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Péterfi Gábor

Revízió és a 
Duna-konföderáció
A magyar népi mozgalom válaszai Trianonra

BEVEZETÉS

Közel százkét éve írták alá a 
trianoni békeszerződést a versail-
les-i Nagy-Trianon kastély hosszú 
folyosóján. Jelenkori magyar 
történelmünket a mai napig 
meghatározza az, ami 1920-ban 
történt Benárd Ágost és Drasche-
Lázár Alfréd aláírása nyomán. 
Trianon legsúlyosabb következ-
ményeként a magyarság harmada 
idegen országokba került, s 
napjainkban is mintegy kétmillió 
honfitársunk a szomszédos 
országokban él. E tanulmány arra 
tesz kísérletet, hogy bemutassuk: 
a 20. századi magyar eszmetör-
ténet egyik meghatározó ágának, 
a népi mozgalomnak a képviselői 
miként tekintettek Trianonra, 
hogyan viszonyultak a revíziós 
politikához, és mit is jelentett 
számukra a Duna-konföderáció 
gondolata.1 

A közép- és kelet-európai népek 
valamely föderáció keretében 
történő egyesítésének gondolata 
már a 19. század közepén 
felmerült. Teleki László és Kossuth 
Lajos mellett lengyel és román 
emigránsok is szorgalmazták a 
térség népeinek összefogását. A 
népiek a „nemzeti sorskérdések” 
megoldásának útját az integrális 
revíziós – tágabb értelemben 

1 A magyar népi mozgalom Trianonra adott válaszaiból nyújt válogatást a tanulmány szerzőjének antológiája: Trianon és a revízió. A 

népi írók tanulmányai, cikkei és feljegyzései (1920–1944). Szerk. Péterfi Gábor. Budapest, Osiris, 2021.

az ország sorsát nagyhatalmak 
szövetségében elgondoló – 
politika helyett egy sajátosan 
magyar, illetve kelet-európai út 
megtalálásában látták. 

A népi mozgalom legfon-
tosabb céljait íróként 
leghangsúlyosabban Németh 
László fogalmazta meg és képvi-
selte. Mivel Németh koncepciója 
kialakításakor nagymértékben 
támaszkodott Szabó Dezső prog-
ramjára, és a népi mozgalomhoz 
tartozó írók is (Bibó István, Erdei 
Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, 
Kodolányi János, Kovács Imre, 
Simándy Pál, Sinka István, Szabó 
Pál, Szabó Zoltán, Tamási Áron, 
Veres Péter) közvetlen szellemi 
elődként tekintettek Szabó 
Dezsőre (ahogy Ady Endrére és 
Móricz Zsigmondra is), ezért az 
alábbiakban többször is idézzük 
Szabó Dezső írásait. Az elsodort falu 
szerzőjének egykori tanítványa, 
Féja Géza egyedül hozzávetőleg 
ugyanannyiszor reagált a külpo-
litika eseményeire, mint az 
összes többi népi író együttvéve, 
ezért a tanulmányban Németh 
László és Szabó Dezső mellett 
leggyakrabban az ő nevével talál-
kozhatunk. Bibó István szintén 
meghatározó alakja a magyar 
népi mozgalomnak, a második 
világháború után, de a korábbi 

törekvések szellemében vizsgálta 
a közép- és kelet-európai népek 
együttműködését, megfogal-
mazva a határon túli magyar 
közösségekkel való összetar-
tozás, az értük való felelősség 
gondolatát. Bibó életműve talán 
ismertebb, szélesebb körben 
publikált, ezért is tekintettünk 
el ebben az írásban a szövegei 
elemzésétől. Ettől függetlenül 
tény, hogy Bibó szerves kapcso-
lata a Szabó Dezső–Németh 
László-irányhoz nagyon erős. 

A közös német- és Hitler-
ellenességen, valamint a néme-
lyiküknél meglévő konföderá-
ciós elgondoláson túl a népiek 
nem rendelkeztek átfogó tervvel 
a világpolitika kihívásaira. 
Elsősorban írók és nem politi-
kusok voltak, külpolitikai nézeteik 
– eltekintve a Márciusi Front 
1937. évi programjától, a Makói 
Kiáltványtól, majd a Nemzeti 
Parasztpárt programtervezetétől 
– nem öltöttek testet „hivatalos” 
formában. Külpolitikai nézeteiket 
leginkább publicisztikai írásaik, 
kisebb részben levelezésük, 
naplószerű feljegyzéseik tükrözik. 

