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Ujváry Gábor

Nemzetépítés és kulturális 
megújhodás a 
Horthy-korszakban

Meglehetősen nehéz olyan foga-
lomról írni, amelynek értelme-
zése körül annyira élénk, olykor 
indulatos viták folynak napja-
inkban is, mint a nemzet (vagy a 
hazafiság, a patriotizmus, a naci-
onalizmus) és annak „építése”, 
illetve az így született definíció, 
a nemzetépítés, és annak az 
összetartozás-érzéssel, az adott 
közösség vezetőinek és tagjainak 
stratégiájával való kapcsolata. 
Az alábbiakban mégis megkí-
sérlem a két világháború közötti 
időszak Magyarországára vonat-
koztatva kifejteni a kérdést, első-
sorban azért, mert e tekintetben 
éppen ekkoriban – mindenekelőtt 
Trianon traumája következtében – 
nagyfokú változás történt.

A különböző definíciók szerint a 
nemzetépítés azon történelmi 
folyamatok és politikai döntések 
összessége, amelyek a múltban a 
nemzeti integrációt támogatták. 
Megteremtették a közös nemzeti 
intézményeket és kommuniká-
ciót, kialakították az egységre 
utaló, összetett szimbólum-
rendszert. E hosszú, napjainkig 

1 Politikatudományi enciklopédia. Szerk. Bogdanov, Vernon. Budapest, Osiris, 2001, 411–412.
2 Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest, Osiris, 2014.
3 Linz, Juan J.: Nemzetépítés és államépítés. Magyar Kisebbség, 2002/3, 150–173.
4 Hroch, Miroslav: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés folyamata Európában. Regio, 2000/3, [3–24.] 5.
5 Ezeket tankönyvszerűen, jól összegzi: Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris, 2006 (főleg: 27., 

41–42.)

tartó átalakulás során többnyire 
nőtt az államhatalom szerepe, a 
kulturális kódok – nagyrészt az 
oktatási rendszer egységesíté-
sének köszönhetően – standar-
dizálódtak, és a lakosság mind 
nagyobb része szólhatott bele a 
politikai döntéshozatalba.1 Ennek 
alapján van, aki úgy véli, hogy a 
„nacionalizmus államideológiává 
válását” tekinthetjük nemzet-
építésnek.2 Juan J. Linz nyomán 
pedig sokan hangsúlyozzák, 
hogy az állam- és a nemzetépítés 
részben ugyan átfedi egymást, 
ám többnyire mégsem azonos, 
hiszen előbbi elsősorban az 
intézmények kiépítésére, utóbbi 
viszont a közösségen belüli 
szolidaritásra összpontosít.3 

Míg Nyugat-Európában a 
nemzet létrejöttét megelőzte 
az államé, addig térségünkben 
ez általában fordítottan történt 
(Magyarország e szempontból 
is kivételnek számított). Azt is 
számosan kiemelik, hogy „Közép- 
és Kelet-Európa nagy részén 
egy »külső eredetű« (exogenous) 
uralkodó osztály dominált olyan 

etnikai csoportok fölött, melyek 
összefüggő területen éltek, 
de nem rendelkeztek »saját« 
nemességgel, politikai egységgel 
vagy folytonos irodalmi hagyo-
mánnyal”, illetve ugyanebben 
a térségben a nemzeti eszme 
megjelenése és térnyerése 
általában megelőzte a modernizá-
ciót.4 A nacionalizmussal kapcso-
latos vitákra itt ki se térnék, hiszen 
ahány szerző, annyiféle – olykor 
gyökeresen eltérő – álláspont 
ütközik egymással.5

Egy másik megközelítés típus 
szerint kategorizálja a nemzet-
építés formáit. Négy, egymástól 
eltérő modellt különít el: 1. a tradi-
cionális nemzetállamit, amelyben 
az állam és a nemzet határai 
szinte azonosak (ez részben 
megfelel a politikai nemzet defi-
níciójának); 2. az „állam alattit”, 
azaz a saját államisággal nem 
bíró nemzetekét; 3. a „transz-
szuverént” – ez esetben a több 
államban élő nemzet egységét a 
határok megváltoztatása nélkül 
igyekeznek kialakítani (hasonlóan 
a kultúrnemzet fogalmához); és 
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végül 4. a védekezőt, amely a 
migrációtól és a globalizációtól 
óvja a nemzeti kultúrát.6 

Ezek az osztályozások és modell-
keresések  akkor hasznosak, ha 
hosszabb távú, nagyobb ívű és 
területi kiterjedésű folyamatokat 
vizsgálunk. Kevéssé alkalmasak 
azonban arra, hogy szűkebb 
idő- és térbeli folyamatokra 
alkalmazzuk őket. Az előbbi – 
egyébként ésszerű és elfogad-
ható – tipologizálásra utalva: a 20. 
századi magyar történelemben az 
említett négy stratégia mindegyi-
kére találunk példát. 1918 előtt 
a tradicionális, a két világháború 
között a határon túli magyarság 
szempontjából az „állam alatti”, 
napjainkban a „transzszuverén” 
és a védekező modell egyaránt 
jellemző. Legkevésbé a második, 
hiszen az elcsatolt magyaroknak 
volt és van anyaországuk.

A Horthy-korszak idején zajló 
magyar nemzetépítést is nehezen 
illeszthetnénk bármelyik kate-
góriába, hiszen a „megszállt 
területek” közeli visszaszerzé-
sének, a revíziónak a vágya a 
Szent Korona-tan két világháború 
közötti virágzásához vezetett. 
Eszerint a Magyarországtól 
elszakított régiók a Szent 
Koronához tartoznak, ahhoz 
kell visszatérniük. A történelmi 
Magyarországra vonatkoztatott 
államnemzet – más szavakkal 
a Kárpát-medencében élő 
népeket egy politikai nemzetben 
egyesítő „Szent István-i állam-
eszme” – dualizmus kori fikciója 

6 Csergő, Zsuzsa – Goldgeier, James M.: Nationalist Strategies and European Integration. Perspectives on Politics, 2004/1, [21–37.] főleg 

23–30.; V. ö.: Egedy Gergely: Államépítés vagy nemzetépítés? Konzervatív nemzetstratégiák. Magyar Szemle, 2012/9–10, 75–95.; 

Görömbei András: A magyar nemzettudat változásai. Hitel, 2009/2, [135–142.] főleg 137.
7 Kardos József: A Szent Korona és a szentkorona-eszme története. Budapest, IKVA, 1992, 53–92.; Ujváry Gábor: A Szent Korona-tan a két 

világháború között. Rubicon, 2018/7–8, 118–127.
8 A nemzetállam meghatározásáról bővebben: Gulyás Éva: A nemzetállam fogalmának változásai. Jog, állam, politika, 2018/2, 59–86.
9 Thirring Lajos: Lakosság és népmozgalom. Magyar Statisztikai Szemle (Hungaria. Szent István király emlékezetére), 1938. május, 58.; 

Rovács Barna: Az anyanyelv és a nemzetiség. In: A számontartott nemzet. A Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai 

térképeken. Szerk. Rózsa Dávid – Rovács Barna. Budapest, KSH, 2021, 158–183.

is makacsul tovább élt.7 Ezzel 
szemben a pillanatnyi viszo-
nyokhoz való alkalmazkodás 
szükségessége, az állam és a 
nemzet több részre szakadá-
sának ténye az utódállamokba 
került magyarokat is magában 
foglaló kultúrnemzet koncepció-
jának erősítését indokolta volna, 
ám ezt kevesen hangoztatták. 
Annak ellenére, hogy a magyar-
ságot az utódállamok részéről 
ért kulturális sérelmeket már 
a magyar békedelegáció 1920 
eleji jegyzékeiben is jogosan 
sorolták. A revízió követelése és 
mielőbbi megvalósítása azonban 
mindennél fontosabbnak szá- 
mított, ez pedig a politikai 
nemzet tételének fenntartását, 
a viszonyok ideiglenességének 
hangsúlyozását igényelte.

A döntő változást a magyar nem- 
zetépítés tekintetében az első 
világháború elveszítése, ennek kö- 
vetkeztében az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlása, az immár 
önálló – a békekötésig mégsem 
szuverén – Magyarország 1918 
vége és 1919 késő tavasza közötti 
fokozatos zsugorodása és az 
ezt szentesítő trianoni diktátum 
volt. Feloldhatatlan ellentmon-
dásnak bizonyult ugyanis, hogy 
Magyarország a béke kényszerű 
aláírásával úgy szerezhette vissza 
1526 óta vágyott teljes önálló-
ságát, hogy nemcsak területének 
kétharmadát, de – a moldvai és a 
bukovinai csángók kivételével – 
a korábban határain belül élő 
magyar anyanyelvű népesség 
egyharmadát is elveszítette. 

A nemzet és az állam korábbi 
egysége részekre szabdalódott, 
ezért a csonkaországban marad-
taktól – de az elszakított magyar-
ságtól is – teljesen új politikai 
gondolkodást, ha úgy tetszik, 
nemzetépítési stratégiát igényelt.

