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Resumo 

 

A Bacia dos Cárpatos, no Centro da Europa, foi ocupada pelas tribos húngaras, 
oriundas das estepes asiáticas nos séculos IX e X, que ali constituiriam a sua 
Monarquia no ano 1000. Santo Estêvão, o seu primeiro rei, ao estabelecer uma relação 
de vassalagem para com o Papa, tomou uma opção geo-estratégica e civilizacional. A 
sua integração no mundo católico, e num “mar de povos eslavos”, quebrando assim 
uma continuidade linguística e territorial que ia desde o Báltico até ao Adriático, 
valeu-lhe poder constituir uma das múltiplas fronteiras culturais do continente 
europeu. Entre o Norte e o Sul, entre o Ocidente e o Oriente, entre Bizâncio e Roma, a 
Hungria resiste como “bastião da Cristandade” contra o Turco, até cair nas mãos do 
Império Otomano em 1526. O território húngaro ficou então tripartido: uma zona de 
ocupação turca, uma outra sob domínio Habsburgo, ficando reservado ao Principado 
de Transilvânia, pseudo-independente, o papel de reintegrar a antiga monarquia 
medieval num vaivém de adversários e aliados.  

Analisar a definição das fronteiras políticas da Hungria na Época Moderna significa 
discutir o cruzamento de factores como etnicidade, religião e território, num contexto 
marcado pelo confronto e sobreposição de impérios. 
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