Miután a népiekre Szabó Dezső 
és Németh László írásai megha-
tározó befolyással bírtak, 
ezért Trianon okainak népi 
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magyarázatát elsősorban az 
ő írásaik alapján elemezzük. A 
fiatalabb írónemzedék esetében 
a magyar külpolitika szempont-
jából a fő érdeklődési területet 
Trianon revíziója (1938–41) jelen-
tette, ezt a kérdéskört Féja Géza, 
Tamási Áron, Simándy Pál, Szabó 
Zoltán, Kovács Imre, Kodolányi 
János, Veres Péter és Illyés Gyula 
írásai alapján mutatjuk be. Bár 
a magyar népi mozgalomról 
számos írás született az elmúlt 
évtizedekben,2 ezek túlnyomó 
része elsősorban belpolitikai 
elképzeléseikre, szociográfiai 
írásaikra koncentrált. Ez érthető 
is, hiszen a népi mozgalom tagjait 
elsősorban a magyar parasztság 
problémáinak (például a föld-
kérdés) középpontba állítása, 
valamint a Horthy nevével 
fémjelezhető Magyarország 
gyökeres átalakításának az 
igénye cementezte össze – Illyés 
Gyula kifejezését használva – egy 
„szekértáborba”. 

NÉMETH LÁSZLÓ ÉS SZABÓ 
DEZSŐ TRIANON OKAIRÓL 

A történelmi Magyarország 
szétesését jelentő trianoni béke a 
két világháború közötti történet-
politikai gondolkodás központi 
kérdésévé vált. Alapvető sajátos-
sága a korszaknak, hogy a közbe-
szédet sok esetben a legendák 
világába való menekülés3 és/
vagy a bűnbakképzés jellemezte. 
A baloldal a bukás fő okaként 
a magyar úri, népellenesnek 

2 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. New York, Püski, 1983; Uő: Népiség és népiek. Esszék, tanulmányok, cikkek. Budapest, Püski, 

2000; Salamon Konrád: Utak a Márciusi Front felé. Budapest, Magvető, 1982; Uő: A harmadik út kísérlete. Budapest, Eötvös, 1989; 

A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos találkozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Szerk. Sipos 

Levente – Tóth Pál Péter. Budapest, Napvilág, 1997; Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus 

története. Budapest, Osiris, 2007, 387–461.; Papp István: A magyar népi mozgalom története, 1920–1990. Budapest, Jaffa, 2012; Bartha 

Ákos: Populizmus, népiség, modernizáció. Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből. Budapest, MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. 
3 Ablonczy Balázs: Trianon-legendák. Budapest, Jaffa, 2010. 
4 Romsics Ignác: Huszadik századi traumáink. Trianon és a holokauszt. Rubicon, 2012/9–10, 38–65. 
5 Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeomlás és a forradalom története. Budapest, Jaffa, 2018, 82.
6 Uo. 181–182.

tartott politikát jelölte meg, 
középpontba állítva Tisza István 
személyét és háborús politikáját, 
míg a jobboldal a nemzetelle-
nesnek tartott forradalmi vezetők 
hozzá nem értését hangsúlyozta. 
Utóbbi esetben a tanácsköz-
társaság apropóján a vádlottak 
padjára Kun Béla és általában 
a kommunistákkal (tévesen) 
azonosított „zsidók” kerültek.4 
Bár – még Trianon előtt, a 
világháború utolsó évében – 
arra is akadt példa, hogy a két 
érvrendszer (a Tisza-gyűlölet és 
az antiszemitizmus) összekap-
csolódjék: 1918 nyarán sokan 
Tiszát tették felelőssé a Galíciából 
„beözönlő” zsidóság „harácsolá-
saiért” is.5 Az úrgyűlölet és a népi 
antiszemitizmus a történelmi 
Magyarország összeomlásakor az 
őszirózsás forradalom napjaiban 
is egyszerre volt jelen. A háborús 
nélkülözésért a nép az úri társa-
dalom részének tartott zsidókat 
(is) felelőssé tette, így a falvak 
zsidó kispolgársága is a vádlottak 
padjára került 1918 őszén.6