A rendkívül gyors átalakulás 
szokatlan, nehezen kezelhető 
kihívást jelentett. Az 1918 előtti 
Magyarországot a 19. század 
közepétől, de különösen az 
1867-es kiegyezéstől a magyarok 
és a Kárpát-medencei nemzeti-
ségek – gyakran saját nemzeti 
közösségeiken belül is törésvo-
nalakat eredményező – párhu-
zamos nemzetépítési törekvései 
jellemezték. 1918 késő őszétől 
ez mindenestül átlényegült. 
Magyarország az 1920-as évek 
elejére soknemzetiségű államból 
homogén nemzetállammá vált 
– abban az értelemben, hogy 
népességének több mint 90%-a, 
1930-ban 92,1% magyar anya-
nyelvű volt. A Magyarországból 
kisebb-nagyobb területeket 
kiszakító államok viszont – rész- 
ben az azokban élő magyarok 
magas száma miatt – immár 
többnemzetiségűnek minősül-
tek.8 Ugyancsak 1930-as adatok 
szerint Csehszlovákiában a 
csehek aránya 50,5%-ot (a szlo-
vákokkal együtt számolva 66,2%-
ot), Jugoszláviában a szerbeké 
47,7%-ot (a horvátokkal és a 
szlovénekkel együtt 79,7%-ot), 
Romániában a románoké 73%-ot 
tett ki.9 Ezek az adatok nyilvánva-
lóvá tették, hogy a korábbi helyzet 
megfordult: 1918 után nem 
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Magyarország, hanem (a szintén 
homogén nemzetállamnak tekint-
hető Ausztria kivételével) már a 
régi-új szomszédjai küszködtek 
nemzetiségi problémákkal. 
Immár nem az előbbiben, hanem 
az utóbbiakban feszítette az 
állam kereteit az állandó konflik-
tusforrást jelentő párhuzamos 
nemzetépítés. Leegyszerűsítve 
azt is állíthatnám: az utódállamok 
átvették a magyarok dualizmus 
alatti, nemzetiségekkel szembeni 
taktikáját – amelyet durvább és 
ravaszabb módszerekkel alkal-
maztak –, miközben a határon túl 
élő magyarok a korábbi magyar-
országi nemzetiségek stratégiáját 
követték.10 

A párhuzamos nemzetépítés 
Magyarországon majd csak a 
hitleri Német Birodalom – vele 

10 Mindezt számos írásában elemezte Bárdi Nándor, például: Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai 

intézményrendszere és stratégiája, 1918–1938. Limes, 2012/1, 69–110. Kiváló, rövid összegzés a határon túli magyarságra 

vonatkozóan: Dévavári Zoltán: Kisebbség és közösségszervezés. Erdély, Felvidék és a Délvidék az új impériumok alatt (1918–1941). In: 

„Tiportatunk, de el nem veszünk”. Trianon 100 tanulmánykötet. Szerk. Ujváry Gábor. Budapest, Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet – VERITAS 

Történetkutató Intézet és Levéltár, 2021, 95–106.
11 Tilkovszky Loránt sok könyvében és tanulmányában foglalkozott e kérdéssel. Összefoglalóan: Tilkovszky Loránt: Hét évtized a 

magyarországi németek történetéből, 1919–1989. Budapest, Kossuth, 1989, 73–161. Érdekes esettanulmányok: Uő: Gratz Gusztáv 

német nemzetiségpolitikai törekvései s azok kudarca. Századok, 2002/1, 153–205.; Orosz László: „Az erkölcsi tényezők működése 

minden cselekvés lényege.” Teleki Pál és a nemzetiségi kérdés. In: VERITAS évkönyv 2016. Szerk. Ujváry Gábor. Budapest, VERITAS 

Történetkutató Intézet – Magyar Napló, 2017, 205–225.
12 A kérdéskörről összefoglalóan: Zeidler Mikós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram, 2009.

összhangban a hazai németség 
radikális szárnyának az asszimi-
lációt kategorikusan elutasító, 
sokszor „visszanémetesítési” 
mozgalmának – erősödésével, az 
1930-as évek végétől jelent meg 
ismét problémaként (ám ekkor 
is jóval kisebb mértékben, mint a 
környező országokban).11

Az előbbiekben fölvázoltakból 
is nyilvánvaló, hogy a nemzet-
építési célok nemcsak időben 
előrehaladva módosultak, 
hanem egy-egy időszakaszon, 
államon vagy nemzeten belül 
is sokfélék lehettek. A Horthy-
korszak Magyarországán 
számos különböző nemzetépí-
tési szándékot fogalmaztak meg 
és képviseltek, egymás mellett, 
sokszor egymással feleselve. 
A határon túli magyarság 

önszerveződésre irányuló straté-
giája is jelentősen eltérő vonásokat 
mutatott Csehszlovákiában, 
Romániában és a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyságban (1929-től 
Jugoszláviában), illetve azokon 
belül is. Trianon következtében 
számosan, rengeteget beszéltek 
és írtak – még ha a kifejezést 
ritkábban is használták, mint 
manapság – az új magyar nemzet-
építés fontosságáról; persze 
egészen más hangsúllyal a cson-
kahazában, mint az azon kívül 
rekedt, többnyire szilárd nemzet-
tudattal rendelkező magyar 
„kényszerközösségekben”. 

Az akkori Magyarországon a 
nemzetépítés legfőbb hívószava 
a revízió, azaz a békeszerződés 
területi döntéseinek megváltoz-
tatása volt. A valamennyi magyar 
újbóli, egy államban való egyesí-
tését kívánó – a szélsőjobbtól a 
szélsőbalig minden politikai tábor 
által vallott – „legkisebb politikai 
többszörös” a mindennapi 
életet is erősen áthatotta.12 Ezzel 
szemben az utódállamok magyar-
sága a saját, régiós identitásának 
megteremtésével, Románián, 
Csehszlovákián és Jugoszlávián 
belüli politikai szerepének 
növelési lehetőségeivel 
foglalkozott – többnyire 
természetesen az anyaországgal 
is szoros kapcsolatokat ápolva. 
Ennek volt tulajdonítható, hogy a 
történelmi – vagy legalább a tria-
noninál nagyobb – Magyarország 
visszaállításának szándékán 

Tüntetés a szegedi Városháza épülete előtt, 1920-ban. A két világháború kö-
zötti Magyarországon a revízió a nemzetépítés legfőbb hívószava volt. Fotó: 
Fortepan / 24029-es számú fotó, Fődi Gábor
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túltekintő gondolkodók a 
„magunk revízióját” követelték, 
miként Makkai Sándor 1931-es 
könyvének a címe is erre utalt. „[…] 
nemzeti öntudatunk revíziójában 
egy pillanatig sem szabad befo-
lyásolnia, gátolnia bennünket – 
írta Makkai – a tények ideiglenes 
vagy állandó voltának. […] A tény – 
tény akkor is, ha ideiglenes, akkor 
is, ha maradandó. A tény, mely az 
élet új hullámát hozta, minden-
esetre azt a parancsot is hozta: 
neked újjá, mássá kell lenned. 
Feltétlenül, okvetlenül meg kell 
újulnod, mert örökre meg vagy 
haladva.”13 Makkai ezt mindenek- 
előtt az erdélyi magyarságra 
vonatkoztatva hangsúlyozta, de 
a csonkaországban – sok más 
próbálkozás mellett – Szekfű 
Gyula értelmiségi kultuszkönyve, 
a Három nemzedék ugyanezt tette, 
miként Németh László számos 
írása is. Szekfű először 1920-ban 
megjelent munkáját azzal zárta, 
hogy Tisza Istvánnak, a „hanyatló 
kor e legnagyobb magyarjának” 
sajnos nem adatott meg, hogy 
„reformmunkát végezhessen a 
romlott korszakban s apostoli 
hévvel szerezzen hitelt és érvényt 
Széchenyi tételének: vétkesek 
és betegek voltunk és vagyunk, 
s bajainkon kisebb kezdemény 
nem, csak lelki megtisztulás, 
belső átalakulás segíthet”.14 

1934-ben pedig, kötete harmadik 
kiadásának új, Ötödik könyvét 
(Trianon óta) azzal fejezte be, hogy 
az 1919 ősze utáni „neobarokk” 
korszakban az „új, magyarabb 
szellemiség munkásai, művészek 
és tudósok, írók és festők, törté-
nészek és zenészek” állandó 
támadásoknak, értetlenségnek 
vannak kitéve. Ennek ellenére is 

13 Makkai Sándor: Magunk revíziója. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1931.
14 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1934, 377.
15 Uo. 499.
16 Utóbbi kiváló elemzése: K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzilvanizmus korai történetéhez. 

Csíkszereda, Pro-Print, 2007.

azt gondolja, hogy „munkájukat 
az ifjúság tovább folytatja, és 
szét fogja vinni az egész nemzet-
testben; hogy a közöny nem 
örök; hogy nép és hagyomány, 
magas- és mélykultúra szinté-
zise nem álom, hanem megva-
lósuló szükségszerűség; hogy 
a formalizmus uralmára eljön, 
már itt is van az új spiritualizmus 
nemzedéke, mely eltávolodva 
mozdulatlanság és forradalom 
egyképp veszedelmes pólusaitól, 
nemcsak szóban és retorikában, 
de lélekben és alkotásban is 
visszatér Széchenyi István örök 
magyar programjához: reform és 
konzerválás, újítás és hagyomány 
szintéziséhez, a magyarabb 
magyarsághoz. Talán nem illúzió, 
nem vétkes illúzió ez: hinni a 
jövőben és az ifjúságban!”15

Makkai és Szekfű meglehetősen 
pesszimista, az adott pillanathoz 
kötődő elemzései az értelmi-
ségi fiatalság új nemzetépíté-
sének hitében tehát némileg 
mégis pozitív – legalábbis nem 
teljesen elkeseredett – végki-
csengést kaptak. Mindketten 
észlelték azokat a „szétfejlő-
dési” áramlatokat is, amelyek 
az anyaországi és a határon túli 
magyarság között egyre markán-
sabban jelentkeztek. Talán az 
sem véletlen, hogy a regiona-
litás jelentőségének felfedezése 
és a népi kultúrának a nemzeti 
(magas)kultúrába emelése – 19. 
század közepi-végi előzményei 
(Petőfi Sándor, Arany János, 
Erdélyi János, majd a regionális 
irodalom kipróbálói, Mikszáth 
Kálmán, Petelei István és mások) 
mellett – szintén a két világhá-
ború közötti időszakhoz köthető. 
A palócság és a székelység 

kutatása, Tamási Áron vagy Nyirő 
József székely témájú novelláinak 
és regényeinek csonkamagyaror-
szági népszerűsége, vagy éppen 
Kós Károlyék külön erdélyiséget 
kiemelő – a nemes szándékú 
gondolatrendszer megalkotó-
inak kompromisszumkeresése 
ellenére román és szász támo-
gatást nem élvező – transzil-
vanizmusának megjelenése 
mind-mind ezt bizonyította.16

Kétségtelen, hogy a legfonto-
sabb, minden magyart összekötő 
nemzetépítő erővé az anya-
nyelvi kultúra vált, amely már a 
18–19. század fordulójától kulcs- 
szerepet kapott a nemzettudat 
formálásában. (A kifejezést a szó 
legtágabb értelmében használom, 
beleértve a művészeteket, az 
ekkoriban – fokozatos háttérbe 
szorulása ellenére is – mind 
népszerűbbé váló népi kultúrát, 
az oktatási rendszert és a tudo-
mányos intézményhálózatot 

Szekfű Gyula 1937-ben. Három 
nemzedék című műve a két világ-
háború közötti időszak kultusz-
könyve lett. 
Fotó: Wikimedia Commons
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is.) A kultúra a nemzetépítés 
legfontosabb alkotóeleme lett, 
az elcsatolt nemzetrészekkel – ha 
nagy nehézségek árán is – ennek 
révén lehetett a legszorosabb 
kapcsolatot ápolni. Mindennek 
persze praktikus oka is volt, 
hiszen a háborús vereségből és 
Trianon sokkjából épphogy csak 
felocsúdó, az 1920-as évek elején 
gazdaságilag reménytelen hely-
zetben lévő és életképtelennek 
tartott, politikai intézményrend-
szerében is kaotikus állapotokat 
tükröző országban ez maradt 
az egyetlen olyan terület, amely 
szinte azonnal magához tért. 
A politikai konszolidáció csak 
1922-től, az ütőképes kormány-
párt megalakulásától, a gazdasági 
pedig 1924-től, a népszövetségi 
kölcsön felvételétől mutatott föl 
valódi eredményeket, s bármilyen 
gyors is volt, egy-két évet igénybe 
vett. A kultúra viszont minden 
nehézség ellenére is megtartotta 
nemzetépítő küldetését: hitet, 
reményt és erőt adott az elcsüg-
gedt társadalomnak.

