµεν δερ υντερσυχητεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιον 
εινε σπραχηλιχηε Ιδεολογιε ωιρκσαµ ωαρ, διε βει δεν Σπρεχηερν δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ διε Αβωερτυνγ βζω. στρικτε 
Αβλεηνυνγ δεσ σπραχηλιχη Φρεµδεν, αλλεν ϖοραν δεσ ∆ευτσχηεν ζυρ Φολγε 
ηαττε, καµ εσ ιµ Ραηµεν ϖερσχηιεδενερ πυριστισχηερ Ακτιϖιττεν ζυρ 
βεωυσστεν υνδ σψστεµατισχηεν ×ςερφολγυνγ× ϖον Ελεµεντεν δευτσχηερ 
Ηερκυνφτ ιµ Σψστεµ δερ ςαριεττεν δερ υνγαρισχηεν Γεσαµτσπραχηε. 
Βετροφφεν ωαρ δαϖον ϖορ αλλεµ δασ Λεξικον, δανεβεν αβερ αυχη διε 
Σψνταξ υνδ δερ λαυτλιχηε Βερειχη. ∆ασ Εργεβνισ δερ δαδυρχη 
ηερβειγεφηρτεν, εινδευτιγ ιδεολογισχη βεδινγτεν Σπραχηωανδελπροζεσσε 
ωαρ ζυνχηστ εινε γεωισσε Ινσταβιλιττ ιµ Σπραχησψστεµ, υνδ σχηλιε⇓λιχη 
δερ Σχηωυνδ δερ ιν Ρεδε στεηενδεν Ελεµεντε υνδ ιηρε Ερσετζυνγ δυρχη 
νατιϖε υνγαρισχηε ⊗θυιϖαλεντε.   

(4) Ναµεν. Ναµεν γεηρεν ζωαρ εινδευτιγ ζυµ Σψστεµ δερ Σπραχηε, δοχη 
σινδ σιε ιν υνσερεµ Φαλλ ινσοφερν εινερ γετρενντεν Βεηανδλυνγ ωρδιγ, αλσ 
σιε βζω. ιηρ Γεβραυχη ιµ Ραηµεν δερ υντερσυχητεν 
Σπραχηκονφλικτσιτυατιον εινε βεσονδερε υνδ � ιµ ςεργλειχη ζυ ανδερεν 
βεκανντεν Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν � βεραυσ γεωιχητιγε Ρολλε σπιελτεν. 
∆α νµλιχη Ειγενναµεν δευτσχηερ Ηερκυνφτ ιν Φολγε δερ ιννερηαλβ δερ 
δοµιναντεν υνγαρισχηεν Σπραχηγεµεινσχηαφτ ηερρσχηενδεν σπραχηλιχηεν 
Ιδεολογιε νεγατιϖ γελαδεν βζω. στρικτ ϖερωορφεν ωαρεν, ωυρδεν αυχη διε 
Τργερ σολχηερ Ναµεν ϖον Σειτεν δερ δοµιναντεν υνγαρισχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ σοζιαλ στιγµατισιερτ βζω. δισκρεδιτιερτ. Ιµ Ιντερεσσε 
δερ Βεσειτιγυνγ διεσεσ Στιγµασ σοωιε ιν Φολγε δερ Ακζεπτανζ δερ 
ηερρσχηενδεν Ιδεολογιε καµ εσ δεσηαλβ βει δεν Τργερν σολχηερ Ναµεν 
ζυ µασσενηαφτεν Ναµενσνδερυνγεν, δ.η. Ναµενσµαδϕαρισιερυνγεν. 
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∆ιεσε Εντωιχκλυνγ βετραφ σοωοηλ δεν τοπονψµισχηεν αλσ αυχη δεν 
αντηροπονψµισχηεν Βερειχη υνδ φηρτε ζυ εινεµ σεηρ βεδευτενδεν 
Αββαυ ιννερηαλβ δεσ Σψστεµσ δευτσχηερ Ειγενναµεν ιν Υνγαρν. 

(5) Σπραχηβεωυσστσειν, Σπραχηρεφλεξιον. ∆α ωηρενδ δεσ υντερσυχητεν 
Σπραχηκονφλικτσ εινε Ιδεολογιε ωιρκσαµ ωαρ, διε ζυ δερ Ηψποστασιερυνγ 
ϖον Σπραχηε ζυµ Μιττελπυνκτ βζω. ζυµ Σχηλσσελ δερ Λσυνγ 
τιεφγρειφενδερ εσσεντιελλερ Προβλεµε υνδ Φραγεν φηρτε υνδ δεµ 
Σπραχηλιχηεν σοµιτ ιν ϖιελφαχηερ Ηινσιχητ εινε ιµµενσε Βεδευτυνγ 
ζυσχηριεβ, καµ εσ ιν Φολγε δερ Σενσιβιλισιερυνγ βρειτερ Μασσεν ιννερηαλβ 
βειδερ βετροφφενεν Σπραχηγεµεινσχηαφτεν ζυ εινερ βεωυσστεν υνδ 
σψστεµατισχηεν Αυσεινανδερσετζυνγ µιτ σπραχηλιχηεν Φραγεν βζω. δεµ 
Σπραχηκονφλικτ σελβστ. ∆ασ Σπεκτρυµ δερ Φορεν υνδ Μεδιεν διεσερ 
Αυσεινανδερσετζυνγ ωαρ σεηρ βρειτ υνδ γεναυσο ωαρεν αυχη διε 
βεηανδελτεν Ασπεκτε υνδ Εινζελφραγεν σεηρ ϖιελφλτιγ: Σιε υµφασστεν 
ζαηλρειχηε Εινζελπροβλεµε δεσ Σπραχηγεβραυχησ, δερ Σπραχηπφλεγε υνδ 
δερ Σπραχηπλανυνγ, ωοβει ινσβεσονδερε διε Φραγε ναχη δερ 
∆ασεινσβερεχητιγυνγ δεσ σοωοηλ διαχηρον αλσ αυχη σψνχηρον γεσεηεν 
Φρεµδεν ιµ Ζεντρυµ δερ Ρεφλεξιον στανδ.  

Σοµιτ λσστ σιχη αυφ Γρυνδ δεσ Γεσαγτεν ινσγεσαµτ γεσεηεν φεστστελλεν, δασσ 
διε ιµ Ραηµεν δερ Αρβειτ υντερσυχητε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ϖιελφλτιγε υνδ 
τιεφγρειφενδε Σπραχηωανδελπροζεσσε ινδυζιερτ υνδ ϖορανγετριεβεν ηαττε: 
Σψστεµωανδελ, κοµµυνικατιϖεν Ωανδελ υνδ Σπραχηβεωυσστσεινσωανδελ 
ζυγλειχη, ωοβει ζωισχηεν διεσεν εινζελνεν Ωανδελπροζεσσεν βζω. 
Ωανδελτψπεν ιν δερ Ρεγελ ειν ιντερδεπενδεντεσ ςερηλτνισ βεστανδ. 

Σχηλιε⇓λιχη µυσσ νοχη αυφ δεν Υµστανδ ηινγεωιεσεν ωερδεν, δασσ διε 
οβεν ερλυτερτεν Φολγεν βζω. Μανιφεστατιονεν δεσ Σπραχηκονφλικτσ � ιµ 
Γεγενσατζ ζυ δεν σπραχηλιχηεν ςερηαλτενσωεισεν σελβστ � στρικτ υνδ εινδευτιγ 
σιτυατιονσσπεζιφισχηε Οβερφλχηενερσχηεινυνγεν σινδ, διε σιχη δαηερ 
κεινεσωεγσ γενεραλισιερεν λασσεν. ∆ιεσ γιλτ νιχητ νυρ φρ διε ερωηντεν 
κονκρετεν, βεοβαχητβαρεν Φακτεν, σονδερν γεναυσο αυχη φρ διε εινζελνεν 
ερµιττελτεν Εβενεν βζω. ∆οµνεν, αυφ βζω. ιν δενεν διε ςερνδερυνγεν 
ειντρατεν βζω. ιµ Αλλγεµεινεν ειντρετεν κννεν. Ιν διεσεµ Σιννε κννεν ωιρ 
ζυµ Σχηλυσσ διε εινσχηλγιγε Ανσιχητ ϖον ∆ΙΡςΕΝ & Π⇐ΤΖ υνεινγεσχηρνκτ 
γελτεν λασσεν υνδ ιν Ανλεηνυνγ αν ιηρε Φορµυλιερυνγ αυχη ιν υνσερεµ 
Ζυσαµµενηανγ φεστστελλεν, δασσ εσ 
 

ιν Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν κεινε ϖορηερσαγβαρεν, σιχη νοτωενδιγερωεισε 
ϖολλζιεηενδεν Εντωιχκλυνγεν [γιβτ], σονδερν ϕεδε εινζελνε ςαριαντε ιστ δασ Εργεβνισ 
εινερ Ρειηε ζυσαµµενωιρκενδερ Φακτορεν, διε ιν ϕεδερ Κονστελλατιον εινε ανδερε 
Ωερτυνγ ερφαηρεν. (∆ιρϖεν & Πτζ 1996: 690) 

 
 
9.3. Μεταεβενε 
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Αυφ δερ µεταωισσενσχηαφτλιχηεν Εβενε γαλτ ιµ Σιννε ϖον Πυνκτ (β) υνσερερ 
Προβλεµστελλυνγ ϖορ αλλεµ διε Φραγε ζυ κλρεν, οβ διε ζυρ Λσυνγ δεσ υντερ 
(α) φορµυλιερτεν Προβλεµσ ηερανγεζογενε υνδ ανγεωενδετε 
σοζιαλπσψχηολογισχηε ςερηαλτενστηεοριε, διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν 
ςερηαλτενσ, τατσχηλιχη ιµ Στανδε ιστ, σπραχηλιχηε ςερηαλτενσωεισεν ωιε ετωα 
Σπραχηερηαλτ οδερ Σπραχηωεχησελ βζω. Σπραχηϖερλυστ ζυ ερκλρεν υνδ 
ϖορηερζυσαγεν. Ετωασ αλλγεµεινερ φορµυλιερτ ηανδελτ εσ σιχη δαβει ιν 
Ωιρκλιχηκειτ υµ φολγενδε Γρυνδσατζφραγε: Λσστ σιχη διε ερωηντε 
σοζιαλπσψχηολογισχηε ςερηαλτενστηεοριε αυχη ζυρ Βεηανδλυνγ ϖον σοζιολινγυιστισχηεν 
Προβλεµεν ανωενδεν?  

∆ιε βεσονδερε Ρελεϖανζ διεσερ Φραγεστελλυνγ βεστεητ ϖορ αλλεµ αυχη δαριν, 
δασσ � ναχη υνσερεν Κενντνισσεν � βισλανγ κειν γεσχηλοσσενεσ 
Ερκλρυνγσµοδελλ ιννερηαλβ δερ Σοζιολινγυιστικ εξιστιερτ οδερ αυχη νυρ 
ανσατζωεισε εραρβειτετ υνδ ερπροβτ ωυρδε, διε δεν οβεν γενανντεν 
Ανσπρχηεν δερ Ερκλρυνγ υνδ δερ Πρδικτιον γενγεν ωρδε. Εσ σινδ ζωαρ 
µεηρφαχη ςερσυχηε υντερνοµµεν ωορδεν, διε Ρολλε ϖερσχηιεδενερ Φακτορεν 
φρ δασ Σπραχηϖερηαλτεν υντερσχηιεδλιχηερ Σπραχηγεµεινσχηαφτεν γεναυ ζυ 
δεφινιερεν βζω. διε αλσ ρελεϖαντ ερσχηεινενδεν σπραχηϖερηαλτενσστευερνδεν 
Φακτορεν ζυ ερµιττελν υνδ ζυ τψπολογισιερεν (ϖγλ. ετωα Κλοσσ 1966, Ηαυγεν 
1972, Ηααρµανν 1986, Σχηωαρτζκοπφφ 1987, Ηψλτενσταµ & Στρουδ 1996 
υσω.), δοχη σινδ δεραρτιγε Φορσχηυνγεν ανσχηεινενδ νοχη νιχητ σο ωειτ 
ϖορανγεσχηριττεν, δασσ σιχηερε Προγνοσεν βζω. πλαυσιβλε αλλγεµειν γλτιγε 
Ερκλρυνγεν φρ δεν Σπραχηερηαλτ βζω. δεν Σπραχηϖερλυστ ϖον 
Σπραχηγεµεινσχηαφτεν αυφ ιηρερ Γρυνδλαγε µγλιχη ωρεν (ϖγλ. Αµµον 
1991: 105). ∆ιε Υρσαχηε δαφρ δρφτε αλλεµ Ανσχηειν ναχη υ.α. δαριν λιεγεν, 
δασσ διε Φακτορεν, µιτ δενεν µαν βει σολχηεν Ερκλρυνγσϖερσυχηεν οπεριερτ 
(ωιε ετωα ∆ιχητε βζω. νυµερισχηε Στρκε δερ Σπραχηγεµεινσχηαφτ, 
Ισολιερτηειτ, Σχηυλ− υνδ Κιρχηενσπραχηε, Ζυζυγ ϖον Ανδερσσπραχηιγεν, 
ρεχητλιχηε Ανερκεννυνγ, Κοντακτε ζυµ σπραχηλιχηεν Μυττερλανδ υσω.)1, ζυ 
κονκρετ υνδ ηχηστ σιτυατιονσσπεζιφισχη σινδ: Σιε σπιελεν ιν σο γυτ ωιε ϕεδερ 
Κονστελλατιον εινε ανδερε Ρολλε βζω. σινδ νιχητ ιν ϕεδερ Κονστελλατιον � 
γλειχηµ⇓ιγ οδερ βερηαυπτ � ϖον Βελανγ. ςορ διεσεµ Ηιντεργρυνδ στελλτ σιχη 
δανν αλλερδινγσ αυχη διε Φραγε, οβ βζω. ινωιεφερν εσ βερηαυπτ µγλιχη σειν 
κανν, αυφ δερ Γρυνδλαγε σολχηερ Κριτεριεν υνδ Βεγριφφε ειν Ερκλρυνγσµοδελλ 
ζυ εραρβειτεν, δασ σιχη αυφ σµτλιχηε βεκανντεν υνδ ϖορστελλβαρεν 
Κονστελλατιονεν ανωενδεν λσστ. 