Mindenesetre Trianon után 
kevesen jutottak el annak 
kimondásáig, hogy a törté-
nelmi Magyarország szétesése 
egy hosszabb folyamat része 
volt. Németh László azok közé 
tartozott, akik felismerték, hogy 
a nemzetiségi kérdés és a naci-
onalizmus eszméjének térsé-
günkben is végbemenő térhó-
dítása jelentősen járult hozzá 
a Habsburg Monarchia (és 

benne Magyarország) szétesé-
séhez. Németh szerint a törté-
nelmi ország összeomlása egy 
szerves folyamat betetőzése-
ként, és nem véletlen törté-
nelmi kisiklásként értelmezhető. 
Németh László fontos meglátása 
Trianon és a nemzetiségi kérdés 
összefüggésében így is félol-
dalas, mert a kis népek nacio-
nalizmusát az antant segítette 
diadalra, mivel Németországgal 
szemben a Monarchia elvesz-
tette hagyományos egyensúlyozó 
szerepét. Tegyük hozzá: a poli-
hisztor Németh László nem volt 

Németh László az 1920-as évek-
ben. Németh azok közé tartozott, 
akik felismerték, hogy a nem-
zetiségi kérdés és a nacionaliz-
mus eszméjének térségünkben is 
végbemenő térhódítása jelentősen 
járult hozzá a Habsburg Monar-
chia (és benne Magyarország) 
széteséséhez. Fotó: Németh László 
Társaság 
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hivatásos politikus, diplomata, így 
kevesebb információhoz jutott 
hozzá, elemzése mégis sokkal 
mélyebbre hatolt, Trianonra 
adott magyarázata a bűnbak-
képzésre és a legendákra épülő 
„diskurzus” légkörében előrelé-
pést jelentett.7

Az erdélyi származású Szabó 
Dezső az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlásának prob-
lémájával legrészletesebben az 
1935-ben írt Magyarország helye 
Európában: Keleteurópa8 című 
tanulmányában foglalkozott. 
A világháború kirobbanásáért 
Szabó a német nagyhatalmi 
politikát hibáztatta. Szerinte 
Magyarország minden elemi 
életérdeke ellenére került a 
háborúba, s mint az „Ausztria által 

7 Németh László Trianonnal kapcsolatos gondolatai akkor válnak érthetőbbé, ha utalunk a polihisztor hanyatlástörténeti 

megközelítésére is. Németh a második szárszói beszédében (1943) a múlt kapcsán a magyarság bennszülött-jellegét emelte ki, külön 

kitérve az „idegen gyarmatosítók” (Habsburgok) és a velük együttműködő magyarok szerepére a hanyatlásban: „A mohácsi vésszel 

csak állami életünk felsőbb irányítását vesztettük el; a helyi kormányzat mindenütt magyar maradt, Erdélyben az állam is; nép és 

urai nemcsak a közös gondolkozásmódban tartoznak össze: akkor kapcsolja őket egy új kultúrmozgalomba a közös prédikátor. 

A szatmári békével a magyarság szorosabb gyámság alá kerül. Országa idegen népeknek és idegen birtokosoknak lesz települési 

területe. A privilegizált jövevényekkel szemben ellenőrzött elem. Vallásában nyomják, erkölcsében rontják. Előmenetel és hűtlenség 

lassan egyet jelentenek. A vidékre szorult magyar úri rend és a nép közt azonban még megvan a patriarkális kultúrcsere; a közhittel 

ellentétben a főnemességet is csak 1795-tel vesztjük el egészen. A Ferenc-kor a legnagyobb zökkenő lefele, ekkor kezdődik meg az 

alsóbb nemesség elnémetesedése is. Nyelvünk most rúgódik el a népnyelvről […]. De a kulturális szakadék fölött a korszak vége 

felé még gyönyörű hidat vernek a demokrata elvek, az irodalom nép felé fordulása. A Bach-korszakkal egy vadidegen rendszer nő 

bele minden eddiginél mélyebben a nemzet testébe; iparunk most lesz idegen monopólium. S a magyarrá cégérezett Habsburg-

királyság csak leplezi, de nem állítja meg a folyamatot. Mint a többi Habsburg-országban, nálunk is egy magát magyarnak nevező 

felületes nemzetköziség veszi át a gyarmatosítók szerepét. Míg a magyarság elhúzódik, dacoskodik és kivándorol: ő szerzi meg az 

iparosítás előjogát, néhány maharadzsa égisze alatt ő kormányozza az új hivatalnokállamot, ő csinál kultúrát s tudományt neki, s 