Pedig szörnyű, máig felméretlen 
kárt okozott az értékes magyar 
műemlékek nagy részének, 
valamint a jelentős kulturális, 
oktatási és közgyűjteményi háló-
zattal és civil szervezeti háttérrel 
rendelkező városoknak, illetve 
a vegyes lakosságú, soknemze-
tiségű területeknek a határon 
túlra kerülése. Magyarország öt 
teljes körű, 1910-es regionális 

17 Sebők László: Szétdarabolt vonzáskörzetek. A városhierarchia változásai. Rubicon, 2020/6–7, 158–162.
18 Minderről bővebben: Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája az elszakított területeken 1918–1928. Budapest, Magyar Nemzeti 

Szövetség, 1930, 227–314.; Murádin Jenő: A megsebzett szobor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi magyar emlékművek repertóriuma. 

Kolozsvár, Kriterion, 2008.; Ujváry Gábor: A múltat végképp eltörölni? Megrongált vagy elpusztított Kárpát-medencei magyar 

emlékművek 1918 ősze után. Rubicon, 2020/8, 72–81.
19 Ujváry Gábor: Trianon és a magyar felsőoktatás. In: Metszéspont. Tanulmányok Trianon 100. évfordulójára. Szerk. Császtvay Tünde. 

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2021, 53–75. Az országcsonkítás kulturális hatásairól: Uő: A történelmi Magyarország 

felbomlásának kulturális következményei. In: A százéves trianoni békediktátum születése. Szerk. Köő Artúr – Vizi László Tamás. 

Budapest, Magyarságkutató Intézet, 2021, 187–205.

központjából négyet (Pozsony, 
Kassa, Kolozsvár és Temesvár), a 
hat hiányos funkciójúból hármat 
(Arad, Brassó, Nagyvárad) 
elveszített.17 Ezek lakossága 
Kolozsvár és Brassó kivételével 
közel esett az új határhoz, és 
magyar (Arad, Brassó /relatív 
többség/, Kassa, Kolozsvár, 
Nagyvárad) vagy Pozsony és 
Temesvár esetében német–
magyar többségű volt (bennük 
a magyar dominancia részben 
a két világháború között is 
megmaradt). Mellettük tovább 
sorolhatnám a jelentős, határ 
menti magyar kulturális őrhe-
lyeket: Komáromot, Ungvárt, 
Szatmárnémetit, Szabadkát és 
a többit. Ehhez járult a magyar 
identitást erősítő emlékművek 
és -táblák, valamint köztéri 
szobrok idegen kézre kerülése. 
Jelentős hányadukat a magyar-
sággal szembeni önmeghatáro-
zást szolgáló emlékezetpolitika 
jegyében, a saját céljaikra alakí-
tották át vagy ítélték pusztulásra 
az utódállamok.18

A Magyarországon maradt regi-
onális centrumok közül viszont 
Debrecen (teljes körű), illetve 
Győr, Pécs és Szeged (hiányos 
funkciójú) a továbbiakban is 
fontos szerepet játszottak. 
Győrt leszámítva olyan egyetemi 
városokká lettek, amelyeket 
aztán a korszak nagy hatású 
vallás- és közoktatásügyi minisz-
tere, Klebelsberg Kuno – az 

országos központ, Budapest 
vízfejűségének ellensúlyozá-
sára – nagyrészt sikeresen kívánt 
„kultúrtartományi székhelyekké” 
fejleszteni.

Szerencse volt a szerencsétlen-
ségben, hogy a legfontosabb és 
legértékesebb nemzeti kulturális 
intézmények – éppen az előbb 
említett főváros-központúság 
miatt – a trianoni országban 
maradtak, akárcsak a tudomá-
nyos élet akkori legfontosabb 
színterei, az egyetemek és a 
főiskolák. Igaz, hogy ez kénysze-
rűségből – a magyar anyanyel-
vűségük megszüntetése miatti 
menekülés következtében – 
történt, ám ennek révén szinte a 
teljes 1918 előtti magyar felsőok-
tatási hálózat a csonka államba 
került. Így a hallgatói létszám a 
harmadára csökkent területen 
is magasabb lett, mint a világhá-
ború előtti volt.19 

A kulturális mutatók minden 
tekintetben jelentősen javultak. A 
hatalmas, nehezen felbecsülhető 
veszteségek ellenére a történelmi 
Magyarország szellemi erejének 
nagy része az összezsugorodott, 
új országban összpontosult. Az 
analfabetizmus nagymértékben, 
33,3%-ról (1910) 15,2%-ra (1920) 
csökkent, a közép- és a felsőfokú 
iskolát végzettek, illetve a magas-
kultúrát fenntartó értelmiség 
aránya ellenben számottevően, 
az 1910-eshez képest majdnem 
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kétszeresére nőtt az 1920-as évek 
elejére.20 Mindez a magyarságnak 
a már a dualizmus korában 
is sokat hangoztatott Kárpát-
medencei „kultúrfölényét”, illetve 
a trianoni Magyarország törté-
nelmi államkereteken belüli 
magasabb fejlettségi szintjét 
tanúsította. (Amellett, hogy 
az utóbbiban élő románok és 
szerbek kulturális mérőszámai is 
kedvezőbbek voltak anyaország-
beli nemzettársaikénál.) 

E kétséges nyereségekhez ugyan-
akkor komoly hátrányok társultak. 
A többféle fenntartásban működő 
magyar kulturális-tudományos 
intézményhálózat szétesett, 
a pénz elértéktelenedése és 
az értelmiségi túlkínálat miatt 
az e területen dolgozókra eső 
keresetek reálértéke kevesebb, 
mint az ötödére esett vissza. A 
kultusztárcához tartozó állami 
intézmények költségvetése még 
ennél is kisebb töredéke volt a 
világháború előttinek. A Nemzeti 
Múzeum dologi költségvetése 
például – mint arról a korszak 
másik jelentős kultuszminisztere, 
Hóman Bálint még az intézmény 
főigazgatójaként tudósított – az 
1920-as évek elején az 1913-as, 
utolsó „békeköltségvetés” 8%-ára 
zuhant.21 Az egész oktatási 
rendszer, a közgyűjtemények, 
de a tudományosság legfonto-
sabb intézménye, az MTA is napi 
gondokkal küzdött. Utóbbinak 
jórészt állampapírokba és 

20 Az 1920. évi népszámlálás. Hatodik rész. Végeredmények összefoglalása. Budapest, KSH, 1929. Általános jelentés, 38–42., 66–68. és 

Részletes kimutatások, 58–65. Lásd még: A számontartott nemzet. A Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai térképeken. 

Szerk. Rózsa Dávid – Rovács Barna. Budapest, KSH, 2020, 212.
21 A Magyar Nemzeti Múzeum öt éve. Jelentés az intézet 1924–1928. évi állapotáról és működéséről. Szerk. Hóman Bálint. Budapest, Egyetemi 

Nyomda, 1929.
22 Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának gazdasági kárai. Budapest, MTA, 1923, 390–393., 456–457.; Olay Ferenc: 

Csonkamagyarország ellenséges megszállása és kulturális káraink. Különnyomat a Budapesti Szemle 1929. május havi számából. Budapest, 

Franklin, 1929.
23 Ujváry Gábor: „Világosan végiggondolt és rendszerszerűen építkező kultúrpolitika”. Klebelsberg Kuno és Magyarország konszolidációja. 

In: Talpra állás Trianon után. Szerk. Kása Csaba – Vizi László Tamás. Budapest, Magyarságkutató Intézet, 2021, 97–117.
24 Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. 1900–1903. Összegyűjt. és jegyzetekkel ellátta: Kemény 

G. Gábor. Budapest, Tankönyvkiadó, 1964, 221–224, 519–524.; Makkai Béla: Végvár vagy hídfő? „Az idegenben élő magyarság nemzeti 

záloglevelekbe fektetett vagyona 
teljesen elértéktelenedett, appa-
rátusa fenntartására sem volt 
elegendő, így végül a működését 
csak az állami költségvetésből 
történő évenkénti segélyezéssel 
sikerült biztosítani (1923: I. tc.). 