∆ερ ςορτειλ δερ ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ ερπροβτεν σοζιαλπσψχηολογισχηεν 
ςερηαλτενστηεοριε κνντε ιµ ςεργλειχη ζυ δεν οβεν γενανντεν ςερσυχηεν 
οφφενσιχητλιχη (υ.α.) δαριν βεστεηεν, δασσ διε Βεγριφφε, µιτ δερεν Ηιλφε δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν ερκλρτ ωιρδ, αυφ εινερ δευτλιχη ηηερεν Αβστρακτιονσστυφε 

                                              
 
1  ⇐βερ εινσχηλγιγε Φορσχηυνγσεργεβνισσε βζω. Τψπολογισιερυνγσϖερσυχηε βεριχητεν υ.α. Αµµον 

1991: 105φφ. υνδ Βαρτηα 1999: 123φφ. 
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ανγεσιεδελτ σινδ υνδ δαηερ αυχη ϖιελ εηερ µγλιχη µαχηεν, ηιντερ δεµ στρικτ 
Ινδιϖιδυελλεν βζω. Σιτυατιονσσπεζιφισχηεν δασ Γενερελλε ζυ ερφασσεν. ∆αρβερ 
ηιναυσ ωιρδ δυρχη διεσε Αβστρακτιον αυχη διε Ανζαηλ δερ 
σπραχηϖερηαλτενσρελεϖαντεν ςαριαβλεν δευτλιχη ϖερρινγερτ, ωοδυρχη ωιεδερυµ 
ζυγλειχη αυχη διε Βεσχηρειβυνγ ωεσεντλιχη ϖερεινφαχητ ωιρδ. Υνδ ειν δριττερ 
βεδευτσαµερ Υντερσχηιεδ ζυ δεν οβεν ερωηντεν σοζιολινγυιστισχηεν 
Ανστζεν βεστεητ δαριν, δασσ ιµ Ραηµεν δερ ϖον υνσ ανγεωενδετεν Τηεοριε 
δασ Σπραχηϖερηαλτεν νιχητ υνµιττελβαρ αυσ δεν υ⇓ερεν, ϖον δεν ηανδελνδεν 
Περσονεν υναβηνγιγεν βζω. λοσγελστεν Φακτορεν ερκλρτ ωιρδ, σονδερν ιµ 
Μιττελπυνκτ δεσ Ερκλρυνγσσχηεµασ στεητ γεραδε διε ηανδελνδε Περσον, διε 
δυρχη διε (ιντερ)συβϕεκτιϖε Ωαηρνεηµυνγ υνδ ∆ευτυνγ δερ σοζιαλεν 
Ωιρκλιχηκειτ, δυρχη διε ειγενεν Εινστελλυνγεν, Μοτιϖατιονεν, διε εινσχηλγιγε 
ρελεϖαντε Μεινυνγ δερ σοζιαλεν Υµωελτ σοωιε δυρχη διε ειγενε 
ςερηαλτενσκοντρολλε ζυµ ϕεωειλιγεν Σπραχηϖερηαλτεν ϖερανλασστ ωιρδ. Μ.α.Ω. 
ωιρδ δασ Σπραχηϖερηαλτεν νιχητ υνµιττελβαρ αυσ δεν οβϕεκτιϖ γεγεβενεν 
σπραχηλιχηεν υνδ/οδερ αυ⇓ερσπραχηλιχηεν Υµστνδεν ωιε ετωα Ισολιερτηειτ, 
Σχηυλ− υνδ Κιρχηενσπραχηε υσω. ερκλρτ, αυχη ωενν διεσε σελβστϖερστνδλιχη 
εβενφαλλσ µιτβερχκσιχητιγτ ωερδεν, σονδερν ιµ Μιττελπυνκτ στεητ διε Φραγε, 
ωιε δασ ηανδελνδε Συβϕεκτ διεσε Υµστνδε ιν ιηρερ Γεσαµτηειτ υνδ ιηρερ 
Ιντερδεπενδενζ ωαηρνιµµτ υνδ ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ δερ ϕεωειλιγεν 
Σπραχηϖερηαλτενσιντεντιον ωερτετ. 

Ωενν νυν αλσο ιµ Ραηµεν δερ ϖορλιεγενδεν Αρβειτ διε Ανωενδβαρκειτ 
διεσεσ σοζιαλπσψχηολογισχηεν Ερκλρυνγσµοδελλσ βερπρφτ ωερδεν σολλτε, σο 
µυσστε ιµ Γρυνδε γενοµµεν διε Φραγε βεαντωορτετ ωερδεν, οβ διε 
Φακτορεν, αυσ δενεν ιµ Σιννε δερ Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ δερ 
Σπραχηερηαλτ οδερ δερ Σπραχηωεχησελ αλσ Σπραχηϖερηαλτεν φολγεν, ιν δερ 
υντερσυχητεν Κονστελλατιον τατσχηλιχη ϖορηανδεν ωαρεν. Μ.α.Ω. µυσστε 
βερπρφτ βζω. ναχηγεωιεσεν ωερδεν, οβ βει δεν Σπρεχηερν δεσ 
(υρσπρνγλιχη) δευτσχησπραχηιγεν Βργερτυµσ τατσχηλιχη διεϕενιγεν 
Σπραχηϖερηαλτενσεινστελλυνγεν, διεϕενιγε συβϕεκτιϖε Σπραχηϖερηαλτενσνορµ 
σοωιε διεϕενιγε ωαηργενοµµενε Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε ϖορηανδεν 
ωαρεν, αυσ δενεν δερ Σπραχηωεχησελ φολγτ, βζω. οβ ιµ Φαλλε δερ 
δευτσχησπραχηιγεν βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ σµτλιχηε ςοραυσσετζυνγεν 
ερφλλτ ωαρεν, αυσ δενεν σιχη � ιµ Σιννε δερ ανγεωενδετεν Τηεοριε � δερ 
Σπραχηερηαλτ ερκλρεν λσστ. 

∆υρχη διε δυρχηγεφηρτεν Υντερσυχηυνγεν κονντε ιν βειδεν Φλλεν δασ 
ςορηανδενσειν σµτλιχηερ διεσερ Φακτορεν ναχηγεωιεσεν ωερδεν. ∆αρβερ 
ηιναυσ κονντεν αυφ Γρυνδ δερ Αναλψσεν κεινε ωειτερεν Φακτορεν ερµιττελτ 
ωερδεν, διε ιµ Ερκλρυνγσµοδελλ νιχητ εντηαλτεν ωρεν, διε αβερ φρ δασ 
Σπραχηϖερηαλτεν δερ βειδεν υντερσυχητεν Σπρεχηεργρυππεν εϖεντυελλ εινε 
διστινκτιϖε Ρολλε γεσπιελτ ηττεν. Ιν διεσεµ Σιννε λσστ σιχη ζυσαµµενφασσενδ 
φεστστελλεν, δασσ ζωισχηεν δεν ρεκονστρυιερβαρεν υνδ ρεκονστρυιερτεν 
Τατσαχηεν εινερσειτσ υνδ δερ Προγνοσε δερ ανγεωενδετεν Τηεοριε 
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ανδερερσειτσ κειν Ωιδερσπρυχη εντδεχκτ ωερδεν κονντε, ωασ ινσγεσαµτ 
γεσεηεν εινδευτιγ δαφρ σπριχητ, δασσ σιχη διε Τηεοριε δεσ γεπλαντεν ςερηαλτενσ αυχη 
ζυρ Ερκλρυνγ ϖον Σπραχηερηαλτ υνδ Σπραχηωεχησελ ιν Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν 
ανωενδεν λσστ.  

Αυφ Γρυνδ διεσερ Σχηλυσσφολγερυνγ κννεν ωιρ αν διεσερ Στελλε ζυ Ρεχητ 
κονστατιερεν, δασσ διε Αυφφασσυνγ ϖον Σπραχηερηαλτ υνδ Σπραχηωεχησελ αλσ 
σοζιαλεσ ςερηαλτεν ιµ Ηινβλιχκ αυφ υνσερε γεστελλτεν Ζιελε σιχη εινδευτιγ αλσ 
φρυχητβαρ ερωιεσεν ηατ. ∆υρχη διεσε � ιµ Γρυνδε γενοµµεν ειγεντλιχη σεηρ 
σχηωαχηε βζω. αλλγεµεινε � Αυσγανγσηψποτηεσε γελανγτεν ωιρ νµλιχη αυφ 
δασ Τερραιν δερ Σοζιαλπσψχηολογιε, διε υνσ ωιεδερυµ ειν τηεορετισχηεσ υνδ 
µετηοδισχη−µετηοδολογισχηεσ Ινστρυµενταριυµ βερειτγεστελλτ ηατ, δυρχη δασ 
διε Λσυνγ εινεσ ζεντραλεν υνδ ϖιελ δισκυτιερτεν σοζιολινγυιστισχηεν Προβλεµσ 
µγλιχη ωυρδε (ϖγλ. Αβσχηνιττ 3.4).  

Αλλερδινγσ µυσσ αν διεσερ Στελλε αυχη δαραυφ ηινγεωιεσεν ωερδεν, δασσ διε 
Τατσαχηε, δασσ δερ Γεγενστανδ δερ ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ δυρχηγεφηρτεν 
Υντερσυχηυνγεν εινε ηιστορισχηε Σπραχηκονφλικτσιτυατιον ωαρ, νιχητ ζυ 
υντερσχητζενδε µετηοδισχηε Σχηωιεριγκειτεν µιτ σιχη βραχητε. Σο ωαρ ετωα 
διε διρεκτε Ερηεβυνγ υνδ διε γεναυε Μεσσυνγ υνδ Σκαλιερυνγ ϖον 
Εινστελλυνγεν ϖον ϖορνηερειν υνµγλιχη υνδ βερηαυπτ µυσστε αυφ διε 
ζιελγεριχητετε υνδ σψστεµατισχηε Βεφραγυνγ δερ Σπρεχηερ ζυρ Γνζε ϖερζιχητετ 
ωερδεν. ∆εσ Ωειτερεν φεηλτεν υνσ ιν µεηρερεν Φλλεν, ϖορ αλλεµ βει δερ 
Ρεκονστρυκτιον δερ ωαηργενοµµενεν Σπραχηϖερηαλτενσκοντρολλε δερ 
Σπρεχηερ βζω. ιµ Φαλλε δερ βυερλιχηεν ∆ορφβεϖλκερυνγ σχηλεχητηιν σο γυτ 
ωιε ϕεγλιχηε εµπιρισχηεν ∆ατεν, ωοδυρχη διε ζυνχηστ αυφ εινε ηψποτηετισχη−
δεδυκτιϖε Ωεισε ηεργελειτετεν Σχηλυσσφολγερυνγεν αυχη εµπιρισχη ηττεν 
αβγεσιχηερτ ωερδεν κννεν. Εσ µυσσ αβερ ζυγλειχη αυχη βετοντ ωερδεν, δασσ 
διεσε µετηοδισχηεν Σχηωιεριγκειτεν διε Εργεβνισσε δερ Υντερσυχηυνγεν 
κεινεσωεγσ γρυνδστζλιχη ιν Φραγε στελλεν, δα διε Μετηοδεν, δερεν 
Ανωενδυνγ ωεγεν δερ ×Υνερρειχηβαρκειτ× δερ υντερσυχητεν Σπρεχηερ νιχητ 
µγλιχη ωαρ, ζυµ Γρο⇓τειλ δυρχη ανδερε Μετηοδεν βζω. 
Ρεκονστρυκτιονσϖερφαηρεν κοµπενσιερτ βζω. ερσετζτ ωερδεν κονντεν.  

Τροτζ αλλεµ στελλεν διε ερωηντεν Μοµεντε εινδευτιγε Σχηωαχηστελλεν δερ 
Υντερσυχηυνγ δαρ υνδ µαχηεν διε ∆υρχηφηρυνγ ωειτερερ εινσχηλγιγερ 
Φορσχηυνγεν υνβεδινγτ νοτωενδιγ. Βεσονδερσ δρινγενδ υνδ 
ϖιελϖερσπρεχηενδ σχηεινεν ζυκνφτιγε γεγενωαρτβεζογενε Υντερσυχηυνγεν ζυ 
σειν, βει δενεν διε ιµ Ραηµεν διεσερ Αρβειτ δασ ερστε Μαλ ερπροβτε 
Ερκλρυνγσµοδελλ αυφ ωειτερε Σπραχηγεµεινσχηαφτεν βζω. αυχη αυφ 
γεγενωρτιγε Σπραχηκονφλικτσιτυατιονεν ανγεωενδετ υνδ δαδυρχη διε 
Φυνκτιονσφηιγκειτ δεσ Μοδελλσ ερνευτ γετεστετ ωιρδ. Βει διεσεν 
γεγενωαρτσβεζογενεν Υντερσυχηυνγεν λιε⇓εν σιχη διε οβεν ερωηντεν 
µετηοδισχηεν Σχηωιεριγκειτεν δυρχη διε διρεκτε, ζιελγεριχητετε υνδ 
σψστεµατισχηε Βεφραγυνγ ϖον Ινφορµαντεν ιµ Πρινζιπ λειχητ βερβρχκεν, 
υνδ ζυγλειχη κνντεν σολχηε Αναλψσεν σοµιτ αυχη διε ιµ Ραηµεν δερ 
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ϖορλιεγενδεν Αρβειτ ηεργελειτετεν Σχηλυσσφολγερυνγεν αυφ ιηρε ςαλιδιττ ηιν 
βερπρφεν: σιε βεσττιγεν οδερ πρζισιερεν, γεγεβενενφαλλσ αβερ εβεν αυχη 
ωιδερλεγεν.   
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∆ιε ναχηφολγενδε Σαµµλυνγ εντηλτ σµτλιχηε γρυνδλεγενδεν, ϖοµ 
υνγαρισχηεν Ρειχησταγ ζωισχηεν 1867 υνδ 1918 ϖεραβσχηιεδετεν Γεσετζε, διε 
αυφ ιργενδεινε � διρεκτε οδερ ινδιρεκτε � Ωεισε διε Σπραχηενρεχητε δερ 
Βεϖλκερυνγ, σοµιτ αλσο αυχη διε Σπραχηενρεχητε δερ δευτσχηεν 
Σπραχηγεµεινσχηαφτ δεσ Λανδεσ βετραφεν.  

Βει δενϕενιγεν διεσερ Γεσετζε, διε νιχητ νυρ � αβερ αυχη � διε Σπηρε δεσ 
Σπραχηλιχηεν βερηρεν, ωερδεν νυρ διεϕενιγεν Παραγραπηεν ανγεφηρτ, διε 
τατσχηλιχη αυχη εινεν σπραχηλιχηεν Βεζυγ ηαβεν.   

Αν δεν Οριγιναλτεξτεν ωυρδεν κεινε ⊗νδερυνγεν ϖοργενοµµεν, σο δασσ 
βει δεν ναχηφολγενδεν Αβδρυχκεν σοωοηλ διε υρσπρνγλιχηε, ζειτγενσσισχηε 
Ορτηογραπηιε αλσ αυχη διε ιν δεν Τεξτεν ϖορκοµµενδεν οφφενσιχητλιχηεν 
∆ρυχκφεηλερ βειβεηαλτεν ωυρδεν.   
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Γεσετζαρτικελ ΞΛςΙ ϖοµ ϑαηρε 1868 
βερ διε Γλειχηβερεχητιγυνγ δερ Νατιοναλιττεν. 

 

 

(Σανκτιονιρτ αµ 6. ∆εζεµβερ 1868. Ιν βειδεν Ηυσερν δεσ 
Ρειχησταγεσ κυνδγεµαχητ αµ 7. ∆εζεµβερ 1868. Ιµ Λ.Γ.Α. 

ερσχηιενεν αµ 9. ∆εζεµβερ 1868.) 
 