ő vezeti az országot az új világháborús sokk felé.” Erdei Ferenc és Németh László előadása jelentőségét tekintve kiemelkedett a 

szárszói felszólalások sorából. Abban egyetértettek, hogy Trianon után az Osztrák–Magyar Monarchia sajátos restaurációját hajtotta 

végre a Horthy-rendszer. A többi kérdésben már a különbségek domináltak. Például Erdei előadásából a résztvevők többsége azt 

a következtetést vonta le, hogy a magyar társadalom csak a nemzetiszocializmus és a marxista szocializmus között választhat, 

illetve, hogy Magyarország számára az utóbbi (szovjet út) kínálja a jobb lehetőséget. Németh „harmadik utas” elképzelése pedig 

épp a függetlenség melletti kiállást jelentette. Erdei marxista koncepciója és Németh minőségszocializmusa mást takart. Továbbá 

az első világháború utáni összeomlásban Erdei a társadalmi tényezők szerepét emelte ki: véleménye szerint az összeomlás azért 

válhatott teljessé, mert a monarchia államszervezetébe beépülő úri társadalom nem támaszkodott a társadalom többségét alkotó 

parasztságra. Mindketten érzékelték a parasztság válságát, Erdei ugyanakkor marxista gondolkodóként a paraszti válságot kivétel 

nélkül a paraszti közösséget körülvevő külső tényezőkkel magyarázta. Lásd: Németh László: Második szárszói beszéd. In: Uő: A 

minőség forradalma. 2. Budapest, Püski, 1992, 1279–1291.; Bognár Bulcsu: A szárszói diadal. Erdei Ferenc és Németh László vitájának 

gazdasági és politikai vonatkozásai. Valóság, 2011/12, 1–13.
8 Szabó Dezső: Magyarország helye Európában: Keleteurópa. Budapest, Ludas Mátyás Kiadás, 1935. Újraközölve: Uő: Az egész látóhatár 

1. Budapest, Püski, 1991, 149–166. 
9 Uo. 149.
10 Szabó Dezsőnek a fajvédőkre gyakorolt hatásához lásd: Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Budapest, Osiris, 2012, 51–72.

német terheltségű Monarchia 
része és Németország szövet-
ségese a rosszul sikerült német 
markolásért odafizette fiai száz-
ezreit, földjének kétharmadát”.9 
A magyarság tragédiájának végső 
okát az Ausztriával való kiegye-
zésben, s az így létrejött német 
dominanciájú Osztrák–Magyar 
Monarchia félévszázados politi-
kájában vélte megtalálni az író. 
A magyaroknak – teszi hozzá 
Kossuth konföderációs elképze-
lése nyomán – a Monarchia többi 
elnyomott népével kellett volna 
együtt küzdeni, és a megegye-
zést keresni az elnyomó hatalom 
ellenében. Szabó Dezső szerint 
összességében szükségszerű volt, 
hogy a Monarchiának – ahogyan 
ő nevezte ebben az írásában: a 
„népek hóhér-kaptárának” – el 

kellett tűnnie a történelem szín-
padáról. Az író örömmel vette 
tudomásul, hogy „a magyar-
ságnak ez a mindennapi kínzó-
padja dicstelenül és örökre 
elpusztult Európa színéről”. Az 
összeomlás nyomán az egyetlen 
pozitívum – hangoztatta a fajvé-
dőkkel10 együtt –, hogy 1920-ban 
Magyarország újra független és 
önálló ország lett.