Az értelmiség arányának számot-
tevő gyarapodása elsősorban 
abból következett,  hogy a 
szülőföldjükről Magyarországra 
menekülők 400–450 ezer fős 
tömegében e réteg erősen 
felülreprezentált volt. Mindez 
látszólag hasznára vált a trianoni 
országnak, ugyanakkor komolyan 
gyengítette, szellemi vezetői 
tekintélyes részétől fosztotta 
meg a határon túli magyarságot, 
amelyet fiataljai anyanyelvi 
iskoláztatásának rendkívüli nehe-
zítése is sújtott. Hogy az ellent-
mondásokat tovább soroljuk: 
a javaikat részben hátrahagyó 
értelmiségi menekültek jó része 
állami alkalmazott volt, emiatt 
elhelyezésükről, nyugdíjukról 
annak a magyar államnak kellett 
gondoskodnia, amely maga is a 
gazdasági összeomlás szélén állt 
a vesztes háború, a spanyolnát-
ha-járvány, az országcsonkítás, a 
forradalmak és a maradék állam 
kifosztásával járó román és szerb 
megszállás után. Utóbbi kultu-
rális értelemben is sok pusztí-
tással járt az 1919-ben a csaknem 
az egész országot, 1920 áprili-
sáig pedig a Tiszántúlt kezében 
tartó román uralom alatti, illetve 

a szerbek fennhatóságától csak 
1921 augusztusában megszaba-
dult, Pécs központú dél-magyar-
országi területeken.22

Innen kellett fölállni, ebből az 
egyszerre – a kulturális mutatók 
javulása miatt – kedvező, a 
gazdasági gondok következtében 
viszont rendkívül kedvezőtlen 
helyzetből kellett valahogy a 
Trianon utáni magyar kulturális 
intézményrendszernek kilá-
balnia. Ezt a feladatot hajtotta 
végre a konszolidáció Bethlen 
István melletti legsikeresebb poli-
tikusa, Klebelsberg Kuno, aki több 
mint kilenc esztendeig a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium 
élén állva politikai kulcságazattá 
tette a kultúrát. Elérte, hogy az 
állami költségvetésből tárcája 
kapja a legmagasabb támogatási 
arányt.23 Ő maga egyébként a 
Miniszterelnökség fiatal munka-
társaként a 20. század elejétől 
fontos szerepet játszott a 
különböző „magyar akciókban”, 
amelyek a magyarság országon 
belüli erősítése céljából tele-
pítési programokat igyekeztek 
szervezni, a kivándorlás nemze-
tiségi vidékekre korlátozódását 
szerették volna elérni, illetve az 
amerikai magyarok, a horvátor-
szági (szlavóniai), a boszniai és 
a romániai magyar szórványok 
anyanyelven történő oktatását, 
valamint kulturális és egyházi 
életét segítették.24
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Klebelsberg sokszor szólt a 
nemzetépítés fontosságáról, 
még ha – tudomásom szerint – 
a kifejezést nem is használta. 
„Szeretném a köztudatba 
belevinni – jelentette ki például 
1925 februárjában a nemzetgyű-
lésben –, hogy a trianoni béke 
következtében lefegyverzett 
Magyarországban a kultusztárca 
voltaképpen honvédelmi tárca 
is. Honvédelmi tárca olyan érte-
lemben, hogy most elsősorban 
a szellem, a művelődés fegy-
vereivel kell védeni hazánkat 
és ezekkel az eszközökkel kell 
mindig újból és újból bebizonyí-
tanunk a világ nemzetei előtt, 
hogy a magyar viszontagságos 
életének második ezer eszten-
dejében is életképes, erős és 
hogy bántani nagy történelmi 
igazságtalanság.”25 1930 áprili-
sában népes stockholmi, svéd 
hallgatóság előtt ugyanennek a 

gondozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában 1904–1920. Budapest, Lucidus, 2003.; Uő: Magyarok temetője, Ó-Románia. A 

regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. Budapest, Magyarságkutató Intézet, 2021. 
25 Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916–1926. Budapest, Athenaeum, 1927, 516.
26 Klebelsberg Kuno: Világválságban. Budapest, Athenaeum, 1931, 181.
27 Gróf Klebelsberg Kuno beszédei… i. m. 1927, 247.
28 Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. Budapest, Athenaeum, 1928, 124.; A két kulcsfogalomról: Ujváry Gábor: Kultúrfölény és 

neonacionalizmus. Klebelsberg Kuno és Tormay Cécile kapcsolata. In: Tormay Cécile-emlékkonferencia. Szerk. Pécsi Györgyi – Kollarits 

Krisztina. Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2013, 147–176.

gondolatmenetnek a kapcsán 
hangsúlyozta: „csak egyetlen út 
van nyitva előttünk, amelynek 
elzárására még Trianon sem 
volt elég leleményes: a szellem 
és a kultúra útja”.26 1928. májusi 
országgyűlési beszédében pedig 
arra figyelmeztetett: „A politikai 
Trianonba be kellett mennünk, 
de a kultúrpolitikai fegyverletétel 
önkéntes lenne.”27 Politikájának 
végső célja azonban a mindenki 
által támogatott revízió kulturális 
eszközökkel történő elősegítése 
volt. Ezt szolgálta a népiskola-
építési beruházásoktól kezdve 
az elitképzés fejlesztésén át a 
sportra és a népművelésre is 
kitekintő, a kultúra egész intéz-
ményrendszerét átfogó – részben 
meg is valósított – vízió, amelyet 
Klebelsberg fölvázolt.

A kultúrpolitikát a legfonto-
sabb szakpolitikává emelő 
programjának indoklásaként 
sokszor emlegette a 19. század 
legvége óta használt „kultúr-
fölény” fogalmát, ám ezt soha 
nem valamiféle felsőbbségtu-
dattól vezérelve tette. Sokkal 
inkább annak érdekében, hogy a 
magyarság megőrizze a Kárpát-
medencei nemzetiségeknél – a 
németeket kivéve – kedvezőbb 
kulturális mutatóit, és ezáltal a 
nemzetközi kulturális és tudo-
mányos versenyben minél 
előkelőbb helyet érjen el. 1928-tól 
Klebelsberg a szintén kevésbé 
szerencsés – emiatt sokat 
vitatott – neonacionalizmus kife-
jezést használta előszeretettel. 
Ennek általa adott értelmezése 
viszont mindenben helytállónak 

bizonyult. Sokszor kifejtett gondo-
latmenetének lényege az volt, 
hogy az 1918 előtti magyar naci-
onalizmus – amely elsősorban az 
osztrákokkal és a hazai nemzeti-
ségekkel szemben határozta meg 
magát – a Monarchia felbomlá-
sával értelmét vesztette, hiszen 
az egykori közös birodalom 
felbomlott, és Magyarország 
nemzetiségeinek döntő hányadát 
elveszítette. Ezért újfajta naciona-
lizmusra van szükség, amelynek 
fő célja – mint megállapította –, 
hogy „művelt és jómódú nemzet 
akarunk lenni, szóval, fajsúlyo-
sabb, mint a bennünket környező 
népek”.28

Klebelsberg utódja, a minisz-
teri székben ugyancsak kilenc 
esztendőt eltöltő Hóman Bálint 
– korábban kiváló középkorász 
és tudománypolitikus, múzeumi 
főigazgató – a neonacionalizmus 
gondolatát soha nem emlegette, 
a kultúrfölényt viszont többször 
is. Mégsem ez volt a hívószava, 
hanem a nemzetépítéshez 
igencsak közelálló nemzetne-
velés, amely az oktatásban a 
nemzeti tárgyak (irodalom, 
történelem, földrajz, néprajz), 
illetve a tudásátadás mellett 
a nevelés előtérbe helyezését 
jelentette – mindig figyelembe 
véve azonban az összehason-
lító szemléletet, a klasszikus 
műveltséggel való kapcsolódási 
pontokat. Emellett a fő célja a 
Gömbös Gyula miniszterelnök 
által is képviselt politika: a párt-
ellentéteken való felülemelkedés, 
„a nemzetet a távlati, közös célok 
elfogadására és megvalósítására” 

Klebelsberg Kuno az 1900-as évek 
elején. A konszolidáció Beth-
len István melletti legsikeresebb 
politikusa kulcságazattá tette a 
kultúrát. Fotó: Wikimedia Com-
mons / Pataki Mária
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ösztönző „egységes magyar 
világnézet” kialakítása volt.29 Ez 
a felülről irányított elképzelés 
nyilván utópisztikus és megkér-
dőjelezhető volt, de az oktatás-
politikában pozitív hozadékai is 
voltak, melyek a magyarságtudat 
erősítésén túl az egységes közép-
iskola-rendszer és a nyolcosz-
tályos népiskola kialakításában, 
az iskolán kívüli nevelés felfut-
tatásában, a külföldi egyetemek 
magyar tanszékeinek és lekto-
rátusainak támogatásában, a 
sportsikerekben nyilvánultak 
meg.30 S ekkor születtek meg 
azok az igényes, koruk tudo-
mányos színvonalának csúcsát 
jelentő, mégis olvasmányos, 
sokkötetes munkák, amelyek a 
magyar történelem, irodalom, 
néprajz és földrajz összefog-
lalóiként a magyar értelmiségi 
családok többségének köny-
vespolcain is megtalálhatók 
voltak, és a nemzettudat alakítá-
sában betöltött szerepük máig 
érezhető.31

Hankiss János, a jeles 
irodalomtörténész  (az 1927-ben 
induló Debreceni Nyári Egyetem 
megalapítója és 1931-ben az 
első, Budapesten rendezett 
Nemzetközi Irodalmi Kongresszus 
szervezője) a kulturális diplomá-
ciáról szóló művében a kultúra 
politikát segítő és alakító erejéről 
szólva kifejtette: „A reálpolitikus 

29 A téma kiváló elemzése: Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig. Pécs, Kronosz, 2020, 201.
30 Hóman életútjáról több tanulmányt is írtam, összefoglalóan lásd: Ujváry Gábor: Hóman Bálint életének fontosabb állomásai 

(kronológia). In: Hóman Bálint és népbírósági pere. Szerk. Ujváry Gábor. Budapest–Székesfehérvár, Ráció–Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Levéltára és Kutatóintézete, 2019, 11–107.
31 Hóman Bálint–Szekfű Gyula: Magyar történet. I–VIII. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1928–1934. [Hét kiadása jelent meg, kezdetben nyolc, 

majd öt kötetben.]; Bátky Zsigmond– Györffy István – Viski Károly – Berze-Nagy János – György Lajos – Horger Antal – Solymossy Sándor 

– Szendrey Zsigmond – Tolnai Vilmos – Zlinszky Aladár – N. Bartha Károly – Gőnyey Sándor – Kodály Zoltán – Lajtha László – Schwartz 

Elemér – Szendrey Ákos: A magyarság néprajza. I–IV. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1934–1937.; Prinz Gyula – Cholnoky Jenő – Teleki 