 

Ναχηδεµ σµµτλιχηε Λανδεσβργερ Υνγαρνσ αυχη ναχη δεν 
Γρυνδπρινζιπιεν δερ ςερφασσυνγ ιν πολιτισχηερ Ηινσιχητ εινε 
Νατιον βιλδεν, διε υν−τηειλβαρε εινηειτλιχηε υνγαρισχηε Νατιον, 
δερεν γλειχηβερεχητιγτεσ Μιτγλιεδ ειν ϕεδερ Βργερ δεσ 
ςατερλανδεσ, ζυ ωελχη× ιµµερ φρ εινε Νατιοναλιττ ερ αυχη 
γεηρε, ιστ; 

ναχηδεµ φερνερ διεσε Γλειχηβερεχητιγυνγ αλλειν ηινσιχητλιχη 
δεσ µτλιχηεν Γεβραυχηεσ δερ ιµ Λανδε βλιχηεν ϖερσχηιεδενεν 
Σπραχηεν, υνδ νυρ ινσοφερνε βεσονδερεν ςορσχηριφτεν 
υντερλιεγεν κανν, αλσ διεσ διε Εινηειτ δεσ Λανδεσ, διε πρακτισχηε 
Μγλιχηκειτ δερ Ρεγιερυνγ υνδ ςερωαλτυνγ, υνδ διε πνκτλιχηε 
ϑυστιζπφλεγε νοτηωενδιγερωεισε ερηεισχητ:  

ιστ διε ϖολλε Γλειχηβερεχητιγυνγ δερ Λανδεσβργερ ηινσιχητλιχη 
αλλερ βριγεν ςερηλτνισσε υνβερηρτ ζυ βελασσεν, υνδ ωερδεν 
ηινσιχητλιχη δεσ µτλιχηεν Γεβραυχηεσ δερ ϖερσχηιεδενεν 
Σπραχηεν φολγενδε ςορσχηριφτεν ζυρ Ριχητσχηνυρ διενεν: 
 

1. ♣. 
 

∆α ϖερµγε δερ πολιτισχηεν Εινηειτ δερ Νατιον διε 
Σταατσσπραχηε Υνγαρνσ διε υνγαρισχηε ιστ, ιστ διε Βερατηυνγσ− 
υνδ ςερηανδλυνγσσπραχηε δεσ υνγαρισχηεν Ρειχησταγεσ αυχη 
φερνερηιν αυσσχηλιε⇓λιχη διε υνγαρισχηε; διε Γεσετζε ωερδεν ιν 
υνγαρισχηερ Σπραχηε γεσχηαφφεν, διεσελβεν σινδ ϕεδοχη αυχη ιν 
δεν Σπραχηεν αλλερ ιµ Λανδε ωοηνενδεν Νατιοναλιττεν ιν 
αυτηεντισχηερ Υεβερσετζυνγ ηιναυσζυγεβεν; διε Αµτσσπραχηε δερ 
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Ρεγιερυνγ δεσ Λανδεσ ιστ αυχη φερνερηιν ιν αλλεν Ζωειγεν δερ 
ςερωαλτυνγ διε υνγαρισχηε. 

2. ♣. 
 

∆ιε Προτοκολλε δερ ϑυρισδικτιονεν ωερδεν ιν δερ µτλιχηεν 
Σπραχηε δεσ Σταατεσ γεφηρτ; σιε κννεν αβερ νεβστβει αυχη ιν 
αλλ× ϕενεν Σπραχηεν γεφηρτ ωερδεν, ωελχηε ωενιγστενσ δυρχη 
δεν φνφτεν Τηειλ δερ διε ϑυρισδικτιον ϖερτρετενδεν Κρπερσχηαφτ 
οδερ Κοµµισσιον αλσ Προτοκολλσπραχηε ϖερλανγτ ωιρδ. 

Ιν Φλλεν, ωο σιχη ιν δεν ϖερσχηιεδενεν Τεξτεν 
Αβωειχηυνγεν ζειγεν, ιστ δερ υνγαρισχηε Τεξτ µα⇓γεβενδ.  
 

3. ♣. 
 

Ιν ϑυρισδικτιονσ−ςερσαµµλυνγεν κανν ειν ϑεδερ, δερ δασ Ρεχητ 
ηατ δορτ ζυ σπρεχηεν, εντωεδερ υνγαρισχη σπρεχηεν, οδερ ιν 
σεινερ Μυττερσπραχηε, ωενν διεσε νιχητ διε υνγαρισχηε ιστ.  
 

4. ♣. 
 

∆ιε ϑυρισδικτιονεν βεδιενεν σιχη ιν ιηρεν αν διε 
Σταατσρεγιερυνγ γεριχητετεν Σχηριφτεν δερ Αµτσσπραχηε δεσ 
Σταατεσ; σιε βεδιενεν σιχη αβερ νεβστβει αυφ δερ εινεν Σπαλτε 
ωελχη× ιµµερ φρ εινερ Σπραχηε, ωελχηερ σιε σιχη αλσ 
Προτοκολλσσπραχηε βεδιενεν. Ιν ιηρεν γεγενσειτιγεν Ζυσχηριφτεν 
κννεν σιε εντωεδερ διε Σταατσσπραχηε, οδερ ιργενδ εινε ϕενερ 
Σπραχηεν βεντζεν, ωελχηε δυρχη διε ϑυρισδικτιον, αν ωελχηε δασ 
Σχηρειβεν γεριχητετ ωιρδ, ιµ Σιννε δεσ ζωειτεν Παραγραπηεσ ζυρ 
Προτοκολλσσπραχηε ανγενοµµεν ωορδεν ιστ. 
 

5. ♣. 
 

Αυφ δεµ γεβιετε δερ ιννερεν Αµτσφηρυνγ βεδιενεν σιχη διε 
ϑυρισδικτιονσ−Βεαµτεν δερ Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ; ινωιεφερνε 
διεσ ϕεδοχη ηινσιχητλιχη δερ Βεαµτεν πρακτισχηε Σχηωιεριγκειτεν 
ηαβεν σολλτε, κννεν διε βετρεφφενδεν Βεαµτεν αυσναηµσωεισε 
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αυχη ιργενδ εινε δερ Προτοκολλσσπραχηεν ιηρερ ϑυρισδικτιονεν 
βεντζεν. Σο οφτ εσ αβερ διε Σταατσ−Βεαυφσιχητιγυνγ υνδ 
ςερωαλτυνγσ−Ρχκσιχητεν ερηεισχηεν, σινδ ιηρε Βεριχητε υνδ διε 
ςερηανδλυνγσακτεν ζυγλειχη ιν δερ Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ 
ϖορζυλεγεν.  
 

6. ♣. 
 

∆ιε ϑυρισδικτιονσ−Βεαµτεν βεδιενεν σιχη αµ Γεβιετε ιηρερ 
ϑυρισδικτιονεν ιµ µτλιχηεν ςερκεηρ µιτ Γεµεινδεν, 
ςερσαµµλυνγεν, ςερεινεν, Ανσταλτεν υνδ Πριϖατεν ναχη 
Μγλιχηκειτ δερ Σπραχηε δερ Λετζτερεν.  
 

7. ♣. 
 

ϑεδερ Λανδεσβεωοηνερ κανν ιν Φλλεν, ωο ερ οηνε 
∆αζωισχηενκυνφτ εινεσ Αδϖοκατεν εντωεδερ αλσ Κλγερ οδερ αλσ 
Γεκλαγτερ, οδερ αυχη αλσ Βιττστελλερ, περσνλιχη, οδερ δυρχη εινεν 
Βεϖολλµχητιγτεν δεν Σχηυτζ δεσ Γεσετζεσ υνδ ριχητερλιχηε Ηιλφε 
ιν Ανσπρυχη νιµµτ, υνδ νεηµεν κανν: 
α) βει σεινεµ Γεµεινδε−Γεριχητε σεινε Μυττερσπραχηε; 
β) βει εινεµ ανδερν Γεµεινδε−Γεριχητε διε Αµτσ− οδερ 

Προτοκολλσσπραχηε δερ βετρεφφενδεν Γεµεινδε; 
χ) βει σεινεµ ειγενεν Βεζιρκσγεριχητε διε Αµτσ− οδερ 

Προτοκολλσσπραχηε σεινερ Γεµεινδε; 
δ) βει ανδερεν Γεριχητεν, οβ διεσ νυν Γεριχητε σεινερ 

ϑυρισδικτιον οδερ εινερ ανδερν ϑυρισδικτιον σινδ, διε 
Προτοκολλσσπραχηε ϕενερ ϑυρισδικτιον βεντζεν, ζυ ωελχηερ δασ 
βετρεφφενδε Γεριχητ γεηρτ. 

 
8. ♣. 

 

Ιν δεν Φλλεν δεσ ♣. 7 ερλεδιγτ δερ Ριχητερ διε Κλαγε οδερ διε 
Βιττε ιν δερ Σπραχηε δερ Εινγαβε; διε Εινϖερνεηµυνγ, δασ 
Ζευγενϖερηρ, γεριχητλιχηε Βεσχηαυ, υνδ σονστιγε ριχητερλιχηε 
Φυνκτιονεν, σοωοηλ ιν Προζεσσανγελεγενηειτεν, αλσ αυχη ιµ 
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στραφγεριχητλιχηεν ςερφαηρεν βεωερκστελλιγτ ερ ιν δερ Σπραχηε δερ 
Προζε⇓φηρενδεν Παρτειεν, βεζιεηυνγσωεισε δερ 
εινϖερνοµµενεν Περσονεν; διε ςερηανδλυνγσ−Προτοκολλε δερ 
Προζεσσε φηρτ ερ ϕεδοχη ιν ϕενερ Σπραχηε, ωελχηε διε 
Προζε⇓φηρενδεν Παρτειεν αυσ δεν Προτοκολλσσπραχηεν δερ 
ϑυρισδικτιονεν βερεινστιµµενδ ωηλεν. Σολλτε διεσβεζγλιχη 
κειν Υεβερεινκοµµεν ζυ Στανδε κοµµεν, σο κανν δερ Ριχητερ 
δασ ςερηανδλυνγσ−Προτοκολλ ιν ωελχη× ιµµερ φρ εινερ δερ 
Προτοκολλσσπραχηεν δερ ϑυρισδικτιον φηρεν, ερ ιστ ϕεδοχη 
ϖερπφλιχητετ, δεσσεν Ινηαλτ ιµ Νοτηφαλλε δεν Παρτειεν αυχη µιτ 
Βειζιεηυνγ εινεσ ∆ολµετσχηεσ ζυ ερκλρεν. 

Εβενσο ιστ δερ Ριχητερ ϖερπφλιχητετ, δεν Παρτειεν αυχη διε 
ωιχητιγερεν ∆οκυµεντε δεσ Προζεσσεσ ζυ ερκλρεν οδερ 
ϖερδολµετσχηεν ζυ λασσεν, ωενν διεσε ιν εινερ σολχηεν Σπραχηε 
ϖερφα⇓τ ωρεν, ωελχηε εινε οδερ διε ανδερε Προζε⇓φηρενδε 
Παρτει νιχητ ϖερστεητ.  

∆ερ ςορλαδυνγσ−Βεσχηλυ⇓ ιστ ιµ Ιντερεσσε δερ ϖορζυλαδενδεν 
Παρτει, ωενν διεσε σογλειχη ερµιττελτ ωερδεν κανν, ιν ιηρερ 
Μυττερσπραχηε, σονστ αβερ ιν δερ Προτοκολλσσπραχηε ϕενερ 
Γεµεινδε, ωο διε ϖορζυλαδενδε Παρτει ωοηντ, οδερ αβερ ιν δερ 
Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ ζυ ϖερφασσεν.  

∆ερ γεριχητλιχηε Βεσχηλυ⇓ ιστ ιν δερ Σπραχηε δεσ 
ςερηανδλυνγσ−Προτοκολλσ ζυ φασσεν, δερ Ριχητερ ιστ ϕεδοχη 
ϖερπφλιχητετ, δενσελβεν εινερ ϕεδεν Παρτει αυχη ιν δερ Σπραχηε 
κυνδζυµαχηεν, βεζιεηυνγσωεισε ηιναυσζυγεβεν, ιν ωελχηερ 
Σπραχηε εσ διε Παρτει ϖερλανγτ, ινωιεφερνε ϕενε Σπραχηε εινε δερ 
Προτοκολλσσπραχηεν δερ ϑυρισδικτιον ιστ, ζυ ωελχηερ δερ Ριχητερ 
γεηρτ. 

 
9. ♣. 

 

Ιν αλλ× ϕενεν Ζιϖιλ− υνδ Κριµιναλ−Προζεσσεν, ωελχηε µιτ δερ 
Ιντερϖενιερυνγ εινεσ Αδϖοκατεν φορτζυφηρεν σινδ, ιστ βει δεν 
Γεριχητεν ερστερ Ινστανζ ηινσιχητλιχη δερ Σπραχηε, σοωοηλ δερ 
Προζε⇓φηρυνγ, αλσ δεσ ζυ σχηπφενδεν Υρτηειλσ βισ δαηιν, ωο 
διε Γεσετζγεβυνγ βερ διε δεφινιτιϖε Ρεγελυνγ δερ Γεριχητε 
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ερστερ Ινστανζ, υνδ βερ διε Εινφηρυνγ δεσ µνδλιχηεν 
ςερφαηρενσ νιχητ εντσχηειδεν ωιρδ, δερ βισηεριγε Γεβραυχη 
βεραλλ βειζυβεηαλτεν.  
 

10. ♣. 
 

∆ιε κιρχηλιχηεν Γεριχητε βεστιµµεν ιηρε Αµτσσπραχηε σελβστ. 
11. ♣. 

 

Βει δεν Γρυνδβυχησµτερν ιστ σχηον αυσ Ρχκσιχητ δερ 
γεριχητλιχηεν Βεαυφσιχητιγυνγ διε Αµτσσπραχηε δεσ βετρεφφενδεν 
Γεριχητεσ ζυ γεβραυχηεν; ωενν εσ αβερ διε Παρτειεν ωνσχηεν, 
ιστ σοωοηλ δερ Βεσχηειδ, αλσ αυχη δερ Αυσζυγ ιν δερ 
Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ, οδερ ιν εινερ δερ Προτοκολλσσπραχηεν 
ϕενερ ϑυρισδικτιον ηιναυσζυγεβεν, αυφ δερεν Γεβιετ δασ 
Γρυνδβυχησαµτ βεστεητ. 
 

12. ♣. 
 

Βει δεν αππελλιρτεν Προζεσσεν, ωενν διεσε νιχητ ιν υνγαρισχηερ 
Σπραχηε γεφηρτ ωορδεν σινδ, οδερ µιτ νιχητ υνγαρισχηεν 
∆οκυµεντεν ϖερσεηεν σινδ, λ⇓τ δασ Αππελλατιονσ−Γεριχητ, 
σοωοηλ δεν Προζε⇓, αλσ αυχη διε ∆οκυµεντε, ινωιεφερνε εσ 
νοτηωενδιγ ιστ, δυρχη ϕενε αυτηεντισχηεν Υεβερσετζερ ινσ 
υνγαρισχηε βερτραγεν, διε βει δεν Αππελλατιονσ−Γεριχητεν αυφ 
Κοστεν δεσ Σταατεσ ανγεστελλτ ωερδεν, υνδ υντερζιεητ σοδανν δεν 
Προζε⇓ ιν διεσερ αυτηεντισχηεν Υεβερσετζυνγ δερ Ρεϖισιον. 