Ha átfogóan vizsgáljuk Szabó 
Dezső írásait a történelmi 
Magyarország felbomlása szem-
pontjából, megállapíthatjuk, hogy 
az erdélyi származású író főbb 
regényeiben, valamint publicisz-
tikájában az Osztrák–Magyar 
Monarchia, s benne a törté-
nelmi Magyarország szétesését 
a következő tényezőkkel 
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magyarázta: 1. a Szent István óta 
letelepedő idegenek térfogla-
lása; 2. az elhibázott kiegyezés; 
3. az ebből adódó németorien-
tációs külpolitika; 4. a túlzottan 
engedékeny nemzetiségpoli-
tika a dualizmus korában; 5. 
a Magyarországnak kizárólag 
hátrányt és pusztulást jelentő 
világháborús részvétel; 6. a 
hagyományos magyar vezető-
réteg – benne az arisztokrácia és a 
dzsentri, majd a keresztény közé-
posztály erkölcsi, szellemi süllye-
dése; 7. a magyar parasztság 
helyett idegenekből (zsidó és 
német származásúakból) szer-
veződő új középosztály „térfog-
lalása”; 8. a világháborút követő 
forradalmak (polgári demok-
ratikus, proletár- és ellenforra-
dalom egyaránt) árulása, s az igazi 
magyar forradalom elsikkasztása. 

Részletes elemzés11 helyett annyit 
feltétlenül érdemes itt kiemel-
nünk, hogy Szabó Dezső Trianon 
okainak valódi feltárását azzal a 
nézetével különösen is akadá-
lyozta, mely a katasztrófáért 
a Magyarországra betelepült 
zsidókat hangsúlyosan felelőssé 
tette. A trianoni béke aláírása előtt 
pár nappal megjelent írásában 
arról írt 1918/19 kapcsán, hogy 
a zsidók meghamisították a 
forradalom igazi tartalmát, 
többek között az igazságosabb 
vagyonelosztást. Ezért az író az 
Ébredő Magyarokat felhívta a 
„becsületes, intézményes anti-
szemitizmus követelményére”, 
ami az ő olvasatában a „galíci-
aiak kitoloncolását” jelentette.12 
Antiszemitizmus árad a törté-
nelmi Magyarország összeom-
lását „magyarázó” soraiból, 

11 Bővebben lásd: Péterfi Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei. Budapest, L’Harmattan, 2011, 46–57.
12 Szabó Dezső üzenete az Ébredőknek. Nemzeti Újság, 1920. 05. 26. 3. 
13 Szabó Dezső: A forradalmas Ady. Budapest, Táltos, 1919. Újraközlést lásd: In: Uő: Ady. Szerk. Szigethy Gábor. Budapest, Neumann, 

2003. http://mek.oszk.hu/06000/06080/html/gmszabo0003.html (Utolsó letöltés: 2020. 07. 07.)
14 Szabó Dezső: Az antijudaizmus bírálata. Szabó Dezső Füzetek. Budapest, Ludas Mátyás Kiadás, 1938. Újraközölve: Uő i. m. 1991/1, 

501–532. 

miközben kezdetben Szabó 
Dezső is az őszirózsás forradalom 
támogatója volt, a tanácsköztár-
saság létrejötte előtt pár héttel 
pedig Adyra emlékezve arról írt, 
hogy „gyilkos és gaz mindenki, ki 
a tovarohanó múlt fejfáihoz köt 
magyar lelket. Vesse magát égő 
kereséssel az életnek, tegyen, 
akarjon, vigasson, üvöltsön, 
csinálja a szocializmusban a legi-
gazibb szocializmust, a kommu-
nizmusban a legigazibb kommu-
nizmust, és fogja egymás kezét.”13 

 A teljes életművet vizsgálva az is 
megállapítható, hogy a zsidóel-
lenes részek Szabó írásaiban 
1923-tól háttérbe szorulnak 
a „német előrenyomulás” 
fokozódó bírálatával párhu-
zamosan. 1938-ban Az antiju-
daizmus bírálata című írásában 
Szabó Dezső már arról írt, hogy 
a magyarságra nem a zsidók, 
hanem a magyarországi németek 
jelentik az igazi veszedelmet.14 
Itt is felemás a mérleg: Szabó 
elsők között ismeri fel a német 
terjeszkedés jelentette veszélyt 
a magyarságra nézve, ugyan-
akkor eltúlozva a kérdés súlyát, a 
veszélyt rávetíti a magyarországi 
németekre is. Másképp fogal-
mazva: a zsidók helyett másik 
bűnbakot talált, miközben a 
harmincas évek második felétől 
karakteres nyilasellenes fellépé-
sével komoly szerepet játszott 
abban, hogy a magyar fiatalok 
közül egyre kevesebben várták a 
politikai kérdések megoldását az 
előretörő szélsőjobboldaltól.  