Pál – Bartucz Lajos: Magyar föld, magyar faj. I–IV. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1936–1938. Végül ide sorolható a már saját korában is 

számos, jogos kritikával illetett, pozitivista közelítése és adatgazdagsága révén mégis nagyon hasznos segédkönyv: Pintér Jenő: Magyar 

irodalomtörténet. I–VII. Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1930–1934. majd VIII. kötet: Budapest, Franklin, 1941.
32 Hankiss János: A kultúrdiplomácia alapvetése. Budapest, Magyar Külügyi Társaság, 1936, 9., 32.

számára a kulturális külpolitika 
olyan, mint egy allegóriarend-
szer. Ott, ahol Trianonról nem is 
lehet beszélnünk, a legudvaria-
sabb s legközömbösebb arccal 
támadhatjuk meg, ha vigyázunk 
a látszatra. Azt nem mondhatjuk, 
hogy ennyi meg ennyi magyar-
lakta területet vettek el tőlünk, 
s mégis ezt mondjuk, szemre-
hányóan és megdönthetetlenül, 
ha elsoroljuk, hogy hol születtek 
nagyjaink, s most hova tartozik 
ez vagy amaz a község; vagy ha 
művészettörténeti eszmefutta-
tásban felsoroljuk nagy műem-
lékeink helyét… […] Használjuk 
ki azt, hogy értünk, helyettünk 
még a kövek is beszélnek. […] 
Felületes érdeklődésű közön-
séghez jobb eleven színekkel, 
művészi formákkal (pl. a magyar 
zene és a magyaros hangulat 
világszerte ismert fogantyújába 
kapaszkodva) közeledni, mint 
középponti problémánk, Trianon 
megpengetésével.”32

Azzal kapcsolatban a Horthy-
korszakban nem sok vita volt, 
hogy a nemzeti tárgyak között 
– a nemzetépítés szempontjából 
is – a történelem és az irodalom 
játssza a legfontosabb szerepet. 
Az előbbi az 1920-as évek első 
felében kulcstudománynak szá- 
mított, intézményrendszere a 
legnagyobb gazdasági nehéz-
ségek idején is komoly állami 

és társadalmi támogatást 
élvezett. Elsősorban éppen 
Klebelsberg Kuno jóvoltából, aki 
1917-től 1932-ben bekövetke-
zett haláláig az egyik legrégibb, 
folyamatosan működő magyar 
szakmai egyesület, a Magyar 
Történelmi Társulat – amelynek 
a historikuson kívül mindenféle 
értelmiségi foglalkozás képviselői 
is a tagjai voltak – elnökeként 
segítette e szakterület fejlődését. 
Ennek következtében – illetve 
azért, mert Trianon után szinte 
minden magyar értelmiségit 
erősen izgatott a kérdés: miként 
juthatott a magyarság idáig, mik 
az ország felosztásának múltbeli 

Hóman Bálint 1938-ban. Klebels-
berg utódja munkájának kulcssza-
va volt a nemzetnevelés. 
Fotó: Wikimedia Commons
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előzményei – a két világháború 
közötti időszak a magyar történet-
tudomány egyik aranykora volt.33

Akárcsak a szépirodalomé. 
Ahogyan ritkán volt példa arra, 
hogy olyan kiváló történészek 
alkossanak egymás mellett, mint 
(abc-rendben, csak néhányukat 
említve) Angyal Dávid, Deér 
József, Domanovszky Sándor, 
Eckhart Ferenc, Hajnal István, 
Hóman Bálint, Károlyi Árpád, 
Kosáry Domokos, Lukinich Imre, 
Mályusz Elemér, Miskolczy Gyula, 
Paulinyi Oszkár, Sinkovics István, 
Steier Lajos, Szabó István, Szekfű 
Gyula, Szentpétery Imre, Váczy 
Péter, ugyanolyan kivételes volt 
az is, hogy mely írók, költők, 
esszéisták alkottak egy időben. 
Babits Mihály, Bánffy Miklós, 
Erdélyi József, Herczeg Ferenc, 
Halász Gábor, Illyés Gyula, József 
Attila, Juhász Gyula, Kodolányi 
János, Kosztolányi Dezső, Krúdy 

33 Ennek rövid összefoglalása: Ujváry Gábor: Aranykor a szorongató történeti helyzetben. A két világháború közötti magyar 

történetírásról. In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Szeged, Belvedere Meridionale, 

2010, 144–153. Hasonló következtetéseket fogalmaz meg: Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században 

– nemzetközi kitekintéssel. Budapest, Osiris, 2011, 245–355.; Erős Vilmos: Modern historiográfia. Az újkori történetírás egy története. 

Budapest, Ráció, 2015, 177–202.
34 Klebelsberg Kuno: Küzdelmek könyve. Budapest, Athenaeum, 1929, 113.

Gyula, Márai Sándor, Móricz 
Zsigmond, Németh László, Nyirő 
József, Radnóti Miklós, Sinka 
István, Szabó Dezső, Cs. Szabó 
László, Szabó Lőrinc, Szabó 
Zoltán, Szerb Antal, Tamási 
Áron, Tóth Árpád, Veres Péter, 
Weöres Sándor, Zilahy Lajos (és 
sorolhatnám tovább) neve és 
művei – egymástól eltérő politikai 
nézeteik, egymással feleselő 
művészeti felfogásuk ellenére 
is – mindenképpen komoly 
minőséget jelentettek. Arról már 
nem is szólva, hogy a zenében 
(csak egyet-kettőt említve: Bartók 
Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi 
Ernő) a képző- és az iparmű-
vészetben, illetve az akkoriban 
még a művészetek közé sorolt 
építészetben is különböző stílusi-
rányzatokat követő remekművek 
születtek ebben az időben. Ezért 
jelentette ki Klebelsberg 1928 
novemberében: „A művészet 
erejével nemcsak szebbé akarjuk 

tenni a magyar életet, hanem 
ostromolni akarjuk vele Trianont 
is.”34

Az egyik legkiválóbb, méltatlanul 
elfeledett esszéíró, Szabó Zoltán 
talán legszebb és leglíraibb 
művében, a Szerelmes föld-
rajzban (1942) ugyanezt fejtette 
ki, amikor az író- és költőelődök 
Magyarországgal, elsősorban az 
Alfölddel kapcsolatos tájélmé-
nyeit sorolta. Mint kifejtette: „A 
nemzet funkciói közül a legtöbb 
képtelen volt arra, hogy a 
természet adta keretet kitöltse. A 
nyelv sem tudta kitölteni, a fajta 
sem, a nemzetiség, a magyar 
nemzetiség sem. Az egyetlen, 
ami egészen kitöltötte a Kárpátok 
karéját, a magyar irodalom volt.” 
Trianon után „[…] a határon kívüli 
valóságot az irodalom pótolta, a 
tájakat leírásuk. Lőcsét a Jókai-
regény, Erdélyt később Móricz 
Tündérkertje és az Ábel-trilógia.” 
Mint írja: szüleik számára a „haza 
és ország még olyan fogalmak 
voltak, melyek tökéletesen fedték 
egymást. Mi már nem így voltunk. 
Az ország számunkra sokkal 
szűkebb fogalom volt, mint a 
haza. […] Az országrészek elván-
doroltak, lecsatoltattak, de képük 
itt maradt, képzeletünk útlevél 
nélkül vándorolhatott Krúdyval 
a kárpáti fogadókba, télidőn, 
mikor az utakat belepi a hó. Az 
irodalom nem ismert Csonka-
Magyarországot, a könyvek 
lapjain az egész együtt maradt. 
Ott találhattuk meg, nem a való-
ságban. […] A költők, miközben 
az országnak odaadták múltját, 
és felkorbácsolták, hogy fölmaga-
sodjék jövője elé, miközben kife-
jezték a nemzet hagyományait 

A Nyugat 25 éves ünnepi estje 1932-ben a Zeneakadémián. A két világhábo-
rú közötti időszak a magyar szépirodalom aranykora volt. Fotó: Fortepan / 
Németh László Társaság, 115430-as számú fotó
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s képviselték a nép ügyét, 
miközben minden ritmusra 
megtanították táncolni a magyar 
nyelvet, s minden nemzet értékeit 
megszólaltatták magyarul, 
miközben egyszerre néztek 
nyugatra és keletre, visszafelé a 
múltba s előre a jövőbe, amúgy 
mellékesen kirajzolták az ország 
képét is, szinte minden tájékát is, 
városait is, folyóit is, hegyeit is, 
dombjait is.”35

Általános volt e vélekedés, amit 
egy bencés főiskolai tanár, Karsai 
Géza így fejezett ki: „A magyar 
szabadság, a magyar nyelv, 
irodalom, színjátszás, viselet, zene 
és tánc eszméjét a népiséggel 
összenőtt íróink tartják állandóan 
napirenden. Ők élesztik az elsza-
kított területek magyarságában 
a népi és a nemzeti öntudat 
hamvadó tüzét, ők állítják vissza 
a megszakadt lelki kapcsolatokat 
az anyaországi és a kisebbségi 
sorsba jutott vagy kivándorolt 
magyarok milliói között.” Ehhez 
még azt is hozzátette: „Most, 
a nemzetépítés korszakában, 
nem lehet eléggé hangsúlyozni 
a magyar szó művészeinek 
hagyománymentő és népalakító 
hivatását.”36

A politikusok is tisztában voltak 
az irodalom mozgósító erejével. 
Teleki Pál miniszterelnök – 1939. 
december 5-én mondott, hosszú 
képviselőházi beszédében – a 
nemzetek versenyében a helyét 
egy „összefogó, egységes, 
áldozatos társadalommal” kereső 
magyarságról szólva kiemelte: 
„Egy nemzet sem kapcsolhatja 
ki polgárainak gondolkodásából 
büntetlenül azt, hogy itt élned-
halnod kell […]; legkevésbé az 
a nemzet, amelynek költője és 

35 Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. Budapest, Osiris, 1999, 10., 22., 25., 53.
36 Karsai Géza: Irodalom és népiség. Magyar Kultúra, 1939. 06. 20. [371–373.] 373.
37 Az 1939. évi június hó 10-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója, III. Budapest, Athenaeum, 1940, 726., 729–731.
38 Nemzetépítés. Nemzeti Ujság, 1939. december 8. 1–2.