∆ιε Βεσχηειδε, Βεσχηλσσε υνδ Υρτηειλε ωιρδ δασ 
Αππελλατιονσ−Γεριχητ ιµµερ ιν δερ Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ 
φασσεν. 

Ωενν δανν δερ Προζε⇓ ζυµ βετρεφφενδεν Γεριχητε ερστερ 
Ινστανζ ηιναβλανγτ, ωιρδ διεσεσ ϖερπφλιχητετ σειν, δεν Βεσχηειδ, 
Βεσχηλυ⇓ οδερ δασ Υρτηειλ δεσ Αππελλατιονσ−Γεριχητεσ ϕεδερ 
εινζελνεν Παρτει αυχη ιν ϕενερ Σπραχηε ζυ ϖερκνδεν υνδ 
βεζιεηυνγσωεισε ηιναυσζυγεβεν, ιν ωελχηερ εσ διε Παρτει 
ϖερλανγτ, ινωιεφερνε διεσε Σπραχηε διε Αµτσσπραχηε δεσ 
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Γεριχητεσ, οδερ ιργενδ εινε Προτοκολλσσπραχηε δερ ϑυρισδικτιον 
ιστ. 

 
13. ♣.  

 

∆ιε Αµτσσπραχηε δερ δυρχη διε Σταατσρεγιερυνγ ερνανντεν 
σµµτλιχηεν Γεριχητε ιστ αυσσχηλιε⇓λιχη διε υνγαρισχηε. 
 
 
 

14. ♣.  
 

∆ιε Κιρχηενγεµεινδεν κννεν � µιτ Ωαηρυνγ δερ 
γεσετζλιχηεν Ρεχητε ιηρερ Κιρχηεν−Οβριγκειτεν � διε Σπραχηε δερ 
Φηρυνγ ιηρερ Ματρικελ, υνδ βει Ερλεδιγυνγ ιηρερ κιρχηλιχηεν 
Ανγελεγενηειτεν, εβενσο αυχη � ιννερηαλβ δερ Γρενζεν δεσ 
Σχηυλγεσετζεσ � διε Υντερριχητσσπραχηε ιν ιηρεν Σχηυλεν, ναχη 
Βελιεβεν βεστιµµεν.  
 

15. ♣. 
 

∆ιε ηηερεν κιρχηλιχηεν Κρπερσχηαφτεν υνδ Βεηρδεν 
βεστιµµεν σελβστ ιηρε Βερατηυνγσ−, Προτοκολλσ−, Αµτσφηρυνγσ− 
υνδ ςερκεηρσ−Σπραχηε µιτ ιηρεν Κιρχηενγεµεινδεν. Ωενν διεσ 
νιχητ διε Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ σειν σολλτε, σινδ διε Προτοκολλε 
αυσ δεµ Γεσιχητσπυνκτε δερ Σταατσ−Αυφσιχητ ζυγλειχη ιν δερ 
Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ ιν αυτηεντισχηερ Υεβερσετζυνγ 
ϖορζυλεγεν.  

Ωενν ϖερσχηιεδενε Κιρχηεν υνδ ηηερε κιρχηλιχηε Βεηρδεν 
µιτ εινανδερ ϖερκεηρεν, γεβραυχηεν σιε εντωεδερ διε 
Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ, οδερ διε Σπραχηε ϕενερ Κιρχηε, µιτ 
ωελχηερ σιε ιν Βερηρυνγ τρετεν. 
 

16. ♣. 
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∆ιε ηηερεν υνδ ηχηστεν κιρχηλιχηεν Βεηρδεν γεβραυχηεν 
ιν ιηρεν αν διε Σταατσρεγιερυνγ γεριχητετεν Εινγαβεν ιηρε Αµτσ− 
οδερ Προτοκολλσσπραχηε, υνδ αυφ δερ ανδερν Σπαλτε διε 
Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ, ιν ιηρεν αν διε ϑυρισδικτιονεν οδερ 
δερεν Οργανε γεριχητετεν Εινγαβεν διε Σταατσσπραχηε; οδερ, 
ωενν µεηρερε Προτοκολλσσπραχηεν σινδ, εινε δερσελβεν; διε 
Κιρχηενγεµεινδεν αβερ γεβραυχηεν ιν αλλ× ιηρεν µτλιχηεν 
Βερηρυνγεν γεγενβερ δερ Σταατσρεγιερυνγ υνδ ιηρερ ειγενεν 
ϑυρισδικτιον διε Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ, οδερ ιηρε ειγενε 
Αµτσσπραχηε, ανδερεν ϑυρισδικτιονεν γεγενβερ αβερ κννεν σιε 
ιργενδ εινε δερ Προτοκολλσσπραχηεν δερ βετρεφφενδεν 
ϑυρισδικτιονεν γεβραυχηεν.  

 
 

17. ♣. 
 

∆ιε Βεστιµµυνγ δερ Υντερριχητσσπραχηε ιν δεν δυρχη δεν 
Σταατ υνδ βεζιεηυνγσωεισε δυρχη διε Ρεγιερυνγ βερειτσ 
ερριχητετεν, οδερ ϕε ναχη δεµ Ερφορδερνι⇓ ζυ ερριχητενδεν 
Λεηρανσταλτεν ωιρδ, ινωιεφερνε ηιερβερ κειν Γεσετζ ϖερφγτ, ζυ 
δεν Αγενδεν δεσ Μινιστερσ φρ φφεντλιχηεν Υντερριχητ γεηρεν. 
Ναχηδεµ αβερ δερ Ερφολγ δεσ φφεντλιχηεν Υντερριχητεσ, αυσ δεµ 
Γεσιχητσπυνκτε δερ αλλγεµεινεν Βιλδυνγ υνδ δεσ φφεντλιχηεν 
Ωοηλεσ δασ ηχηστε Ζιελ δεσ Σταατεσ ιστ, ιστ δερ Μινιστερ φρ 
φφεντλιχηεν Υντερριχητ ϖερπφλιχητετ, ιν δεν Σταατσ−Λεηρανσταλτεν 
µγλιχηστ δαφρ ζυ σοργεν, δα⇓ διε Βργερ εινερ ϕεδεν 
Νατιοναλιττ δεσ Λανδεσ, ωενν σιε ιν γρ⇓ερεν Μασσεν 
ζυσαµµεν λεβεν, ιν δερ Νηε δερ ϖον ιηνεν βεωοηντεν Γεγενδ 
σιχη ιν ιηρερ Μυττερσπραχηε βιλδεν κννεν βισ δαηιν, ωο διε 
ηηερε ακαδεµισχηε Βιλδυνγ βεγινντ.  
 

18. ♣. 
 

Ιν δεν αυφ ϕενεν Γεβιετεν βεστεηενδεν οδερ ζυ ερριχητενδεν 
Μιττελ− υνδ ηηερεν Σχηυλεν δεσ Σταατεσ, ωο µεηρερε Σπραχηεν 
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βλιχη σινδ, ιστ φρ ϕεδε διεσερ Σπραχηεν ειν Λεηρστυηλ φρ 
Σπραχηε υνδ Λιτερατυρ ζυ ερριχητεν. 
 

19. ♣. 
 

Ιν δερ Λανδεσ−Υνιϖερσιττ ιστ διε Υντερριχητσσπραχηε διε 
υνγαρισχηε; εσ σινδ ϕεδοχη φρ διε ιµ Λανδε βλιχηεν Σπραχηεν 
υνδ φρ δερεν Λιτερατυρ, ινωιεφερνε νοχη κεινε Λεηρστηλε φρ 
διεσε βεστεηεν σολλτεν, σολχηε ζυ ερριχητεν.  
 

20. ♣. 
 

∆ιε Γεµεινδε ςερσαµµλυνγεν ωηλεν σελβστ ιηρε Προτοκολλσ− 
υνδ Αµτσσπραχηε. ∆ασ Προτοκολλ ιστ ζυγλειχη ιν ϕενερ Σπραχηε ζυ 
φηρεν, ιν ωελχηερ εσ δερ φνφτε Τηειλ δερ στιµµφηιγεν 
Μιτγλιεδερ φρ νοτηωενδιγ εραχητετ.  

21. ♣. 
 

∆ιε Γεµεινδε−Βεαµτεν σινδ ϖερπφλιχητετ, ιν ιηρεµ ςερκεηρ 
µιτ δεν Γεµεινδε−Βεωοηνερν, δερεν Σπραχηε ζυ γεβραυχηεν. 
 

22. ♣. 
 

Ιν ιηρεν αν διε ειγενε ϑυρισδικτιον, οδερ αν δερεν Οργανε, υνδ 
αν διε Σταατσρεγιερυνγ γεριχητετεν Εινγαβεν γεβραυχητ διε 
Γεµεινδε διε Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ, οδερ ιηρε ειγενε 
Αµτσσπραχηε; ιν ιηρεν αν ανδερε ϑυρισδικτιονεν υνδ αν δερεν 
Οργανε γεριχητετεν Εινγαβεν κανν σιε διε Αµτσσπραχηε δεσ 
Σταατεσ, οδερ εινε δερ Προτοκολλσσπραχηεν δερ βετρεφφενδεν 
ϑυρισδικτιον γεβραυχηεν. 
 

23. ♣. 
 

ϑεδερ Βργερ δεσ Λανδεσ κανν σεινε αν διε ειγενε Γεµεινδε, 
αν σεινε Κιρχηενβεηρδε υνδ ϑυρισδικτιον, αν δερεν Οργανε υνδ 
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αν διε Σταατσρεγιερυνγ γεριχητετεν Εινγαβεν, ιν σεινερ 
Μυττερσπραχηε εινρειχηεν. 

Ιν σεινεν αν ανδερε Γεµεινδεν, ϑυρισδικτιονεν υνδ δερεν 
Οργανε γεριχητετεν Εινγαβεν κανν ερ εντωεδερ διε Αµτσσπραχηε 
δεσ Σταατεσ, οδερ εινε δερ Προτοκολλσσπραχηεν δερ βετρεφφενδεν 
Γεµεινδε, οδερ ϑυρισδικτιον γεβραυχηεν. 

∆ιε Βεντζυνγ δερ Σπραχηεν αµ Γεβιετε δερ ϑυστιζπφλεγε ωιρδ 
δυρχη διε ♣♣. 7−13 νορµιρτ. 
 

24. ♣. 
 

Ιν Γεµεινδε− υνδ Κιρχηεν−ςερσαµµλυνγεν κννεν 
διεϕενιγεν, διε δασ Ρεχητ ηαβεν ζυ σπρεχηεν, υνγεηινδερτ ιηρε 
Μυττερσπραχηε γεβραυχηεν. 
 
 
 
 

25. ♣ 
 

Ωενν Πριϖατε, Κιρχηεν, Πριϖατ−Γεσελλσχηαφτεν, Πριϖατ−
Λεηρανσταλτεν, υνδ µιτ δεµ ϑυρισδικτιονσ−Ρεχητε νιχητ βεκλειδετε 
Γεµεινδεν ιν ιηρεν αν διε Ρεγιερυνγ γεριχητετεν Εινγαβεν νιχητ 
διε Αµτσσπραχηε δεσ Σταατεσ γεβραυχηεν σολλτεν: ιστ δεµ αυφ εινε 
σολχηε Εινγαβε ιν υνγαρισχηερ Σπραχηε γεφα⇓τεν Βεσχηειδε αυχη 
εινε αυτηεντισχηε Υεβερσετζυνγ ιν δερ Σπραχηε δερ Εινγαβε 
ανζυσχηλιε⇓εν.  
 

26. ♣. 
 

Σο ωιε βισηερ ϕεδερ Βργερ δεσ Λανδεσ ωελχη× ιµµερ φρ εινε 
Νατιοναλιττ, ϕεδε Γεµεινδε, Κιρχηε υνδ Κιρχηενγεµεινδε δασ 
Ρεχητ ηαττε, εβενσο ωερδεν σιε αυχη φερνερηιν δασ Ρεχητ ηαβεν, 
µιτ ειγενεν Μιττελν, οδερ ιµ Ασσοζιατιονσ−Ωεγε, Ελεµενταρ−, 
Μιττελ−, υνδ ηηερε Σχηυλεν ζυ ερριχητεν. Ζυ διεσεµ Ζωεχκε, 
υνδ αυχη Βεηυφσ Ερριχητυνγ ανδερερ, ζυρ Φρδερυνγ δερ Σπραχηε, 
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Κυνστ, Ωισσενσχηαφτ, Λανδωιρτσχηαφτ, Ηανδελ υνδ Γεωερβε 
διενενδερ Ανσταλτεν, κννεν διε εινζελνεν Βργερ δεσ Λανδεσ 
υντερ δερ γεσετζλιχηεν Αυφσιχητ δεσ Σταατεσ Γεσελλσχηαφτεν οδερ 
ςερεινε βιλδεν, ναχη ιηρερ Κονστιτυιρυνγ Στατυτεν σχηαφφεν, ιµ 
Σιννε δερ δυρχη διε Σταατσρεγιερυνγ βεσττιγτεν Στατυτεν 
ϖοργεηεν, εινεν Γελδφονδ βιλδεν, υνδ διεσεν, γλειχηφαλλσ υντερ 
Αυφσιχητ δερ Σταατσρεγιερυνγ αυχη ιηρεν γεσετζλιχηεν 
Νατιοναλιττσ−Ανφορδερυνγεν εντσπρεχηενδ γεβαηρεν. 

∆ιε αυφ σολχηε Ωεισε ζυ Στανδε γεκοµµενεν Βιλδυνγσ− υνδ 
σονστιγεν Ανσταλτεν � διε Σχηυλεν ϕεδοχη µιτ Εινηαλτυνγ δεσ 
ςολκσσχηυλυντερριχητσ−Γεσετζεσ, � σινδ γλειχηβερεχητιγτ µιτ δεν 
ηνλιχηεν υνδ αυφ δερσελβεν Στυφε βεφινδλιχηεν Ανσταλτεν δεσ 
Σταατεσ.  

∆ιε Σπραχηε δερ Πριϖατ−Ινστιτυτε υνδ ςερεινε ωιρδ δυρχη διε 
Γρνδερ βεστιµµτ.  

∆ιε Γεσελλσχηαφτεν υνδ διε δυρχη διεσε ερριχητετεν Ανσταλτεν 
κννεν υντερ σιχη αυχη ιν ιηρερ ειγενεν Σρραχηε ϖερκεηρεν; ιν 
ιηρεν Βερηρυνγεν µιτ Ανδερεν ωερδεν ηινσιχητλιχη δεσ 
Γεβραυχηεσ δερ Σπραχηε διε Βεστιµµυνγεν δεσ ♣. 23 
µα⇓γεβενδ σειν. 
 

27. ♣. 
 