Két szempontból feltétlenül 
előrelépés Szabó Dezső publi-
cisztikája a korabeli írásokhoz 

képest. Egyrészt a történelmi 
Magyarország összeomlásának 
vizsgálatakor Az elsodort falu 
szerzője is felhívja a figyelmet a 
dualizmus szociálpolitikájának 
hiányosságaira, különös tekin-
tettel a parasztpolgárosodás 
elakadására, valamint a birtok-
struktúra igazságtalanságaira.  
1918 őszén, az összeomlás 
hónapjaiban a Károlyiék által 
meghirdetett, de nagy késéssel 
és felemásan megvalósított 
földosztás valóban rávilágított 
az agrárpolitika és a honvé-
delem összefüggéseire. Másrészt 
Szabó Dezső Németh Lászlóhoz 
hasonlóan a versailles-i rendezés 
megoldásaként a magyar 
külpolitika irányítóinak nem a 
sérelmi-bezárkózó politizálást 
javasolta, hanem a nagyhatal-
maknak kiszolgáltatott kelet-eu-
rópai kis népek összefogását 
sürgette.

Szabó Dezső 1998-ban, a Kovászna 
megyei Illyefalván felavatott szob-
ra, Vargha Mihály szobrászművész 
alkotása. Az erdélyi származású 
író a kiegyezésben és a dualis-
ta korszak politikájában látta a 
magyar tragédia végső okát. Fotó: 
Wikimedia Commons
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A NÉPIEK AZ ELSŐ BÉCSI 
DÖNTÉSRŐL

1938 márciusában, miután német 
csapatok szállták meg Ausztriát, 
Magyarország szomszédos lett 
a Harmadik Birodalommal. A 
következő hónapokban a náci 
külpolitika elsőrendű célkitűzése 
a Csehszlovákiához tartozó 
Szudéta-vidék megszerzése lett, 
Magyarországon pedig Trianon 
óta nem látott közelségbe 
került a Felvidék egy részének 
visszacsatolása. 

1938. szeptember 20-án Imrédy 
Béla miniszterelnököt és Kánya 
Kálmán külügyminisztert Hitler 
Berchtesgadenben fogadta, s ez 
alkalommal a Führer felvetette, 
hogy ha a magyarok nem merik 
vállalni a katonai támadás kocká-
zatát, akkor legalább ragaszkod-
janak a népszavazáshoz a vissza-
követelt területeken. A csehszlo-
vákiai Egyesült Magyar Párt már 
a német–magyar berchtesgadeni 
találkozó előtt, szeptember 17-én 
kiadott nyilatkozatában követelte 
az önrendelkezési jog megadását 
a csehszlovákiai magyarok 
számára. Az északi irányú revízió 
tehát elérhető közelségbe 
került. Másnap a kormánypárti 
Magyarországban Féja Géza – 
a magyar közvélemény döntő 
részének álláspontját tükrözve – 
az önrendelkezési jog érvényesí-
tése és a revízió követelése mellett 
állt ki A magyarság Európához 
beszél című írásában.15 A cikk 
bevezető részében Csehszlovákia 
válságáról szólva kiemeli, hogy 
nemcsak a szudétanémeteknek, 
hanem az egymilliós lélekszámú 
felvidéki magyaroknak is joga van 
az önrendelkezéshez.

A revízió indokai között az 
etnikai argumentáció mellett 

15 Féja Géza: A magyarság Európához beszél. Magyarország, 1938. 09. 21. 11.
16 Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken, 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei. Budapest, Jaffa, 2014.