nemzeti érzésének igazi inter- 
pretátora ezeket a szavakat leírta.” 
Arra is figyelmeztetett, hogy 
ennek a közösségnek feladata 
„Európán át látni a világot”, s 
ennek révén kell „megérteni azt 
a gyorsult és sokoldalú folya-
matot, amelynek tanúi vagyunk, 
az állami és társadalmi rendnek 
ezek nyomán való átalakulását, 
formáiban, intézményeiben”, 
hiszen ennek révén „a Szent 
István-i gondolat jegyében járunk 
el”. Ezáltal vagyunk olyan politikai 
nemzet – vallotta –, amelynek 
sajátos jellege, Európában 
egyedülálló jellege dacára vagy 
talán éppen ezért hivatása van 
a Duna-medencében, amely 
hivatást igyekezett betölteni, 
korról korra hordozni mint 
nemzet és mint állam, nagyhata-
lommá növekedve vagy kis ütkö-
zőállammá zsugorodva, egysé-
gesen vagy részekre bontva, de 
mindenkor fenntartva a szellemi, 
a lelki egységet, az összetar-
tozás egységét az országrészek, 
a nemzet egyes csoportjai, tájai, 
vallásfelekezetei között.” Emiatt 
tekintette a „társadalomfor-
málást is kormányfeladatnak”, 
„a társadalmi kiegyenlítődést” 
nélkülözhetetlennek, annak 
elősegítését szociális reformokkal 
is szolgálva. Hangsúlyozta: 
„Társadalom- és nemzetnevelő 
feladatként látom a magasabb, 
komolyabb, sokoldalúbb és 
főleg magyarabb műveltségre 
nevelést, […] amelyet közoktatá-
sunknak közneveléssé való alakí-
tásával, […] helyesebb népne-
veléssel […] kívánnék szolgálni 
és látok előmozdíthatónak.” Az 
„igazi örök nemzetépítés felada-
taként” pedig „a nemzet összes 
fiai kölcsönös szeretetre nevelé-
sének” munkáját, „a törtetés, az 

önérdek, az önzés kikapcsolását” 
határozta meg.37 

A Teleki szavait elemző egyik 
vezércikk szerint a kormányfő 
„rámutatott arra, hogy a kormány 
feladatának nemcsak az államkor-
mányzati munkát tekinti, hanem 
a nemzetépítést, a társadalom-
formálást is”. A felszólalásból 
azt a következtetést is levonta, 
hogy: „Minden nép legdrágább 
[…] kincse, jövőjének záloga, a 
történelem során fölhalmozott 
szellemi és erkölcsi javainak 
összessége, kultúrája, művelt-
sége. Ez a kincs annál érték- 
állóbb, minél inkább nemzeti 
jellegű, minél mélyebben és szer-
vesebben gyökerezik az illető nép 
lelkiségében.”38

Teleki 1941. január 25-i, Szent 
István birodalma 1941-ben című 
előadásában – nyilvánvalóan 
német- (pontosabban: nemze-
tiszocialista-), illetve nyilasel-
lenes éllel – azt is kijelentette: „a 
magunk nemzetfogalmát” kell 
helyreállítani, „hogy ne vegyünk 
kölcsön idegen nemzetfogalmat, 
mint ahogyan semmiféle nép 
nem veheti kölcsön más nép 
nemzetfogalmát”. „A mi nemzet-
fogalmunk nem a nyelv nemzet-
fogalma, hanem a nemzettestnek 
fogalma, azok együttesének 
fogalma, akik a nemzetfeladatot 
átérzik és vállalják – egészen 
mindegy, hogy milyen nyelveken. 
Latinul vállaltuk sokáig, de az 
éppen olyan magyar volt, mintha 
ma magyarul tanácskozunk. 
A »magyar nemzet« lényege 
nem a magyar beszéd, de a 
magyar összefogó erő, politikai 
vezető tehetség, keleti egyen-
súlyérzék – a magyar politikai 
eszme.” Az etnikai alapozottságú 
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nemzetfogalmat részben megkér-
dőjelezve ezért intett türelemre 
a terület-visszacsatolások miatt 
ismét soknemzetiségűvé vált 
ország nem magyar anyanyelvű 
lakosaival szemben. Egyben a 
kulturális nemzetépítés fontos-
ságát kiemelve „a nagy művelt-
ségre való törekvés” követelmé-
nyét hirdette, fájlalva, hogy annak 
„értéke nem jut érvényre”.39

A kultúra fontosságának és a kultu-
rális demokratizálódás nélkülöz-
hetetlenségének hirdetése nem 
csak a politikusok – gyakran üres, 
de például Teleki, Klebelsberg 
vagy Hóman esetében valódi 
tartalommal teli – szónoklatait 
jellemezte. Mindezt az értelmiség 
és a középosztályba feltörekvő 
fiatalok is érezték, s a sajtó is 
gyakran cikkezett róla. 1934-ben 
a Dunántúl című lap az akkor 
még az ellenzéki képviselők által 
is többnyire támogatott Hóman 
programjáról a következőket írta 
vezércikkében: „Tulajdonképpen 
minden nemzet igazi ereje a 
kultúrában rejlik, különösen 
azóta, amióta az iskolákban folyó 
nevelés nemcsak a művészeti és 
tudományos értékek továbba-
dásában áll, hanem egyre több 
gondot fordít a jellemnevelésre 
is, az igazi ember és derék állam-
polgár típusának kiformálására. 
[…] A trianoni békekötés óta 
Csonkamagyarország számára 
megszázszorozódott a magyar 
kultúra értéke. Sok lehetőséget, 
amit a nemzetépítés terén a 
békeszerződés kegyetlen rendel-
kezései elragadtak tőlünk, a 
magyar kultúra területén kell 
pótolni, sok olyan kérdést kell a 
magyar nemzetnek megoldani, 
amelyek rendes körülmé-
nyek között más területekre 

39 Teleki Pál: Szent István birodalma 1941-ben. In: Uő: Válogatott politikai írások és beszédek. Szerk. Ablonczy Balázs. Budapest, Osiris, 

2000, 516.
40 A kultúra. Dunántúl, 1934. 04. 18. 1.
41 Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest, Jaffa, 2016.

tartoznának.” Hóman ezért, mint 
a lap írja: „nem sietve, hanem 
érett megfontolás után lépett a 
nemzeti közvélemény elé reform-
javaslataival. Két nagy központ 
köré csoportosul a magyar kultúr-
politika. Az egyik a nemzetneve-
lési, a másik az ésszerű igazgatási 
rendszer, amelynek keretében 
a nemzetnevelés feladatai a 
legjobban oldhatók meg.”40 

Hóman egyébként valóban 
szakszerűen alakította át a 
Klebelsberg létrehozta oktatási 
és kulturális intézményrendszert, 
s elődjéhez hasonlóan kiváló 
kultúrpolitikusnak bizonyult. 
Klebelsberggel szemben azonban 
több olyan, inkább a nagy-, mint a 
kulturális politikának szóló, 1938 
és 1942 közötti – antiszemita 
indíttatású – döntéshez adta a 
nevét, ami már akkor is komoly 
támadásokat váltott ki, utólag 
pedig védhetetlennek minősül. 
Éppen ebben az időszakban 
vált a leginkább jellemzővé, 
hogy a magyar politika egyes 
– egyébként eltérő pártállású – 
csoportjai az 1918 előtti, oszt-
rákokkal és nemzetiségekkel 
szembeni nemzeti önmeghatáro-
zást a zsidókkal és/vagy a néme-
tekkel szembenire váltották föl, 
zsidó- és német- (nemzetiszoci-
alista) ellenes érveket egyszerre 
vagy külön-külön hangoztatva. Ez 
részben az akkoriban egész (főleg 
Közép- és Kelet-)Európában 
virulens antiszemitizmusból, 
részben pedig a magyarok 
állandó veszélyérzetéből, Kelet és 
Nyugat közötti geopolitikai hely-
zetéből adódó, alapvetően téves, 
ám sokakat magával ragadó 
önvédelmi reakció volt.

E félelem volt az egyik legfőbb 
oka a nemzettudat azon, máig 
élő torzulásai elterjedésének, 
amelyek elsősorban a különböző, 
bizonyíthatatlan eredettörténeti 
elképzelésekben, az azokban 
megnyilvánuló elszánt hitben 
öltöttek testet, és általában 
a „hálátlan Nyugattól” való 
elfordulást szorgalmazták. Ilyen 
volt az 1910-ben létrehozott 
Turáni Társaság munkája révén 
komoly tudományos eredmé-
nyeket is fölmutató, de számos 
esetben légből kapott teóriákat 
hirdető turanizmus politikai célú 
felhasználása, a török népekkel 
való – egyébként igazolható – 
rokonság dicsőítése,41 de ezen 
túl is mindenféle egyéb történeti 
rokonság (például a japán–
magyar) vagy a magyar nyelv 
ősiségének, többek között a 
sumérból eredeztetésének hir- 
detése. Ennek jegyében pedig 
politikai kívánságokat, így a 
japánokkal ápolandó szorosabb 
kapcsolatok ápolásának szüksé-
gességét is megfogalmazták. 

Klebelsberg 1928 eleji, 
Reálpolitika és neonaciona-
lizmus című cikkében erre a 
következőképp reagált: „Az 
alapérzés, amely a turanizmus 
alatt lappangott, ha jól fogtam fel, 
az volt, hogy Európa Trianonban 
igazságtalan és kegyetlen volt 
velünk szemben és a nyugat 
elfeledte, hogy a velünk fajrokon 
törökkel szemben mi voltunk a 
nyugati civilizáció védelmezői. E 
hálátlanság, igazságtalanság és 
kegyetlenség láttára forduljunk 
el tehát a hálátlan nyugattól és 
keressünk fajunk keleti erede-
tének és érzelemvilágának 
megfelelően keleti orientációt. De 
hát vissza Etelközbe, vagy tovább 
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Lebédiába, vagy még hátrább, 
a Kaspi-tenger északi partvidé-
kére alig telepedhetnénk, mert 
azokra az óriási területekre, ahol 
korábban a velünk rokonnépek, 
hunok, avarok, besenyők, kunok 
tanyáztak, azóta előre nyomult a 
szlávság, és bennünket elvágott 
északon a rokon finnektől, délen 
a törököktől. A japánok meg olyan 
messze vannak, hogy minden 
jóakaratuk ellenére sem jöhet-
nének segítségünkre. E rokon-
népekkel irodalmi és érzelmi 
kapcsolatokat ápolhatunk, de a 
magyar reálpolitika szempont-
jából ezektől a törekvésektől 
aránylag kevesebbet várhatunk, 
s különösen külpolitikai és kultúr-
politikai orientáció tengelyévé e 
törekvéseket nem tehetjük. […] 
Hiába, ápolnunk kell a kapcso-
latokat a hálátlan Nyugattal, 
tetőtől talpig européereknek kell 
lennünk, hiszen Európa közepén 
élünk. Általában mitől sem kell 
inkább óvakodni: mint a fanati-
kusoktól, mert úgyis nagy hajlam 
van bennünk arra, hogy az élet 
nagy realitásait fel nem ismerve, 
politikai légvárakat építsünk.”42

A nemzetépítés eszmei hátte-
rének, kulturális elképzelésekben 
betöltött szerepének bemutatása 
mellett a két világháború közötti 
magyarságtudatot nagyban befo-
lyásoló, legalább részben kultu-
rális jellegű intézményhálózat 
ismertetésére is feltétlenül ki kell 
térnünk.

