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Miért magyar eurázsianizmus? 
(Miért nem csak turanizmus?) 



• az ún. turáni népek közös eredetének és mai összetartozásának eszméje 

• Turán eredetileg perzsa földrajzi megnevezés 

• 19. sz.: német nyelvészek, orientalisták kategorizálták a turáni 
nyelvcsoportot (nomád vs. letelepedett népek) 

Turanizmus 



• Magyar „premier”: 1874 Max Müller az MTA-n (Vámbéry Ármin 
meghívására) 

• A századfordulón „kapóra jött” a finnugor és a török nyelvi rokonság ill. 
hun származás összeegyeztetésére. 

• 1910: létrejött a Turáni Társaság (Magyar Ázsia Társaság), egy tudományos 
ismeretterjesztő társaság. Turánra, mint olyan földrajzi területre 
összpontosított, ahol a magyarok ősei és rokonai élhettek. 

• 1913: elindult a Turán, a társaság folyóirata. 

Turanizmus Mo-n az I. VH-ig 
 
 
 
 
 



• A politikai turanizmus az első világháborút megelőző évtizedekben a magyar 
birodalmi gondolat alapkövévé vált: a magyarság ázsiai gyökereit és a magyar nyelv 
belső-ázsiai nyelvekkel való szoros rokonságát hangsúlyozva ez a szellemi-politikai 
áramlat nemcsak a Balkánt, hanem a Kaszpi-tenger és a Pamír-hegység közötti ázsiai 
régiókat is a magyar gazdasági és kulturális behatolás célterületének tartotta. Ezen 
törekvéseket Teleki Pál így foglalta össze: „Keletre magyar! Nemzeti, tudományos 
és gazdasági téren keletre! […] A magyar nemzet nagy és fényes jövő előtt áll, 
és bizonyos, hogy a germánság és szlávság fénykora után a turánság virágzása 
következik. Reánk, magyarokra, ez óriási ébredező hatalomnak nyugati 
képviselőire vár az a nagy és nehéz, de dicső feladat, hogy hatszázmilliós 
turánságnak szellemi és gazdasági vezérei legyünk.” (cit. Romsics 2012) 

Teleki Pál 



• “[…] Diverse though they are in culture, tradition, and even physical appearance, 
these peoples nevertheless possess certain well-marked traits in common. Their 
languages are all similar, and, what is of  even more import, their physical and mental 
make-up displays undoubted affinities. They are all noted for great physical vitality 
combined with unusual toughness of  nerve-fibres. Though somewhat deficient in 
imagination and creative artistic sense they are richly endowed with patience, 
tenacity and dogged energy. Most of  them have displayed extraordinary military 
capacity together with a no less remarkable aptitude for the masterful handling of  
subject peoples. The Turanians have certainly been the greatest conquerors and 
empire-builders that the world has ever seen. […] The hoof-print of  the Turanian 
"man on horseback" is stamped deep all over the palimpsest of  history.” 

T. Lothrop Stoddard: Pan-Turanism (1917: 16) 



• “The Magyars ... had long been conscious of  their kinship with the Turks. The 
evil memories of  Ottoman conquest had quite died away, and throughout the 
nineteenth century Magyar opinion was increasingly Turcophil. After the 
suppression of  the Hungarian revolution in 1849 it was to Turkey that Louis 
Kossuth and the other Hungarian leaders fled, and the warm welcome and 
resolute protection there accorded them greatly strengthened the ties of  
sympathy between the two peoples. During the Russo-Turkish War of  1877 
Hungary was violently pro-Turkish, and a magnificent sword of  honor then 
presented by the Magyars to the Sultan aroused comment throughout Europe.”  

T. Lothrop Stoddard (1917: 21) 



• “Pan-Turanian thinkers have assuredly evolved a body of  doctrine which should 
appeal powerfully to Turanian psychology. […] Emphasizing as they do the great 
virility and nerve-force everywhere patent in Turanian stocks, these men see in 
Turan the dominant race of  the morrow. Zealous students of  western evolutionism 
and ethnology, they have evolved their own special theory of  race grandeur and 
decadence. According to Pan-Turanian teaching, the historic peoples of  Southern 
Asia – Persians, Egyptians and Hindus – are hopelessly degenerate. As for 
the Europeans, they have recently passed their apogee, and, exhausted by 
the consuming fires of  modern industrialism, are already entering upon their 
decline. It is the Turanians, with their inherent virility and steady nerves 
unspoiled by the wear-and-tear of  western civilization, who must be the 
great dynamic of  the future.” 

T. Lothrop Stoddard (1917: 22) 



• Részben megerősödött a küldetéstudat, radikalizálódás 

• 1920: polarizálódás – megalakul a Magyar Turáni Szövetség, 
erősen nyugatellenes 

• A genetikai rokonság bizonygatásánál Teleki Pál, az MTA tagjai 
és az egyetemi tanárok a Turáni Társaságot (TP megalakítja a 
Kőrösi Csoma Sándor Társaságot). 

• A Turáni Szövetségben ekkor már Attila hun király és Dzsingisz 
kán világuralmi terveiről álmodoztak.. 

Turanizmus Mo-n az I. VH után 



80-as, 90-es évek: a genealógia és az (etnikai) identitás reneszánsza 



Turanizmus a 2000-es években 



A turanizmus mint ‚szubkultúra’ 



Eurázsianizmus a mindennapi életben/fogyasztásban 



Kurultáj 



Kurultáj és (kül)politika 



Alexander Dugin és Vona 



Jobbik és ‚magyar eurázsianizmus’ (2014: 62) 



Vona, Orbán, és eurázsianizmus 



Eurázsianizmus és külpolitika/-gazdaság: Keleti nyitás 



Eurázsianizmus és külpolitika/-gazdaság: Keleti nyitás 



• A magyar eurázsianizmus nem redukálódik a turanizmusra; utóbbi annak 
egy – bár valóban az egyik legmeghatározóbb – megnyilvánulása. 

 

• Ezen eszmék egyfajta lázadást fejeznek ki, gyakran gazdasági és/vagy 
kollektív identitásbeli válságidőszakokban, leginkább a Nyugat ellen. 

 

• Alátámaszthat külpolitikai/-gazdasági célokat is – bár ezek sikeressége, 
hatása messze nem egyértelmű. Bizonyos mértékben azért befolyásolják 
az ország orientációit, és hozzájárulnak a kompország-imidzshez. 

 

• Köszönöm! Kérdések? Hozzászólások? Kritika? 

Végezetül  