megtaláljuk az úgynevezett  
történelmi érvelést is, miszerint 
a magyarok jogát a Felvidékre 
alátámasztja az a tény, hogy e 
terület honfoglaló őslakossága 
is magyar volt. Továbbá a revízió 
módot ad arra Féja szerint is, 
hogy az első világháborút lezáró 
békeszerződések – úgymond – 
„katasztrofális következményeit” 
Európa orvosolja. Végezetül a 
magyar író a csehek erőszakos 
asszimilációra épülő politikáját 
teszi felelőssé a kialakult helyze-
tért. Korábbi romániai utazása 
végkövetkeztetését ismétli meg, 
amikor azt írja, hogy nem tekint-
hető demokratikusnak az a 
rendszer, amely, ha más kisebb-
ségekkel kerül szembe, azonnal 
„nemzetiségi elnyomássá fajul”. 
Ehhez tegyük hozzá, hogy 
Romániában ekkorra már névle-
gesen sem létezett a demok-
rácia, Csehszlovákia Romániához 
képest – amellett is, hogy 
finomabb eszközökkel ugyan, 
de gondosan ügyelt arra, hogy a 
magyarság ne teljesen, hanem 
csak korlátozottan élhessen 
jogaival – több jogot biztosított 
az ott élő magyarságnak a két 
háború között. A négy európai 
nagyhatalom, Németország, 
Olaszország, Nagy-Britannia és 
Franciaország által megkötött 
müncheni egyezmény (1938. 
szeptember 29.) alapján 
Csehszlovákiának át kellett 
adnia német többségű területeit 
Németországnak, s tárgyalásokat 
kellett kezdeményeznie lengyel 
és magyar szomszédaival, azok 
területi igényeiről is. 

Az 1938. október 9. és 13. között 
Komáromban zajló magyar–(cseh)
szlovák tárgyalások azonban 
nem vezettek eredményre, bár 
az utolsó (cseh)szlovák ajánlat 
és a magyar követelések között 

csekély eltérés mutatkozott. A 
sikertelen tárgyalások nyomán 
a két állam között kijelölendő 
új határokról végül is német–
olasz döntőbíráskodás határo-
zott, s november 2-án Bécsben 
meghúzták Magyarország 
és Csehszlovákia új határait, 
melyeket Franciaország és Anglia 
is elfogadott. Ennek értelmében 
11  927 km2-nyi terület került 
vissza Magyarországhoz, 1 millió 
60 ezer főnyi lakossággal. Az 
1941-es magyar népszámlálás 
szerint a lakosság 84%-a, az 
1930-as csehszlovák népszám-
lálás szerint viszont csak 57%-a 
volt magyar anyanyelvű.

Az első bécsi döntést16 a magyar 
közvélemény kitörő lelkese-
déssel fogadta. A hivatalos 
Magyarország mellett annak 
ellenzéke is ünnepelt, bár egyes 
képviselői gondterhelten vizs-
gálták a jövőt, azt mérlegelve, 
hogy mekkora árat kell majd 
a magyarságnak fizetnie ezért 
a revízióért. A döntés előtti 
optimista várakozást tükrözik 
Féja Géza cikkei a Magyarország 
című napilapban. Féja lelkesedé-
sében a felvidéki családi kötődés 
bizonyára szerepet játszott. 
Tragikus élménye volt 1919-ben 
a történelmi Magyarország 
szétesése, szülőföldjének 
elszakítása Magyarországtól. 
Féja Géza alsó- és középfokú 
tanulmányait egyaránt Léván 
végezte, a hadiérettségit is ott 
tette le, ezt követően, a szlovák, 
illetve cseh nyelv ismeretének 
hiánya miatt Magyarországon 
folytatta pályáját. 1920-ban 
trianoni menekültként kezdte 
meg budapesti egyetemi 
tanulmányait, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
magyar–német szakára iratkozott 
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be. A Felvidékkel foglalkozó 
memoárirodalom egyik kitün-
tetett darabja a Bölcsődal című 
életregénye. Ebben a szülőföld 
elhagyásáról, a továbblépés 
lehetséges irányairól így írt: 
„Búcsúzás lett az életem, hol 
mélázó megindultsággal, hol 
pedig a hirtelen szakítás fájdal-
mával, de egyre határozottabb 
elszántsággal. Nemcsak egy 
társadalmi rétegből szakadtam 
ki, de zsebemben az érettségi 
bizonyítvánnyal búcsúznom 
kellett a szülőföldtől is. Erdőssi 
József, ama nagybeteg tanár, aki 
egy ideig pásztorkodott felettem, 
azt ajánlotta, hogy Nyugat 
felé menjek. Apai dédapám és 
nagyanyám verejtékéből jutott 
annyi örökrész számomra, mely 
az egyetemi tanulmányokra 
futotta szerényen. Erdőssi a 
zürichi egyetemet ajánlotta, én 
Budapestre vágytam. Pártfogóm 
rábeszélésére görögből is érett-
ségiztem, ugyanis nyugati 
egyetem bölcsészkarára nem 
vettek fel görög érettségi nélkül. 
Válaszút állott előttem, de 
nem kellett viaskodnom, mert 
akkor már csak egyetlen út nyílt 
nékem: a magyarság szíve felé. 
Nem én döntöttem így, hanem 
azok, akiknek summáját bévül 
viselem.”17