Ναχηδεµ βει δερ Βεσετζυνγ δερ Αεµτερ αυχη ιν δερ Ζυκυνφτ 
νυρ διε περσνλιχηε Βεφηιγυνγ µα⇓γεβενδ σειν ωιρδ: κανν αυχη 
ηιεφρ Νιεµανδενσ Νατιοναλιττ αλσ Ηινδερνι⇓ βει δερ Ερρειχηυνγ 
ωελχη× ιµµερ φρ εινεσ δερ ιµ Λανδε βεστεηενδεν Αεµτερ οδερ 
Ωρδεν ανγεσεηεν ωερδεν. ςιελµεηρ ωιρδ διε Σταατσρεγιερυνγ 
δαφρ σοργεν, δα⇓ βει δεν γεριχητλιχηεν υνδ αδµινιστρατιϖεν 
Βεηρδεν δεσ Λανδεσ, υνδ βεσονδερσ ζυ Οβεργεσπανσστελλεν, αυσ 
δεν ϖερσχηιεδενεν Νατιοναλιττεν ιν δεν ντηιγεν Σπραχηεν 
ϖολλκοµµεν βεωανδερτε, υνδ αυχη σονστ βεφηιγτε Περσονεν 
ανγεστελλτ ωερδεν. 
 

28. ♣. 
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∆ιε δεν οβιγεν Βεστιµµυνγεν ωιδερστρειτενδεν Ανορδνυνγεν 
δερ φρηερεν Γεσετζε ωερδεν ηιεµιτ αβγεσχηαφφτ.  
 

29. ♣ 
 

∆ιε Βεστιµµυνγεν διεσεσ Γεσετζεσ ερστρεχκεν σιχη νιχητ αυφ 
διε ειν βεσονδερεσ Γεβιετ βεσιτζενδεν, υνδ αυχη ιν πολιτισχηερ 
Ηινσιχητ εινε βεσονδερε Νατιον βιλδενδεν Λνδερ Κροατιεν, 
Σλαϖονιεν υνδ ∆αλµατιεν, σονδερν εσ ηατ ηινσιχητλιχη διεσερ 
Λνδερ αυχη βεζγλιχη δερ Σπραχηε ϕενε Κονϖεντιον αλσ Νορµ 
ζυ διενεν, ωελχηε ζωισχηεν δεµ υνγαρισχηεν Ρειχησταγ 
εινερσειτσ, υνδ δεµ κροατισχη−σλαϖονισχηεν Λανδταγε 
ανδερερσειτσ ζυ Στανδε γεκοµµεν ιστ, υνδ ναχη ωελχηερ διε 
Ρεπρσενταντεν διεσερ Λνδερ αµ γεµεινσαµεν υνγαρισχη−
κροατισχηεν Ρειχησταγε αυχη ιν ιηρερ Μυττερσπραχηε σπρεχηεν 
κννεν.   
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Γεσετζαρτικελ ΞΞΞςΙΙΙ. ϖοµ ϑαηρε 1868 
ιν Ανγελεγενηειτ δεσ ςολκσσχηυλυντερριχητεσ. 

 

 

(Σανκτιονιρτ αµ 5. ∆εζεµβερ 1868. Κυνδγεµαχητ ιµ 
Ρεπρσενταντενηαυσε αµ 5. ∆εζεµβερ 1868. Ιµ Οβερηαυσε αµ 6. 
∆εζεµβερ 1868. Ιµ Λ.Γ.Α. ερσχηιενεν αµ 7. ∆εζεµβερ 1868.) 

 
 

5. Καπιτελ. 
∆ιε Γεµεινδε ςολκσυντερριχητσ−Ανσταλτεν. 

Α) Ελεµενταρ−ςολκσσχηυλεν. 
 

58. ♣. 
 

ϑεδερ Ζγλινγ σολλ ιν σεινερ Μυττερσπραχηε υντερριχητετ 
ωερδεν, ινωιεφερνε διεσε εινε δερ ιν δερ Γεµεινδε βλιχηεν 
Σπραχηεν ιστ. Ιν Γεµεινδεν ϖερσχηιεδενερ Σπραχηεν σινδ 
δεµζυφολγε σολχηε Λεηρερ ανζυστελλεν, διε ιν δεν ιν δερ 
Γεµεινδε βλιχηεν Σπραχηεν ζυ υντερριχητεν φηιγ σινδ. Ιν 
ϖολκρειχηεν Γεµεινδεν, ωο Εινωοηνερ ϖερσχηιεδενερ Σπραχηεν 
µασσενηαφτ ωοηνεν, σινδ, ινωιεωειτ εσ διε Μιττελ δερ Γεµεινδε 
γεσταττεν, αυχη Ηιλφσλεηρερ ϖερσχηιεδενερ Σπραχηεν ζυ ωηλεν. 
 

Β) Ηηερε ςολκσσχηυλεν 
 

63. ♣. 
 
Ηινσιχητλιχη δερ Υντερριχητσσπραχηε υνδ Ρελιγιονσλεηρε, σο 

αυχη βεζγλιχη δερ Ανζαηλ δερ δυρχη εινεν Λεηρερ ζυ 
υντερριχητενδεν Κινδερ, νιχητ µινδερ ηινσιχητλιχη δερ Φεριενζειτ, 
σινδ αυχη ηιερ διε οβιγεν ♣♣. 34, 54, 57, 58 µα⇓γεβενδ.1 

                                              
 
1  ∆ιε Παραγραπηεν 34, 54 υνδ 57 σινδ ιν σπραχηλιχηερ Ηινσιχητ βελανγλοσ; σιε βετρεφφεν Φραγεν δεσ 

Ρελιγιονσυντερριχητσ, διε Ανζαηλ δερ δυρχη εινεν Λεηρερ ζυ υντερριχητενδεν Κινδερ σοωιε διε 
Λερν− υνδ Φεριενζειτ. 



Ανηανγ 

 188

∆ιε Κναβεν υνδ Μδχηεν σινδ ιν διεσεν Σχηυλεν ϕεδενφαλλσ 
αβγεσονδερτ ζυ υντερριχητεν. 
 

64. ♣. 
 

Λεηργεγενστνδε. 
 

α) φρ Κναβεν. 
 

α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) Σχηνσχηρειβεν υνδ Ζειχηνεν; 
χ) Μυττερσπραχηε; 
δ) ιν Σχηυλεν, ωο διε Υντερριχητσσπραχηε νιχητ διε υνγαρισχηε 

ιστ, υνγαρισχηε Σπραχηε; 
ε) Αριτηµετικ υνδ Γεοµετριε, µιτ πρακτισχηεν Υεβυνγεν; 
φ) Πηψσικ υνδ Νατυργεσχηιχητε, µιτ βεσονδερερ Ρχκσιχητ αυφ 

Λανδωιρτσχηαφτ υνδ Γεωερβε; 
γ) Γεογραπηιε υνδ Γεσχηιχητε (αλλγεµεινε υνδ ϖατερλνδισχηε); 
η) Γρυνδζγε δερ Λανδωιρτησχηαφτσκυνδε; 
ι) ϖατερλνδισχηε ςερφασσυνγσκυνδε; 
κ) εινφαχηε Βυχηφηρυνγ; 
λ) Γψµναστικ, µιτ Ρχκσιχητ αυφ δασ µιλιτρισχηε Εξερζιτιυµ; 
µ) Γεσανγ. 
 
 

β) φρ Μδχηεν: 
 
α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) Σχηνσχηρειβεν υνδ Ζειχηνεν; 
χ) Ρεχηνυνγσκυνδε; 
δ) Μυττερσπραχηε; 
ε) ιν Σχηυλεν, ωο διε Υντερριχητσσπραχηε νιχητ διε υνγαρισχηε 

ιστ, υνγαρισχηε Σπραχηε; 
φ) Γεογραπηιε υνδ Γεσχηιχητε; 
γ) Πηψσικ υνδ Νατυργεσχηιχητε, µιτ βεσονδερερ Ρχκσιχητ αυφ 

Γρτνερει υνδ ωειβλιχηε Βεσχηφτιγυνγεν; 
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η) Γεσανγ; 
ι) ωειβλιχηε Ηανδαρβειτεν. 
 
 

Χ) Βργερσχηυλεν. 
 

74. ♣. 
 
Λεηργεγενστνδε δερ Βργερσχηυλε σινδ: 
α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) Μυττερσπραχηε, Στψλιστικ υνδ Λιτερατυρ; 
χ) ωο διε Υντερριχητσσπραχηε νιχητ διε υνγαρισχηε ιστ, 

υνγαρισχηε Σπραχηε; 
δ) ωο διε Υντερριχητσσπραχηε διε υνγαρισχηε ιστ, ϖοµ δριττεν 

ϑαηργανγε αν διε δευτσχηε Σπραχηε; 
ε) Ρεχηνεν, αυσγεδεηντ βισ ζυρ βργερλιχηεν πολιτισχηεν 

Ρεχηνυνγσκυνδε; 
φ) Γεοµετριε; 
γ) Γεογραπηιε υνδ    ϖατερλνδισχηε υνδ αλλγεµεινε; 
η) Γεσχηιχητε 
ι) Πηψσικ 
κ) Νατυργεσχηιχητε    µιτ Ρχκσιχητ αυφ Αχκερβαυ, Ηανδελ υνδ 

Γεωερβε; 
λ) Χηεµιε 
µ) Λανδωιρτσχηαφτσ− υνδ Γεωερβεκυνδε, µιτ Ρχκσιχητ αυφ δασ 

Βεδρφνι⇓ δερ Γεµεινδε υνδ δερ Γεγενδ; 
ν) Στατιστικ; 
ο) Γρυνδζγε δεσ φφεντλιχηεν Πριϖατ− υνδ Ωεχησελ−Ρεχητεσ; 
π) Βυχηφηρυνγ; 
θ) Ζειχηνεν µιτ Γεοµετριε ϖερεινβαρτ, υνδ Καλλιγραπηιε; 
ρ) Γεσανγ; 
σ) Γψµναστικ υνδ Ωαφφενβυνγ. 

Αυ⇓ερορδεντλιχηε Λεηργεγενστνδε σινδ ϕε ναχη δεν Μιττελν 
δερ Γεµεινδε, υνδ ιν αυ⇓ερορδεντλιχηεν Στυνδεν, λατεινισχηε, 
φρανζσισχηε υ.σ.ω. Σπραχηε, υνδ Μυσικ. 
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75. ♣. 
 

Ηινσιχητλιχη δερ Υντερριχητσσπραχηε υνδ Ρελιγιονσλεηρε ιν δεν 
Βργερσχηυλεν σινδ διε Βεστιµµυνγεν δερ ♣♣. 57 υνδ 58 διεσεσ 
Γεσετζεσ µα⇓γεβενδ.2 
 

 

7. Καπιτελ. 
∆ιε Λεηρερ−Πρπαρανδιεεν. 
α) Λεηρερ−Πρπαρανδιεεν 

 

88. ♣. 
 

Οβλιγατε Λεηργεγενστνδε σινδ: 
α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) Πδαγογικ; 
χ) Υντερριχητσ−Μετηοδικ; 
δ) Γεογραπηιε         
ε) Γεσχηιχητε 
φ) Μυττερσπραχηε; 
γ) υνγαρισχηε Σπραχηε; 
η) δευτσχηε Σπραχηε; 
ι) Νατυρωισσενσχηαφτεν υνδ δερεν Ανωενδυνγ αυφ 

Λανδωιρτησχηαφτ υνδ Γεωερβε; 
κ)  Λανδωιρτησχηαφτσκυνδε, µιτ Οεκονοµιε− υνδ Γαρτενβαυ−

Υεβυνγεν; 
λ)  ϖατερλνδισχηε ςερφασσυνγσκυνδε; 
µ)  Ματηεµατικ υνδ Γεοµετριε; 
ν) Γεσανγ υνδ Μυσικ (βεσονδερσ ςιολιν υνδ Κλαϖιερ); 
ο) Καλλιγραπηιε υνδ Ζειχηνεν; 
π) Τυρνλεηρε; 
θ) Υντερριχητσ−Υεβυνγ ιν δερ Υεβυνγσσχηυλε. 
 

 

                                              
 
2  ςγλ. Φυ⇓νοτε 1.  

αλλγεµεινε υνδ 
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β) Ωειβλιχηε Λεηρ−Πρπαρανδιεεν 
 

111. ♣. 
 

Οβλιγατε Λεηργεγενστνδε δερ ωειβλιχηεν Λεηρπρπαρανδιεεν 
σινδ: 
α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) Καλλιγραπηιε υνδ Ζειχηνεν; 
χ) Μυττερσπραχηε υνδ Ορτηογραπηιε; 
δ) υνγαρισχηε Σπραχηε; 
ε) δευτσχηε Σπραχηε; 
φ) Γεογραπηιε υνδ Γεσχηιχητε; 
γ) Πδαγογικ; 
η) Ρεχηνυνγσκυνδε; 
ι) Πηψσικ υνδ Νατυργεσχηιχητε (µιτ βεσονδερερ Ρχκσιχητ αυφ 

ωειβλιχηε Βεσχηφτιγυνγεν, ζ.Β. αυφ δασ Κοχηεν); 
κ)  Γεσανγ; 
λ)  Ωιρτησχηαφτσ− υνδ Ηαυσηαλτυνγσ−ςορσχηριφτεν; 
µ)  ωειβλιχηε Αρβειτεν; 
ν) Υντερριχητσβυνγ ιν δερ Μδχηενκλασσε δερ Υεβυνγσσχηυλε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεσετζαρτικελ ΞςΙΙΙ. ϖοµ ϑαηρε 1879 
βερ δεν Υντερριχητ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε ιν δεν 

ςολκσερζιεηυνγσ−Λεηρανσταλτεν. 
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(Σανχτιονιρτ αµ 22. Μαι 1879. Κυνδγεµαχητ ιµ Αβγεορδνετενηαυσε 
αµ 24. Μαι ιµ Οβερηαυσε αµ 25. Μαι 1879.) 

 

 

Ναχηδεµ εσ νοτηωενδιγ ιστ, δα⇓ ϕεδεµ Σταατσβργερ 
Γελεγενηειτ γεβοτεν ωερδε, σιχη διε υνγαρισχηε Σπραχηε, δ.ι. διε 
Σταατσσπραχηε ανζυειγνεν, σο ωερδεν ζυ διεσεµ Βεηυφε 
ναχηφολγενδε ςερφγυνγεν γετροφφεν:  
 

♣. 1. 
 

Ιν αλλεν χονφεσσιονελλεν υνδ σονστιγεν 
Λεηρερβιλδυνγσανσταλτεν, ιν δενεν δερ Υντερριχητ νιχητ ιν 
υνγαρισχηερ Σπραχηε γεηαλτεν ωιρδ, ιστ διε υνγαρισχηε Σπραχηε, 
ωελχηε αυφ Γρυνδ δερ Ανορδνυνγ δεσ ΞΞΞςΙΙΙ. Γ.−Α. ϖοµ 
ϑαηρε 1868 ιν διεσεν Ανσταλτεν οηνεδιεσ εινεν οβλιγατεν 
Λεηργεγενστανδ βιλδετ, ιν εινερ σολχηεν Στυνδενανζαηλ ζυ λεηρεν, 
δα⇓ ϕεδερ Λεηραµτσχανδιδατ σιχη διεσελβε ιµ Λαυφε δεσ γανζεν 
Λεηρχυρσεσ ιν Ωορτ υνδ Σχηριφτ ανειγνεν κννε.  