Mindenekelőtt a hazafias célú 
társadalmi egyesületek rendkívül 
gyors elterjedésére utalnék. 
Ezeket – nyilván főként az 

42 Klebelsberg i. m. 1928, 128–129.
43 Ezt az egyesület tízéves fennállása alkalmából jelentette ki a kormányzó: A TESZ nagysikerű jubiláris rendezvényei. Budapesti Hirlap, 

1929. 12. 10. 3.
44 Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei. Statisztikai Közlemények, 74/3. Budapest, Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1936. 

A kötet számos helyén szól a hazafias egyesületekről; ezek budapesti szervezeteinek felsorolása: 119–120.
45 Zeidler Miklós: Herczeg Ferenc és a Magyar Revíziós Liga. In: „Fenn és lenn”. Tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára. 

Szerk. Gazdag László – P. Müller Péter. Pécs, Kronosz–Magyar Történelmi Társulat, 2014, [29–46.] 29.

ország összeomlására, illetve az 
„őszirózsás forradalomra” és a 
Tanácsköztársaságra adott reak-
cióként – döntő többségükben 
1919 ősze után alapították, 
többnyire az 1920-as évek elején. 
A fővárosban összpontosultak, 
de működésüket (fiókegyesületek 
létesítésével) az egész országra 
kiterjesztették. Fő céljukként 
általában a keresztény-nem-
zeti szellemiség, a nemzeti 
érzés – sokszor antiszemita 
élű – ápolását határozták meg. 
Közöttük volt a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége, az Egyesült 
Keresztény Nemzeti Liga, a 
Magyar Férfiak, illetve a Magyar 
Nők Szent Korona Szövetsége és 
ezek tagszervezetei, vagy éppen 
az 1920 körüli szélsőjobboldali 
kilengéseket is sokszor szervező 
Ébredő Magyarok Egyesülete. 
De ide tartozott a már említett 
Turáni Társaság, a Magyar 
Külügyi Társaság vagy a legki-
válóbb konzervatív folyóirat, a 
Magyar Szemle köré tömörülő 
Magyar Szemle Társaság is. A 
számos társulatot magában 
foglaló Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége szintén hazafiasnak 
minősült – ahogy Horthy Miklós 
mondta: az általuk végzett 
„nemzetmentő, nemzetépítő 
munkának minden korban 
megvan a maga jelentősége, de 
talán még sohasem volt arra a 
magyarságnak annyira szüksége, 
mint ma”43 –, legalábbis a magyar 
egyesületi életet feldolgozó 
statisztikus, Dobrovits Sándor 
szerint.44 Az egyik legjelentősebb 
irredenta és hazafias szervezet, a 
Magyar Revíziós Liga ugyanakkor 
nem szerepelt Dobrovits listáján.

A nagy gazdasági szervezetek és 
a kormány által is támogatott 
Revíziós Liga fő feladata – miként 
Zeidler Miklós összefoglalta – 
„az addig eléggé szétfolyó és 
erőtlen külföldi revíziós propa-
ganda irányítása, valamint a 
magyarországi Trianon-ellenes 
közhangulat egységes revizio-
nista közvéleménnyé formálása” 
volt.45 1927-es, nyári alapítá-
sára két okból nyílt lehetőség. 
Egyrészt Magyarország úgy 
nyerte vissza teljes állami függet-
lenségét, hogy – a vele szemben 
nem jóindulatú, de legalább 
semleges Ausztria kivételével – 
csupa ellenséges állam vette 
körül. Csehszlovákia, Románia és 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
– mint győztes hatalmak – 
1921 nyarára létrehozták a 
kisantantot, azt a külpolitikai 

Lord Rothermere és Herczeg 
Ferenc a budapesti Szabadság 
téren a Revíziós Liga nagygyűlé-
sén, 1938. november 10-én. A Liga 
a hazai Trianon-ellenes közhan-
gulat formálása mellett külföldi 
propagandát is kifejtett. Fotó: 
Fortepan / Bojár Sándor, 177011-es 
számú fotó
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harapófogót, amely kifejezetten 
magyar- és revízióellenes céllal 
jött létre, és Magyarország diplo-
máciai mozgásterét minimálisra 
korlátozta. Ebből a szorításból 
1927 áprilisa után lehetett kitörni, 
amikor Magyarország barátsági 
szerződést kötött az első világ-
háború nyertes nagyhatalmával, 
Olaszországgal. Másrészt pedig a 
Liga megszületése előtt néhány 
héttel, 1927. június 21-én jelent 
meg Lord Rothermere brit sajtó-
mágnás magyarbarát sajtó-
kampányának első, Hungary’s 
Place in the Sun – Safety for 
Central Europe (Magyarország 
helye a nap alatt – Biztonságot 
Közép-Európának) című cikke a 
népszerű, egymilliós példány-
számot is elérő Daily Mailben. 
Ennek főleg Magyarországon, 
de egész Európában is komoly 
visszhangja lett. 

A Liga „elnöki posztjára – miként 
szintén Zeidler írja – tekinté-
lyes, népszerű, minden politikai 
irányzat számára elfogad-
ható férfiút kellett állítani, aki 
már személyiségével is képes 
volt kifejezni a mozgalom 
össznemzeti jellegét”.46 Ez a 
vezető az akkoriban rendkívül 
kedvelt, biztos mesterség-
beli tudással rendelkező – ma 
olykor méltatlanul lesajnált – 
„írófejedelem”, Herczeg Ferenc 
lett, aki múltjával is kiérde-
melte pozícióját. Német anya-
nyelvűnek született ugyan, és 
csak iskolásként tanult meg 
rendesen magyarul, hazájához 
mégis hű maradt, és Trianon 
után a revízió meggyőződéses 
követelőjévé vált. A Liga erős 
külföldi propagandát fejtett ki: 

46 Uo. 30.
47 https://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/118-magyar-kulpolitika (Utolsó letöltés: 2022. 01. 21.)
48 Kocsis Lajos: „A magyar fájdalom és a magyar vágyakozás szimbólumai”. Országzászlók a trianoni Magyarországon (1928–1938). Tokaj, 

Tokaji Országzászló Egyesület, 2020.
49 Számos egyéb tanulmánya mellett, összefoglalóan: Szűts István Gergely: Elűzöttek. Menekültek, optánsok és vagonlakók. Rubicon, 

2017/7–8, 52–61.

1933-ban négy nyelven (olasz, 
angol, német, francia) indított 
hírlevelet, és külföldi irodákat 
is üzemeltetett a „magyar ügy” 
támogatására. Mindennek volt 
is némi hozadéka, hiszen az 
egykori antantállamokban több 
neves politikus is fölemelte 
a szavát a trianoni szerződés 
felülvizsgálata érdekében. A Liga 
részben saját tevékenységének 
sikereként könyvelte el az 1938 
és 1941 közötti terület-visszacsa-
tolásokat is.

Idehaza ismeretterjesztő 
előadások sorát rendezték, 
és számos tömegdemonstrá-
ciót szerveztek a békeszerző-
dések megváltoztatását, illetve 
a határon túli magyarokat ért 
sérelmek orvoslását szorgal-
mazva. 1930 őszétől országos 
hálózatukat is kiépítették. 
Települések, vármegyék és 
egyéb testületek csatlakoztak 
a Ligához. 1927-től a Magyar 
Külpolitika című, kétheti lap a 
Magyar Külügyi Társaság és az 
Interparlamentáris Unió mellett 
immár a Revíziós Liga hivatalos 
lapja is lett, példányszáma rövid 
időn belül 1000-ről 3000-re emel-
kedett. Az újság 1930 júniusától 
havonta, 1931-től már csak a Liga 
kiadásában jelent meg.47

Részben a Revíziós Liga 
munkájának volt köszönhető 
a budapesti, Szabadság téri 
Ereklyés Országzászló 1928. 
augusztus 20-i felavatásával 
induló mozgalom sikere is. Ennek 
eredményeként háromszáznál 
több országzászlót állítottak föl a 
trianoni Magyarország települé-
sein, majd 1938-tól a visszacsatolt 

felvidéki, kárpátaljai, partiumi, 
észak-erdélyi és székelyföldi, 
illetve délvidéki városokban és 
falvakban. A Trianon elleni tilta-
kozás és a revíziós törekvések 
szimbólumává vált országzászlók 
számos megmozdulás, ünnepség, 
emlékezés helyszínei voltak, a 
nemzettudatot, a határokon 
innen és túli magyarok összetar-
tozásának érzését erősítették. 
Mivel kevés olyan magyar család 
volt, amelyet az ország megcson-
kítása valamilyen formában ne 
érintett volna, ezek az akciók a 
társadalom döntő többségének 
támogatását élvezték.48