 
♣. 2. 

 
Ναχη Αβλαυφ δεσ δρειϕηριγεν Λεηρερπρπαρανδιε−Χυρσεσ, 

ωελχηερ αυφ δασ Ινσλεβεντρετεν δεσ γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ 
φολγτ, δασ ιστ ϖοµ 30. ϑυνι 1882 ανγεφανγεν, κανν Νιεµανδ ειν 
Λεηρερδιπλοµ ερηαλτεν, υνδ κανν ϖον ∆ενϕενιγεν, ωελχηε δεν 
λεηρερχυρσ ιµ ϑαηρε 1882 οδερ αβερ σπτερ βεενδετ ηαβεν, 
Νιεµανδ ιµ Πριϖατωεγε οδερ αβερ ιν εινεµ Λεηρινστιτυτε αλσ 
Λεηρερ οδερ αλσ Ηιλφσλεηρερ ανγεστελλτ ωερδεν, δερ σιχη διε 
υνγαρισχηε Σπραχηε ιν Ωορτ υνδ Σχηριφτ νιχητ δεραρτ ανγεειγνετ 
ηατ, δα⇓ ερ διεσελβε ιν δεν ςολκσσχηυλεν ζυ λεηρεν ιµ Στανδε ιστ. 

 
♣. 3. 

 
∆ιε βερειτσ ανγεστελλτεν οδερ διε Λεηραµτσλαυφβαην 

βετρετενδεν Ινδιϖιδυεν, ωελχηε δεν Λεηρερπρπαρανδιε−Χυρσ ιν 
δεµ Ζειτραυµε ϖοµ ϑαηρε 1872 βισ ζυµ Σχηλυσσε δεσ ϑαηρερ 
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1881 βερειτσ βεενδιγτ ηαβε, � βεζιεηυνγσωεισε βεενδιγεν 
ωερδεν, οδερ ωηρενδ διεσερ Ζειτ ειν Λεηραµτ ανγετρετεν ηαβεν, 
βεζιεηυνγσωεισε αντρετεν ωερδεν, � σινδ ϖερπφλιχητετ, σιχη διε 
υνγαρισχηε Σπραχηε, φαλλσ σιε δερσελβεν νιχητ µχητιγ σειν 
σολλτεν, βιννεν ϖιερ ϑαηρεν, ϖοµ Βεγιννε δερ Ωιρκσαµκειτ δεσ 
γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ αν γερεχηνετ, δεραρτ ανζυειγνεν, δα⇓ σιε 
διεσελβε ιν δεν ςολκσσχηυλεν ζυ λεηρεν ιµ Στανδε σειεν.  

∆ιεσε Βεφηιγυνγ ιστ δυρχη Αβλεγυνγ εινερ Πρφυνγ 
δαρζυτηυν, δερεν Μοδαλιττεν δερ Μινιστερ ιµ ςερορδνυνγσωεγε 
ρεγελν ωιρδ. 

Ιν ϕενεν Γεµεινδεν, δερεν Εινωοηνερ δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε τηειλσ µχητιγ, τηειλσ νιχητ µχητιγ σινδ, δρφεν ϖοµ 
ϑαηρε 1883 ανγεφανγεν ζυ ορδεντλιχηεν Λεηρερν, Ηιλφσλεηρερν 
οδερ προϖισορισχηεν Λεηρερν ιν δεν Γεµεινδε−, χονφεσσιονελλεν  
υνδ σονστιγεν φφεντλιχηεν ςολκσσχηυλεν νυρ σολχηε Ινδιϖιδυεν 
ανγεστελλτ ωερδεν, ωελχηε διε υνγαρισχηε Σπραχηε ζυ λεηρεν 
βεφηιγτ σινδ; ϕεδοχη ιστ αυχη βισ ζυµ ϑαηρε 1883 βει Βεσετζυνγ 
δερ Λεηρερστελλεν ∆ενϕενιγεν δερ ςορζυγ ζυ γεβεν, ωελχηε δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηε µχητιγ σινδ; δεσγλειχηεν ιστ αυχη διε φρ 
Ελεµενταρ−ςολκσσχηυλεν γελτενδε Βεστιµµυνγ δεσ ♣. 58 δεσ Γ.−
Α. ΞΞΞςΙΙΙ ϖοµ ϑαηρε 1868, σοωιε δεσ ♣. 13 (Αλινεα 2 υνδ 3) 
δεσ Γ.−Α. ΞΞςΙΙΙ ϖοµ ϑαηρε 1876 στρενγε ζυ βεφολγεν. 

 
♣. 4. 

 
∆ιε υνγαρισχηε Σπραχηε ωιρδ ηιεµιτ ιν αλλεν βεστεηενδεν 

φφεντλιχηεν ςολκσσχηυλεν υντερ διε οβλιγατεν Λεηργεγενστνδε 
αυφγενοµµεν.  

Σο λανγε ϕεδοχη νιχητ διε γεειγνετε Ανζαηλ ζυµ Υντερριχητε ιν 
δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε βεφηιγτερ Λεηρερ ϖορηανδεν ιστ, κανν 
οβιγε Βεστιµµυνγ νυρ στυφενωεισε φολγενδερµα⇓εν ιν×σ Λεβεν 
τρετεν υ.ζ. 

Ιν ϕεδερ Ελεµενταρ−ςολκσσχηυλε, ωο διε Υντερριχητσσπραχηε 
νιχητ διε υνγαρισχηε, ϕεδοχη ειν ζυµ Υντερριχητε ιν δερσελβεν 
βεφηιγτερ Λεηρερ ανγεστελλτ ιστ, µυ⇓ διε υνγαρισχηε Σπραχηε αλσ 
οβλιγατερ Λεηργεγενστανδ βερειτσ ιν δεµ νχηστεν Σχηυλϕαηρε 
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ναχη δεµ Ινσλεβεντρετεν δεσ γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ, � ιν ϕενεν 
Ελεµενταρ−ςολκσσχηυλεν ηινγεγεν, ιν δενεν ειν σολχηερ Λεηρερ 
νιχητ ανγεστελλτ ιστ, σογλειχη, σοβαλδ ιµ Σιννε δερ ♣♣. 2 υνδ 3 ειν 
ζυµ Υντερριχητε ιν δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε βεφηιγτερ Λεηρερ 
ανγεστελλτ σειν ωιρδ, ϖοργετραγεν ωερδεν. 

∆ερ οβλιγατε Υντερριχητ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε ιν δεν 
Γεµεινδε−ςολκσσχηυλεν ωιρδ δυρχη δεν Μινιστερ φρ Χυλτυσ υνδ 
Υντερριχητ µιττελστ εινερ βεσονδερεν ςερορδνυνγ γερεγελτ 
ωερδεν. � Αλλε χονφεσσιονελλεν υνδ σονστιγεν Σχηυλβεηρδεν 
σινδ ϖερπφλιχητετ, βει Φεστσετζυνγ δεσ Λεηρπλανεσ ιν δεν 
ςολκσσχηυλεν βεζγλιχη δερ Στυνδενανζαηλ διε οβεν ερωηντε 
ςερορδνυνγ γεναυ ζυ βεοβαχητεν. 

 
♣. 5. 

 
∆ιε ςερφγυνγεν δεσ γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ ερστρεχκεν σιχη 

αυχη αυφ διε ιµ Σιννε δερ ♣♣. 16�22 δεσ Γεσ.−Αρτ. ΞΞΞςΙΙΙ 
ϖοµ ϑαηρε 1868 βεστεηενδεν οδερ ερστ ερριχητενδεν νιχητ 
υνγαρισχηεν Λεηρανσταλτεν. 

 
♣. 6. 

 
∆ερ ςολλζυγ δερ ιν δεν ϖορηεργεηενδεν Παραγραπηεν 

εντηαλτενεν Ανορδνυνγεν υνδ Υεβεργανγσβεστιµµυνγεν ωιρδ 
δυρχη δεν Μινιστερ φρ Χυλτυσ υνδ Υντερριχητ διε 
Σχηυλινσπεχτορεν υνδ διε ιµ ♣. 3 δεσ Γ.−Α. ΞΞςΙΙΙ ϖοµ ϑαηρε 
1876 βερ διε ςολκσσχηυλβεηρδεν βεζειχηνετεν σονστιγεν 
Οργανε βερωαχητ. 

Αυσ διεσεµ Ανλασσε ωερδεν: 
1. βει ϕενεν Λεηρερ−Βιλδυνγσανταλτεν, ιν δενεν διε 

Υντερριχητσσπραχηε νιχητ διε υνγαρισχηε ιστ, αυ⇓ερ δεν Φλλεν, ιν 
δενεν δερ Σχηυλινσπεχτορ δεµ Υντερριχητε ζειτωειλιγ βειωοηντ, 
σοωοηλ διε ϑαηρεσ− αλσ αυχη διε Ματυριττσπρφυνγεν ιµ Βεισειν 
υνδ υντερ Ινϖεντιον δεσ Σχηυλινσπεχτορσ οδερ δεσσεν, ϖοµ 
Υντερριχητσµινιστερ ερνανντεν Στελλϖερτρετερσ αβγεηαλτεν υνδ 
ϖοµ 30. ϑυνι 1882 ανγεφανγεν δρφεν διε δυρχη ιην ζυ 
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υντερζειχηνενδεν Βεφηιγυνγσδιπλοµε νυρ ιν δεµ Φαλλε 
αυσγεφολγτ ωερδεν, ωενν δερ Πρφυνγσχανδιδατ δερ υνγαρισχηεν 
Σπραχηε ιµ Σιννε δεσ ♣. 2 διεσεσ Γεσετζεσ µχητιγ ιστ.    

Γεγεν διε Εινσπραχηε δεσ Σχηυλινσπεχτορσ κανν ϕεδοχη δερ 
Χανδιδατ, βιννεν 30 Ταγεν, ϖοµ Ταγε δερ Πρφυνγ αν γερεχηνετ, 
δεν Ρεχυρσ αν δεν Μινιστερ φρ Χυλτυσ υνδ Υντερριχητ 
εινβρινγεν, ωελχηερ ιην σοδανν δυρχη εινε σεινερσειτσ ζυ 
ερνεννενδε υνδ αυσ δρει Μιτγλιεδερν βεστεηενδε Χοµµισσιον 
νευερλιχη πρφεν λ⇓τ; ωιρδ δερ Γεσυχηστελλερ δυρχη διεσε 
Χοµµισσιον ιν Βεζυγ αυφ διε υνγαρισχηε Σπραχηε ιµ Σιννε δεσ 
♣. 2 αλσ βεφηιγτ ερκανντ, σο ιστ ιηµ δασ ∆ιπλοµ σοφορτ 
αυσζυφολγεν.  

∆ερ Χοµµισσιονσβεσχηλυ⇓ ιστ ιν δασ ∆ιπλοµ εινζυτραγεν. 
2. ∆ερ Μινιστερ φρ Χυλτυσ υνδ Υντερριχητ ωαχητ δαρβερ, δα⇓ 

ιν διε ιµ Σιννε δεσ ♣. 5 (Αβσ. 3) δεσ Γ.−Α. ΞΞςΙΙΙ ϖοµ ϑαηρε 
1876 ϖορζυλεγενδεν Λεηρπλνε, δεµ γεγενωρτιγεν Γεσετζε 
εντσπρεχηενδ, διε υνγαρισχηε Σπραχηε ιν γεηριγεν Υµφανγε 
αυφγενοµµεν ωερδε υνδ λ⇓τ δεν Υντερριχητ ιµ Σιννε δεσ ♣. 5 
(Αβσ. 3, β) δεσ βερυφενεν Γεσετζεσ βερωαχηεν. 

3. Ιµ Φαλλε δερ Αυ⇓εραχητλασσυνγ δεσ γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ 
ιστ δερ ♣. 15 δεσ Γ.−Α. ΞΞΞςΙΙΙ ϖοµ ϑαηρε 1868, 
βεζιεηυνγσωεισε δερ ♣. 7 δεσ Γ.−Α. ΞΞςΙΙΙ ϖοµ ϑαηρε 1876 
ανζυωενδεν. Σχηλιε⇓λιχη: 

4. Σινδ διε ςερφγυνγεν δεσ ♣. 22 δεσ Γ.−Α. ΞΞΞςΙΙΙ ϖοµ 
ϑαηρε 1868 αυχη ιν δεµ Φαλλε ανζυωενδεν, ωενν διε ιµ 
ϖορηεργεηενδεν ♣. δεσ γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ ερωηντεν 
Ινστιτυτε δεν Ανορδνυνγεν διεσεσ Γεσετζεσ νιχητ εντσπρεχηεν. 

 
♣. 7. 

 
Υεβεραλλ, ωο ιν διεσεµ Γεστζε ϖον Λεηρερ−Πρπαρανδιεν, 

Λεηρερν, Λεηραµτσχανδιδατεν, Ηλφσλεηρερν οδερ Λεηρερ−
Συβστιτυτεν διε Ρεδε ιστ, σινδ αυχη διε Λεηρεριννεν−
Πρπαρανδιεν, Λεηρεριννεν, Λεηραµτσ−Χανδιδατιννεν, 
Ηλφσλεηρεριννεν υνδ συβστιτυιρτεν Λεηρεριννεν ζυ ϖερστεηεν. 
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♣. 8. 
 

Μιτ δεµ ςολλζυγε δεσ γεγενωρτιγεν Γεσετζεσ ωιρδ δερ 
Μινιστερ φρ Χυλτυσ υνδ φφεντλιχηεν Υντερριχητ βεαυφτραγτ. 
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ΞΞΞ. Γεσετζ−Αρτικελ ϖοµ ϑαηρε 1883 
βερ διε Μιττελσχηυλεν υνδ διε Θυαλιφιχατιον δερ Λεηρερ ιν 

δενσελβεν. 
 

 

(Σανχτιονιρτ αµ 23. Μαι 1883. � Κυνδγεµαχητ ιν δερ Λανδεσγεσετζ−
Σαµµλυνγ αµ 27. Μαι 1883.) 

 

 

1. Αβσχηνιττ 
∆ιε Οργανισατιον δερ Μιττελσχηυλεν 

 
♣. 1. 

 
Υντερ Μιττελσχηυλεν σινδ ιν διεσεµ Γεσετζε διε Γψµνασιεν 

υνδ Ρεαλσχηυλεν ζυ ϖερστεηεν. 
Ζυρ Αυφγαβε δερ Γψµνασιεν υνδ Ρεαλσχηυλεν γεηρτ, δερ 

ϑυγενδ ηηερε αλλγεµεινε Βιλδυνγ ζυ ϖερµιττελν υνδ σελβε φρ 
διε ηηερε ωισσενσχηαφτλιχηε Αυσβιλδυνγ ϖορζυβερειτεν. 

∆ασ Γψµνασιυµ λστ διεσε Αυφγαβε µιτ Βειηιλφε δερ 
ηυµανιστισχηεν Στυδιεν ϕεδερ Ριχητυνγ, ηαυπτσχηλιχη δερ 
αλτχλασσισχηεν Στυδιεν; διε Ρεαλσχηυλε αβερ ηαυπτσχηλιχη δυρχη 
διε Λεηρε δερ µοδερνεν Σπραχηεν, δερ Ματηεµατικ υνδ δερ 
Νατυρωισσενσχηαφτεν. 

 
♣. 3. 

 
∆ιε ορδεντλιχηεν Λεηργεγενστνδε δεσ Γψµνασιυµσ σινδ: 
α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) υνγαρισχηε Σπραχηε υνδ Λιτερατυργεσχηιχητε; αυ⇓ερδεµ ιν 

ϕενεν Λεηρανσταλτεν, αν ωελχηεν διε υνγαρισχηε Σπραχηε νιχητ 
διε Υντερριχητσσπραχηε ιστ, διε Υντερριχητσσπραχηε δερ Ανσταλτ 
υνδ δερεν Λιτερατυργεσχηιχητε; 

χ) λατεινισχηε Σπραχηε υνδ Λιτερατυρ; 
δ) δευτσχηε Σπραχηε υνδ Λιτερατυρ; 
ε) γριεχηισχηε Σπραχηε υνδ Λιτερατυρ; 
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φ) Γεογραπηιε; 
γ) Υνγαρισχηε Γεσχηιχητε; 
η) Αλλγεµεινε Ωελτγεσχηιχητε; 
ι) Προπεδευτικ (Πσψχηολογιε υνδ Λογικ); 
κ)  Ματηεµατικ; 
λ) Νατυργεσχηιχητε; 
µ) Νατυρλεηρε υνδ Χηεµιε; 
ν) Γεοµετρισχηεσ Ζειχηνεν; 
ο) Σχηνσχηρειβεν; 
π) Τυρνεν, µιτ Ηινβλιχκ αυφ διε µιλιτρισχηε Υεβυνγ. 
 

♣. 4. 
 

∆ιε ορδεντλιχηεν Λεηργεγενστνδε δερ Ρεαλσχηυλε σινδ: 
α) Ρελιγιονσ− υνδ Σιττενλεηρε; 
β) υνγαρισχηε Σπραχηε υνδ Λιτερατυργεσχηιχητε; αυ⇓ερδεµ ιν 

ϕενεν Λεηρανσταλτεν, αν ωελχηεν διε υνγαρισχηε Σπραχηε νιχητ 
διε Υντερριχητσσπραχηε ιστ, διε Υντερριχητσσπραχηε δερ Ανσταλτ, 
σοωιε δερεν Λιτερατυργεσχηιχητε. 

χ) δευτσχηε Σπραχηε υνδ Λιτερατυρ; 
δ) φρανζσισχηε Σπραχηε; 
ε) Προπεδευτικ (Πσψχηολογιε υνδ Λογικ); 
φ) Γεογραπηιε; 
γ) Υνγαρισχηε Γεσχηιχητε; 
η) αλλγεµεινε Ωελτγεσχηιχητε; 
ι) Ματηεµατικ; 
κ) Νατυργεσχηιχητε υνδ Γεολογιε; 
λ) Νατυρλεηρε; 
µ) Χηεµιε; 
ν) δαρστελλενδε Γεοµετριε υνδ γεοµετρισχηεσ Ζειχηνεν; 
ο) Φρειηανδζειχηνεν; 
π) Σχηνσχηρειβεν; 
θ) Τυρνεν, µιτ Ρχκσιχητ αυφ διε µιλιτρισχηε Υεβυνγ. 
 

ΞΞςΙΙ. Γεσετζ−Αρτικελ ϖοµ ϑαηρε 1907 
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βερ διε Ρεχητσϖερηλτνισσε δερ νιχητσταατλιχηεν Ελεµενταρ−
ςολκσσχηυλεν υνδ βερ διε Βεζγε δερ Γεµεινδε− υνδ 

κονφεσσιονελλεν ςολκσσχηυλλεηρερ. 
 

 

(Σανκτιονιρτ αµ 2. ϑυνι 1907. � Κυνδγεµαχητ ιµ »Ορσζ〈γοσ 
Τρϖνψτ〈ρ« αµ 6. ϑυνι 1907.) 

 

 

♣. 15. 
 

∆ιε Σταµµγεηλτερ υνδ Αλτερσζυλαγεν δερ ςολκσσχηυλλεηρερ 
δερ ηιεραυφ ανγεωιεσενεν Γεµεινδεν υνδ Κονφεσσιονεν ωερδεν 
ϖοµ Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ αυσ δεµ ϖον δερ 
Γεσετζγεβυνγ ζυ διεσεµ Ζωεχκε βεωιλλιγτεν Βετραγ, υντερ 
Ζυστιµµυνγ υνδ ςερστνδιγυνγ δερ κοµπετεντεν Σχηυλ−
Οβερβεηρδε ιµ Ωεγε δεσ ςερωαλτυνγσ−Αυσσχηυσσεσ βισ ζυ δεν 
ιν δεν ♣♣ 2 υνδ 3 διεσεσ Γεσετζεσ φεστγελεγτεν Βετργεν, υντερ 
δεν ιν δεν ♣♣ 16, 17, 18, 19 υνδ 20 διεσεσ Γεσετζεσ εντηαλτενεν 
Βεδινγυνγεν δυρχη Σταατσσυβϖεντιονεν εργνζτ.  

ςορ Νορµιρυνγ δεσ Βετραγεσ δερ Σταατσσυβϖεντιον ωιρδ ϖοµ 
ςερωαλτυνγσ−Αυσχηυσσ φεστγεστελλτ: 

α) δασ Αυσµασσ δερ δυρχη διε ςολκσσχηυλβεηρδεν 
ανγεµελδετεν Λεηρβεζγε, βεζιεηυνγσωεισε Καντορλεηρερ−
∆οτατιον υνδ δερ αλσ ∆εχκυνγ δερσελβεν διενενδεν Ερτργνισσε 
αυφ Γρυνδ δεσ ϖορσχηριφτσµσσιγεν Βυδγετσ δερ πολιτισχηεν, 
βεζιεηυνγσωεισε Κιρχηενγεµεινδε υνδ δερ Σχηυλε, φερνερ αυφ 
Γρυνδ δεσ Λεηρερ−Ηονοραρβριεφεσ υνδ δεσ διε µατεριελλε Λαγε 
δερ Κιρχηενγεµεινδε ναχηωεισενδεν, ϖοµ 
Βεζιρκσοβερσχηυλριχητερ (Βργερµειστερ) ϖιδιµιρτεν 
Αµτσζευγνισσεσ; 

β) διε γεσετζλιχηε Βεφηιγυνγ, υνγαρισχηε Σταατσβργερσχηαφτ 
δεσ Λεηρερσ υνδ δερ Υµστανδ, οβ δερσελβε ριχητιγ υνγαρισχη 
σχηρειβεν υνδ λεσεν, σοωιε υντερριχητεν κανν, υνδ οβ δερσελβε 
δεν ιν ♣ 32 διεσεσ Γεσετζεσ ϖοργεσχηριεβενεν Ειδ αβγελεγτ ηατ; 
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χ) δερ Υµστανδ, οβ διε βετρεφφενδε Σχηυλε δεν ιν δεν ♣♣ 27 
υνδ 28 δεσ Γ.−Α. ΞΞΞςΙΙΙ : 1868 γεφορδερτεν Βεδινγυνγεν 
εντσπριχητ; 

δ) οβ δερ Λεηρπλαν υνδ διε Στυδιενορδνυνγ, σοωιε διε 
Αυσσταττυνγ δερ Σχηυλε δεν γεσετζλιχηεν Ανφορδερυνγεν υνδ 
βεσονδερσ δεν Βεστιµµυνγεν δερ ♣♣ 16, 17, 18, 19 υνδ 20 
διεσεσ Γεσετζεσ εντσπριχητ, υνδ ωιε ϖιελε τγλιχηε (6�12 ϕηριγε) 
Σχηυλπφλιχητιγε ιν διε Κλασσε δεσ Λεηρερσ, ζυ δεσσεν Βεζγεν δερ 
Σχηυλερηαλτερ υµ εινε σταατλιχηε Εργνζυνγ εινσχηρειτετ, � 
γεωιεσεν σινδ. 

Σοφερν διε Γεσαµτζαηλ δερ Σχηυλπφλιχητιγεν αν δερ 
βετρεφφενδεν Σχηυλε διε Ζαηλ 30 νιχητ ερρειχητ, δαρφ δερ Μινιστερ 
φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ νυρ ιν Αυσναηµσφλλεν εινε 
Σταατσσυβϖεντιον βεωιλλιγεν; εινερ σολχηεν Σχηυλε ϕεδοχη, 
ωελχηε αυχη βισηερ εινε Σταατσσυβϖεντιον ερηιελτ, οδερ ωελχηε ιν 
δερ βετρεφφενδεν Γεµεινδε διε εινζιγε Σχηυλε µιτ υνγαρισχηερ 
Υντερριχητσσπραχηε ιστ, σοφερν διεσελβε δεν Ανφορδερυνγεν διεσεσ 
Γεσετζεσ εντσπριχητ, δαρφ διε Συβϖεντιον υντερ διεσεµ Τιτελ νιχητ 
ϖερωειγερτ ωερδεν. 

Βεζγλιχη ϖακαντερ Λεηρστελλεν κανν διε Σταατσσυβϖεντιον αυφ 
Γρυνδ δερ Φεστστελλυνγ δερ ιν δεµ ζωειτεν Αβσατζ, Πυνκτ α), χ) 
υνδ δ) διεσεσ Παραγραφεν εντηαλτενεν Βεδινγυνγεν ϖοµ Μινιστερ 
φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ ιν Αυσσιχητ γεστελλτ ωερδεν; δοχη κανν 
διεσελβε νυρ ναχηδεµ διε ιν Πυνκτ β) εντηαλτενεν Βεδινγυνγεν 
ερωιεσεν σινδ, ανγεωιεσεν ωερδεν.    

 
♣ 16. 

 
Αλσ Εργνζυνγ δεσ Σταµµγεηαλτεσ οδερ δερ Αλτερσζυλαγε 

κννεν εινε Σταατσσυβϖεντιον νυρ διε Λεηρερ σολχηερ Γεµεινδε− 
οδερ κονφεσσιονελλεν Σχηυλεν ερηαλτεν, ιν ωελχηεν διε ιν δεν ♣♣ 
11 υνδ 553 δεσ Γεσ.−Αρτ. ΞΞΞςΙΙΙ : 1868, σοωιε ιν δεν ♣♣ 19 
υνδ 20 διεσεσ Γεσετζεσ αυφγεζηλτεν οβλιγατορισχηεν 

                                              
 
3  ∆ιε ερωηντεν Παραγραπηεν δεσ Γεσετζεσ ΞΞΞςΙΙΙ/1868 σχηρειβεν � ανδερσ αλσ διε 

Παραγραπηεν 19 υνδ 20 δεσ ϖορλιεγενδεν Γεσετζεσ � νοχη κεινερλει Σπραχηε(ν) αλσ οβλιγατεν 
Λεηργεγενστανδ ϖορ.   
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Λεηργεγενστνδε ιν δερ τγλιχηεν Σχηυλε ναχη δεµ ϖον δερ 
βετρεφφενδεν κιρχηλιχηεν Οβερβεηρδε, βεζιεηυνγσωεισε ϖοµ 
Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ ηεραυσγεγεβενεν Λεηρπλαν 
αυφ σεχησ ϑαηρε ϖερτειλτ, ιν ∆ρφερν ωηρενδ εινερ Υντερριχητσζειτ 
ϖον µινδεστενσ αχητ Μονατεν, ιν Στδτεν ϖον µινδεστενσ νευν 
Μονατεν υντερριχητετ ωερδεν.  

 
♣ 17. 

 
ϑεδε Σχηυλε υνδ ϕεδερ Λεηρερ ιστ οηνε Ρχκσιχητ αυφ δεν 

Χηαρακτερ δερ Σχηυλε υνδ δαραυφ, οβ διεσελβε εινε 
Σταατσσυβϖεντιον γενιεσστ οδερ νιχητ, ϖερπφλιχητετ, ιν δερ Σεελε 
δερ Κινδερ δεν Γειστ δερ Ανηνγλιχηκειτ αν δασ υνγαρισχηε 
ςατερλανδ υνδ δασ Βεωυστσειν δερ Ανγεηριγκειτ ζυρ 
υνγαρισχηεν Νατιον, σοωιε διε ρελιγισ−σιττλιχηε ∆ενκυνγσωεισε 
ζυ φρδερν υνδ ζυ στρκεν. ∆ιεσερ Γεσιχητσπυνκτ µυσσ ιν δεµ 
γανζεν Υντερριχητ ζυρ Γελτυνγ κοµµεν; αλσ υσσερερ Αυσδρυχκ 
ηιεφρ ιστ ιν ϕεδερ Σχηυλε οηνε Υντερσχηιεδ δεσ Χηαρακτερσ 
σοωοηλ βερ δεµ Ηαυπτεινγανγ δερ Σχηυλε, αλσ αυχη αν εινεµ 
εντσπρεχηενδεν Πλατζ ιν δεν Λεηρσλεν δερ Σχηυλε δασ υνγαρισχηε 
Ωαππεν ανζυβρινγεν, ιν δεν Λεηρσλεν δερ υνγαρισχηεν 
Γεσχηιχητε εντνοµµενε Ωανδταφελν αυφζυηνγεν υνδ αν 
Νατιοναλφειερταγεν αυφ δεµ Σχηυλγεβυδε διε υνγαρισχηε 
Νατιοναλφαηνε µιτ δεµ Ωαππεν ζυ ηισσεν. Αυσσερ διεσεν 
Εµβλµεν ιστ εσ νυρ γεσταττετ, δασ Ωαππεν δεσ Μυνιζιπιυµσ 
υνδ δερ Γεµεινδε, σοωιε εινε δεν κοµµυναλεν, 
βεζιεηυνγσωεισε κονφεσσιονελλεν Χηαρακτερ δερ Σχηυλε µιτ δεν 
γεσετζλιχη φεστγεστελλτεν Αυσδρχκεν βεζειχηνενδε υσσερε 
Αυφσχηριφτ ιν υνγαρισχηερ Σπραχηε υνδ ιν δεν Λεηρσλεν διε 
Πορτραιτσ δερ κιρχηλιχηεν Οβερηιρτεν δερ βετρεφφενδεν 
Κονφεσσιον, ρελιγισε Εµβλµε υνδ Γναδενβιλδερ, σοωιε ζυµ 
Υντερριχητε νοτωενδιγε Λεηρµιττελ ανζυβρινγεν, ωελχηε ϕεδοχη 
κεινε φρεµδεν ηιστορισχηεν οδερ γεογραφισχηεν Βεζιεηυνγεν 
εντηαλτεν υνδ νυρ ϖατερλνδισχηε Ερζευγνισσε σειν δρφεν. ∆ερ 
Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ τργτ ζυ Λαστεν σεινεσ 
Πορτεφευιλλεσ δαφρ Σοργε, δασσ σµτλιχηε Σχηυλεν µιτ δεµ 
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υνγαρισχηεν Ωαππεν υνδ δερ υνγαρισχηεν Φαηνε, σοωιε µιτ δεν 
ναχη Ανηρεν δερ σχηυλερηαλτενδε Βεηρδε φεστζυστελλενδεν 
υνγαρισχηεν ηιστορισχηεν Βιλδερν ϖερσεηεν ωερδεν. ∆ιεσε 
ηιστορισχηεν Βιλδερν σινδ ιν δεν Λεηρσλεν ιν εντσπρεχηενδερ 
Ωεισε ανζυβρινγεν υνδ ηατ δερ Λεηρερ δερεν Βεδευτυνγ ιµ 
Λαυφε δερ Σπραχη− υνδ Γεδχητνισβυνγεν, φερνερ δεσ 
Γεογραφιε− υνδ Γεσχηιχητσυντερριχητεσ δεν Κινδερν ζυ ερκλρεν. 