A magyar kormányzat egyébként 
is számos olyan intézkedést tett 
– különböző csonka-magyaror-
szági egyesületek és intézetek 
működésének biztosításával –, 
amelyekkel a menekülteket, a 
külhoni magyarság szervezeteit 
és intézményeit, illetve az utódál-
lamok magyarsága viszonyainak 
tudományos felmérését segítette. 
Ilyen volt 1920 és 1924 között az 
Országos Menekültügyi Hivatal,49 
a már említett – jó néhány 
„nemzetépítő”, menekülteket 
tömörítő és irredenta szervezetet 
összefogó – Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége (1921–
1944) és a Területvédő Liga 
utódjaként alakult, főleg revíziós 
propagandát folytató Magyar 
Nemzeti Szövetség (1920–1944). 
Gömbös Gyula miniszterelnök 
kezdeményezésére 1933-tól 
1940-ig az utóbbi szervezte a 
Nemzeti Munkahetet, amely 
Gömbös szerint „nemzetépítés, 
[…] ünnepélyes emlékeztető arra, 
hogy az év minden hetében és a 
hét minden napján öntudatosam, 
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keményen és vállvetve kell 
dolgoznunk az új Magyarország 
felépítésén”.50

A Magyar Külügyi Társaság (1920–
1944) – népszerűsítő tevékeny-
sége mellett – már inkább tudomá-
nyos munkát folytatott. A Magyar 
Szociográfiai Intézet (1924–1941), 
a Magyar Statisztikai Társaság 
Államtudományi Intézete (1926) 
pedig már kifejezetten komoly 
tudományos kutatásokat 
végzett. 1941-ben a Szociográfiai 
Intézet az Államtudományiba 
tagolódott, majd ez – kiegé-
szülve a kolozsvári Erdélyi 
Tudományos Intézettel (1940–
1948) és az ekkor létrehozott, 
budapesti Történettudományi 
Intézettel – a Hóman Bálint 
elnökletével megalakult Teleki Pál 
Tudományos Intézet (1941–1948) 
tagintézménye lett. A határokon 
túlra is társadalmi szervezetek 
közvetítették a magyar kormány-
zati támogatásokat: a Népies 
Irodalmi Társaság (1921–1944) 
Romániába, a Szent Gellért 
Társaság (1921–1949) a Szerb–
Horvát–Szlovén királyságba és 
a Bánság romániai részébe, a 
Rákóczi Szövetség (1921–1924) 
pedig Csehszlovákiába – utóbbi 

50 „A mostani korszak csak átmenet a jobb jövő felé“. Gömbös Gyula miniszterelnök nyilatkozata a Nemzeti Munkahétről. 8 Órai Ujság, 

1934. 07. 26. 5. Gömbös 1935-ben úgy nyilatkozott: „új reformkorszak hirdetője vagyok, olyan reformkorszaké a nemzetépítés 

jegyében, amelyben országot fogunk építeni, családot fogunk védeni, a magyar embert fogjuk erősíteni, gazdasági és kulturális 

vonatkozásban egyaránt, hogy a magyar a józan realitások jegyében meg is tudja oldani azokat a nagy feladatokat, amelyeket a sors 

a nemzet elé állít”. Gömbös miniszterelnök nagy választási beszédet mondott Szegeden. Pesti Napló, 1935. 03. 19. 3.
51 Az előbbiekben sorolt egyesületekről összefoglalóan: Bárdi Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség 

történetéből. Csíkszereda, Pro-Print, 2013, 237–300, 322–403.
52 Saját korára jellemző nyelvezete ellenére is használható munka (az intézményről azóta sem született átfogó összefoglaló): Gergely 

Ferenc – Kiss György: Horthy leventéi. A leventeintézmény története. Budapest, Kossuth, 1976.
53 Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története (1910–1948). Budapest, Göncöl, 1989.; Füle Sándor: A magyar cserkészmozgalom 

fejlődésének története (1912–1948). Neveléstörténet, 2016/1–2, 106–116.
54 Ujváry Gábor: Egyetemi ifjúság és katolicizmus a „neobarokk társadalomban”. In: Uő: A harmincharmadik nemzedék, Politika, kultúra 

és történettudomány a „neobarokk társadalomban”. Budapest, Ráció, 2010, 413–493.; Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919–

1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban. Máriabesnyő, Attraktor, 2012.; Szécsényi András: A korszellem 

hálójában: Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935–1944). 

Budapest, Gondolat, 2016.
55 A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. Szerk. Dóka Krisztina – Molnár Péter. https://folkradio.hu/

folkszemle/cikk/28/a-gyongyosbokreta (Utolsó letöltés: 2022. 02. 01.)
56 Balogh Margit: A  KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1988.

szerepét részben a Felvidéki 
Egyesületek Szövetsége (1922–
1944) vette át).51

Néhány szóban arról is szükséges 
megemlékeznem, milyen társa-
dalmi szervezetek szolgálták 
az ifjúság „keresztény-nemzeti 
szellemű” nevelését. Az iskolába 
már nem járó, 12–21 esztendős 
fiúk testnevelése – valójában 
nehezen titkolható katonai 
előképzése –, illetve hazafias, 
valláserkölcsi oktatása céljából 
1921-ben indult a leventemozga-
lom.52 A hasonló korú fiatalokat 
megszólító magyarországi cser-
készet egyik aranykora szintén a 
két világháború közötti időszak 
volt, 1933-ban a 4. cserkész világ-
jamboree-t is Gödöllőn rendez-
ték.53 Az 1919 és 1921 között 
alakult bajtársi egyesületek 
(Turul, Hungária és Emericana) 
csaknem a teljes egyetemi és 
főiskolai hallgatóságot tömörí-
tették, s bár gyakran váltak szélső-
séges – elsősorban antiszemita – 
politikai játszmák részeseivé, a 
magyarság legfontosabb kérdései 
iránt mindig nagy figyelmet 
tanúsítottak.54

A népi hagyományok (ének, 
tánc és játékok) népszerű-
sítésére 1931-től budapesti 
bemutatókat szervező, később 
Gyöngyösbokrétaként ismertté 
vált mozgalomból 1935-ben 
jött létre a szintén főleg fiata-
lokat tömörítő (Magyar) Bokréta 
Szövetség.55 Ugyancsak 1935-ben 
indult a tömegeket megszó-
lító, 1940 körül már csaknem 
félmillió tagot számláló, 1946-ig 
működő Katolikus Agrárifjúsági 
Legényegyletek Országos 
Testülete, a KALOT, valamint 
párja, a Katolikus Leánykörök 
Szövetsége, a KALÁSZ. A két 
szervezet a keresztény világ-
nézet elmélyítése mellett – a 
Gyöngyösborétához hasonlóan – 
a népi hagyományok korszerűsí-
tett továbbélését, a hölgyeknél a 
családanyai szerepre való felké-
szülést, az ifjaknál az általános 
és a szakműveltség erősítését 
szolgálta. Céljaik megvalósítására 
lapokat és könyveket adtak ki, 
műkedvelő színházi előadásokat, 
tanfolyamokat, népfőiskolákat 
szerveztek.56 

Mindez összhangban volt azzal, 
hogy – elsősorban a népi írók 
nagy feltűnést keltő szociográfiái 
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és könyvei révén – az 1930-as 
évek elejétől a magyar társa-
dalom nagy részét kitevő 
parasztság döntő többségének 
nyomorúságos helyzete, az 
ebből adódó feszültségek, azok 
legalább részbeni feloldásának 
szükségessége is nyilvánva-
lóvá vált. Ennek következtében 
a nagypolitika is megpróbált 
valamit tenni a parasztság anyagi 
és szellemi felemeléséért. Ezek 
a kezdeményezések – többek 
között a tehetséges és szegény-
sorsú fiatalok középiskolai és 
egyetemi tanulmányainak előse-
gítése, az első népi kollégium 
(1939) és az Országos Nép- és 
Családvédelmi Alap létrehozása 
(1940) – azonban már megkéstek, 
és csak csekély eredménnyel 
járhattak, hiszen a második 
világháború kitörése megakadá-
lyozta a hasonló akciók szélesebb 
rétegekre történő kiterjesztését. 

A nemzetépítés Horthy-
korszakbéli, klasszikus osztá-
lyozási kategóriákba nehezen 
illeszthető, revízióra összponto-
sító programja látszólag eredmé-
nyes volt; az 1938–1941 közötti 
revíziós sikerek legalábbis ezt 
támasztották alá. S bár a világhá-
borúba sodródott Magyarország 
1944-ig képes volt megőrizni 
szuverenitását, „vonakodó 
csatlós” szerepét, s Európa egyik 
nyugalmas szigetének számított, 
ahol még az életkörülmények 
is egészen tűrhetőek maradtak, 
számos jel – főleg a zsidók 1938 
utáni fokozatos kirekesztése a 
magyar társadalomból – utalt 
arra, hogy ez nem tartható sokáig. 
Az 1944. március 19-i német 
megszállás, a magyar politikai elit 
jelentős részének ez utáni lecse-
rélése, a holokauszt borzalmai, 
a Németország mellett végsőkig 
kitartó nyilasok hatalomátvé-
tele és az újbóli háborús vereség 

57 Németh László: Emelkedő nemzet. Irodalmi Újság, 1956. 11. 2. 2.

megpecsételte az ország sorsát, s 
a korábbi revíziós nyereségeket is 
megsemmisítette. 

Mindezek ellenére a két világhá-
ború közötti nemzetépítési elkép-
zelések részben, többnyire búvó-
patakszerűen tovább éltek. A 
magyar közösségek erejét pedig 
mindennél jobban bizonyítja, 
hogy 20. századi kudarcaink 
ellenére a Kárpát-medence legna-
gyobb lélekszámú népessége 
napjainkban is a magyar anya-
nyelvű. A határon túli magyarok 
az 1944–1945-ös délvidéki és 
erdélyi vérengzések, a csehszlová-
kiai magyarok tömegeinek kitele-
pítése, az ott maradottak „reszlo-
vakizációra” biztatása dacára is 
megőrizték magyarságukat, s 
bár arányuk az adott országokon 
belül csökkent, abszolút számuk 
kicsit még nőtt is – majd csak a 
rendszerváltás után kezdett el 
apadni. Mivel a „nemzeti össze-
tartozás” hirdetése ma már 
teljesen természetes, a határok 
pedig sokkal inkább átjár-
hatók, mint bármikor korábban, 
bizakodva várhatjuk, mit hoz az 
új, 21. századi nemzet-építés. A 
20. század szörnyű – többnyire 
önhibánkból származó – csa- 
pásai ugyanis arra tanítottak 
bennünket, hogy sok mindent 
tűrő, életképes, a bukásból is 
felálló, és reméljük, sikeres, 
Németh László szavainak értel-
mében „emelkedő” nemzet 
vagyunk.57 