∆ερ ςολλζυγ ϕενερ Βεστιµµυνγεν διεσεσ Παραγραφεν, ωελχηε 
νιχητ ιν δεν Ωιρκυνγσκρεισ δεσ Λεηρερσ γεηρεν, ιστ Αυφγαβε δεσ 
Σχηυλστυηλεσ, υνδ ιστ ηιεφρ ιν ερστερ Ρειηε δερ Πρσεσ δεσ 
Σχηυλστυηλεσ ϖεραντωορτλιχη. ∆ασ αβσιχητλιχηε ςερσυµνισ διεσερ 
Βεστιµµυνγεν βιλδετ εινε ⇐βερτρετυνγ, βερ ωελχηε ϕενε 
ςερωαλτυνγσβεηρδε ζυ υρτειλεν κοµπετεντ σινδ, ωελχηε δερ Γ.−
Α. ΞΞ : 1891 δεσιγνιρτ ηατ. ∆ιε Στραφε εινερ δεραρτ φεστγεστελλτεν 
⇐βερτρετυνγ ιστ εινε Γελδβυσσε βισ ζυ 500 Κρονεν, ωελχηε 
δεµϕενιγεν αυφζυερλεγεν ιστ, δερ δασ ςερσυµνισ βεγανγεν ηατ. 
∆ιε εινφλιεσσενδε Γελδβυσσε ιστ ζυ Ζωεχκεν δεσ Λανδεσ−
Λεηρερπενσιονσ− υνδ Ωαισενφονδεσ ζυ ϖερωενδεν, ιν σονστιγερ 
Ηινσιχητ σινδ διε αλλγεµεινεν Βεστιµµυνγεν δεσ Γ.−Α. ΞΛ : 
1879 µασσγεβενδ. 

 
♣ 18. 

 
ϑενε Βεστιµµυνγ δεσ ♣ 14 δεσ Γ.−Α. ΞΛΙς : 1868, λαυτ 

ωελχηερ διε Κιρχηενγεµεινδεν ιν ιηρεν Σχηυλεν διε 
Υντερριχητσσπραχηε ναχη ειγενεµ Γυτδνκεν βεστιµµεν 
κννεν4, ιστ σο ζυ ϖερστεηεν, δασσ εσ δενσελβεν φρειστεητ, αλσ 
Υντερριχητσσπραχηε εντωεδερ διε Σταατσσπραχηε οδερ διε 
Μυττερσπραχηε δερ Κινδερ φεστζυστελλεν, ινδεµ ιν λετζτερεµ Φαλλε 
νατρλιχη διε υνβεδινγτε Γελτυνγ υνδ Ωιρκυνγ δερ αυφ δεν 
Υντερριχητ δερ υνγαρισχηεν Σπραχηε βεζγλιχηεν ςερφγυνγεν 
αυφρεχητ βλειβεν. Ωο κεινε Σχηυλε µιτ υνγαρισχηερ 
Υντερριχητσσπραχηε βεστεητ, κανν ιν σολχηεν κονφεσσιονελλεν 

                                              
 
4  Γανζ οφφενσιχητλιχη ηανδελτ εσ σιχη ηιερ υµ εινεν ∆ρυχκφεηλερ: ∆ιε ερωηντε Βεστιµµυνγ βζω. 

δερ ιν Ρεδε στεηενδε Παραγραπη βεφινδετ σιχη νιχητ ιµ Αρτικελ ΞΛΙς/1868, σονδερν ιµ οβεν 
βερειτσ αβγεδρυχκτεν Αρτικελ ΞΛςΙ/1868.    
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Ελεµενταρσχηυλεν, ιν ωελχηεν σιχη στνδιγ Σχηλερ υνγαρισχηερ 
Μυττερσπραχηε οδερ σολχηε Σχηλερ νιχητυνγαρισχηερ 
Μυττερσπραχηε βεφινδεν, δερεν Υντερριχητ ιν υνγαρισχηερ Σπραχηε 
ϖοµ ςατερ οδερ ςορµυνδ δερσελβεν γεωνσχητ ωιρδ, δερ 
Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ ανορδνεν, δασσ αλσ 
Υντερριχητσσπραχηε διεσερ Σχηλερ διε υνγαρισχηε Σπραχηε 
βεντζτ ωερδε; ωενν ϕεδοχη δερ Ζαηλ δερ Σχηλερ υνγαρισχηερ 
Μυττερσπραχηε ζωανζιγ ερρειχητ, οδερ 20 % δερ γεσαµτεν 
εινγεσχηριεβενεν Σχηλερ αυσµαχητ: ιστ φρ διεσελβεν υνβεδινγτ 
διε υνγαρισχηε Σπραχηε αλσ Υντερριχητσσπραχηε ζυ βεντζεν. Ιστ 
διε Μυττερσπραχηε µινδεστενσ δερ Ηλφτε δερ εινγεσχηριεβενεν 
Σχηλερ διε Υνγαρισχηε, σο ιστ διε υνγαρισχηε Σπραχηε 
Υντερριχητσσπραχηε. ∆ιε Σχηυλερηαλτερ κννεν ϕεδοχη δαφρ 
σοργεν, δασσ διε υνγαρισχη νιχητσπρεχηενδεν Σχηλερ αυχη ιν 
ιηρερ Μυττερσπραχηε υντερριχητετ ωερδεν. 

Ιν αλλεν ςολκσυντερριχητσ−Λεηρανσταλτεν ϕεδοχη, ιν ωελχηεν διε 
Σταατσσπραχηε αλσ εινζιγε Υντερριχητσσπραχηε εινγεφηρτ ιστ, κανν 
διεσερ Ζυστανδ νιχητ µεηρ αβγενδερτ ωερδεν. 

Ιν αλλεν Ωιεδερηολυνγσκυρσεν δερ Ελεµενταρϖολκσσχηυλεν ιστ 
διε υνγαρισχηε Σπραχηε Υντερριχητσσπραχηε. 

∆ιεσε ςερφγυνγεν σινδ αυχη ιν δεν Γεµεινδε−
Ελεµενταρϖολκσσχηυλεν γιλτιγ. 

 
♣ 19. 

 
Ιν δεν Ελεµενταρσχηυλεν µιτ νιχητ υνγαρισχηερ 

Υντερριχητσσπραχηε ιστ οηνε Ρχκσιχητ δαραυφ, οβ διεσελβεν εινε 
Σταατσσυβϖεντιον γενιεσσεν οδερ νιχητ, διε υνγαρισχηε Σπραχηε ιν 
σµτλιχηεν Κλασσεν δεσ τγλιχηεν Λεηρκυρσεσ λαυτ δεµ σειτενσ 
δεσ Μινιστερσ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ ναχη Ανηρεν δεσ 
κονφεσσιονελλεν Σχηυλερηαλτερσ φεστγεστελλτεν Λεηρπλαν υνδ ιν δερ 
βεζειχηνετεν Στυνδενζαηλ ιν δερ Ωεισε ζυ υντερριχητεν, δασσ δασ 
Κινδ νιχητυνγαρισχηερ Μυττερσπραχηε ναχη Αβσολϖιρυνγ δεσ 
ϖιερτεν Λεηρκυρσεσ σεινε Γεδανκεν ιν υνγαρισχηερ Σπραχηε ιν 
Ωορτ υνδ Σχηριφτ ϖερστνδλιχη αυσδρχκεν κννε. 
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♣ 20. 
 

∆ιε ιν Γεµεινδε− υνδ κονφεσσιονελλεν Ελεµενταρ−
ςολκσσχηυλεν µιτ νιχητ υνγαρισχηερ Υντερριχητσσπραχηε 
ανγεστελλτεν Λεηρερ κννεν εινε Εργνζυνγ δεσ Σταµµγεηαλτεσ 
οδερ δερ Αλτερσζυλαγε αυσσερ δεν ιν ♣ 16 φεστγεστελλτεν 
Βεδινγυνγεν νυρ βει Ερφλλυνγ δερ ναχηστεηενδεν ωειτερεν 
Βεδινγυνγεν ερηαλτεν:  

1. ωενν ιν δεν βετρεφφενδεν Σχηυλεν δερ Υντερριχητ ιν δερ 
υνγαρισχηεν Σπραχηε, ιµ Ρεχηνεν, ιν δερ ϖατερλνδισχηεν 
Γεογραφιε υνδ Γεσχηιχητε, φερνερ ιν δεν βργερλιχηεν Ρεχητεν 
υνδ Πφλιχητεν υνδ ζωαρ ιν Γεµεινδεσχηυλεν γεµσσ δεµ ϖοµ 
Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ φεστγεστελλτεν Λεηρπλαν υνδ 
δερ Στυνδενζαηλ, αυσσχηλιεσσλιχη µιτ Βεντζυνγ δερ αυχη σειτενσ 
δεσ Μινιστερσ βεωιλλιγτεν Λεηρβχηερ υνδ Λεηρηιλφσµιττελ, ιν 
κονφεσσιονελλεν Σχηυλεν αβερ γεµσσ δεµ αυχη ϖοµ Μινιστερ 
φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ γενεηµιγτεν Λεηρπλαν, οδερ σοφερν δερ 
σειτενσ δεσ Σχηυλερηαλτερσ υντερβρειτετε Λεηρπλαν νιχητ 
γενεηµιγτ ωερδεν κνντε, γεµσσ δεµ ϖοµ Μινιστερ 
φεστγεστελλτεν Λεηρπλαν υνδ δερ Στυνδενζαηλ αυσσχηλιεσσλιχη µιτ 
Βεντζυνγ δερ αυχη σειτενσ δεσ Μινιστερσ βεωιλλιγτεν 
Λεηρβχηερ υνδ Λεηρηιλφσµιττελν ερφολγτ; 

2. ωενν ιν δερ βετρεφφενδεν Σχηυλε αυσσχηλιεσσλιχη διε αυχη 
ϖοµ Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ γενεηµιγτεν 
Λεηρβχηερ υνδ Λεηρµιττελ πατριοτισχηεν Ινηαλτεσ βεντζτ 
ωερδεν. 

 
♣ 36. 

 
∆ιεσεσ Γεσετζ τριττ αµ 1. ϑυλι 1907 ινσ Λεβεν; διε σιχη ηιεραυσ 

εργεβενδεν υνδ αυφ δασ ϑαηρ 1907 εντφαλλενδεν Μεηρκοστεν σινδ 
αυσ δεν Κασσενβεστνδεν ζυ δεχκεν υνδ ιν δεµ Σταατσβυδγετσ 
φρ δασ ϑαηρ 1907 ζυ Λαστεν δεσ Καπιτελσ ΞΞΙ, Τιτελ 20 ζυ 
ϖερρεχηνεν. 

∆ερ Μινιστερ φρ Κυλτυσ υνδ Υντερριχητ ωιρδ ερµχητιγτ, ιµ 
Εινϖερνεηµεν µιτ δεµ Φινανζµινιστερ ϕενεν Γεµεινδε− υνδ 
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κονφεσσιονελλεν Λεηρερν, ωελχηε αλσ Εργνζυνγ ιηρεσ Γεηαλτεσ 
αυχη βισηερ εινε Σταατσσυβϖεντιον ερηιελτεν, αυχη σχηον ιν δερ 
ερστεν Ηλφτε δεσ ϑαηρεσ 1907 ζυ Λαστεν δερ αυφ Γρυνδ διεσεσ 
Γεσετζεσ ιν δερ ζωειτεν Ηλφτε δεσ ϑαηρεσ 1907 ζυ ερηαλτενδεν 
Συβϖεντιον ςορσχησσε ζυ ερτειλεν, ωελχηε ιν διε λετζτερε 
εινζυρεχηνεν σινδ. 

 
♣ 37. 

 
Μιτ δεµ Ινσλεβεντρετεν διεσεσ Γεσετζεσ ϖερλιερεν διε Πυνκτε 3 

υνδ 4 δεσ ♣ 7, Γ.−Α. ΞΞςΙΙΙ : 1876 ηινσιχητλιχη δερ Γεµεινδε−
Ελεµενταρ−ϖολκσσχηυλλεηρερ, φερνερ δερ γανζε Γ.−Α. ΞΞςΙ : 
1893, σοωιε δερ λετζτε Πυνκτ δεσ ♣ 4 δεσ Γ.−Α. ΞςΙΙΙ : 1879 ιηρε 
Γελτυνγ. 

Αν διε Στελλε δερ ιµ λετζτεν Αβσατζ δεσ ♣ 13, Γ.−Α. ΞΞςΙ : 
1893 φεστγεστελλτεν Ερκλρυνγ δερ σταατσφεινδλιχηεν Ριχητυνγ τριττ 
διε ιν Πυνκτ 1 χ), ♣ 22 διεσεσ Γεσετζεσ υµσχηριεβενε Ερκλρυνγ.5 

                                              
 
5   ςον δεν ιν διεσεµ Παραγραπηεν ερωηντεν φρηερεν γεσετζλιχηεν ςορσχηριφτεν ιστ ιµ Ηινβλιχκ 

αυφ διε Σπραχηενρεχητε λεδιγλιχη δερ οβεν βερειτσ αβγεδρυχκτε ♣ 4 δεσ Γεσετζεσ ΞςΙΙΙ/1879 ϖον 
Βελανγ.   
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Θυελλεν 
 

 
Γεσετζ−Αρτικελ δεσ Υνγαρισχηεν Ρειχησταγεσ 1868. Ηρσγ. ϖ. κν. υνγ. Μινιστεριυµ 

δεσ Ιννερν. Πεστ, 1868.  
Λανδεσγεσετζ−Σαµµλυνγ. Ηρσγ. ϖ. κν. υνγ. Μινιστεριυµ δεσ Ιννερν. Βυδαπεστ, 

1883φφ.  
Υνγαρισχηε Ρειχησγεσετζσαµµλυνγ. Ηρσγ. ϖ. κν. υνγ. Μινιστεριυµ δεσ Ιννερν. 

Βυδαπεστ, 1879φφ. 

 
 