Féja Géza – a szintén felvidéki 
származású Márai Sándorhoz 
hasonlóan – az októberi „tárgya-
lásos időszakról” még az anyaor-
szágból tudósít, majd a november 
2-ai határozatot követően 
a Magyarország kiküldött 

17 Féja Géza: Bölcsődal. Miskolc, Felsőmagyarországi Minerva, 2002, 238. [Eredeti kiadás: Budapest, Magvető, 1958]. 
18 Uő: Magyarok és szlovákok. Magyarország, 1938. 10. 07. 
19 Straka, Anton (1893–1945): szlovák közíró, műfordító. Teológiai tanulmányai befejezése után római katolikus papként működött 

Kassán. 1925-től 1936-ig a Csehszlovák Követség kulturális attaséja Budapesten, 1936-tól a prágai külügyminisztérium tisztviselője. 

1941-ben mint antifasisztát deportálták; a gyűjtőtáborban halt meg. A Budapesten töltött években széles körű munkát fejtett ki a 

cseh és szlovák irodalom népszerűsítése érdekében a magyar írók és értelmiség körében. Bővebben lásd: Világirodalmi Lexikon 13. 

Szerk. Juhász Ildikó. Budapest, Akadémiai, 1992.
20 Lacza Tihamér: Anton Straka csehszlovák kultúrapolitikus jelentőségéről. Beszélgetés Ondrejcsák Eszterrel. Somogy, 2016/2, 58–64. 

http://epa.oszk.hu/03100/03112/00024/pdf/EPA03112_somogy_2016_2_058-064.pdf (Utolsó letöltés: 2022. 01. 01.)

tudósítójaként a helyszínről írja 
beszámolóit. Figyelemreméltó, 
hogy a hozzá érzelmileg legköze-
lebb álló eseményről, a magyar 
hadsereg lévai bevonulásáról a 
Pesti Napló olvasóinak számol 
be. A beszámolók közös jellem-
zője, hogy a felvidéki revíziót 
Féja a cseh „beolvasztó politika” 
kudarcából és a Trianon után 
nemzeti öntudatában megerősö-
dött felvidéki magyarság sikeres, 
heroikus küzdelméből vezeti le.  A 
– magyar politikai közvéleményre 
is jellemző – külpolitikai horizont 
szűkösségét mutatja az a tény, 
hogy a nagyhatalmaknak a revízi-
óban vitt meghatározó szerepéről 
egyetlen mondat sem szól az 
írásokban. Máraihoz hasonlóan 
Féja írásaiban is a csehek és az 
általuk elnyomott nemzetiségek 
(szlovákok, magyarok, ruszinok) 

konfliktusa adja a cikkek vezérfo-
nalát. Ezzel is magyarázható, hogy 
Féja a Duna-völgyi népek kiegye-
zésének akadályát – korábbi 
írásaival ellentétben – már nem 
a német nagyhatalmi terjeszke-
déssel, hanem a „cseh imperi-
alizmussal” szemben sürgeti.18 
(1936-ban ugyanő a magyar és 
a szlovák írók együttműködését 
még a cseh irodalmárokra is 
kiterjesztette volna. Erre volt is 
bizonyos fogadókészség, példa 
erre Anton Straka19 barátsága 
József Attilával és Szabó 
Lőrinccel.)20 A dunai népek össze-
fogásának előmozdításában így 
a magyar és szlovák nép test-
vérisége jelentené a kiinduló-
pontot. „E sorsdöntő napokban 
– írja –, mi írók nem szólhatunk 
be a politikai élet kavargásába. 
De tiszta emberi üzenetünket 

Féja Géza 1962-ben. A felvidéki származású író lelkesedéssel tudósított a 
felvidéki bevonulásról, és hitet tett a dunai népek előmozdítása mellett. 
Fotó: FORTEPAN, 106470-es számú fotó / Hunyady József
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küldjük »Hegyország« felé. 
Vegyék tudomásul a szlovák írók, 
gondolkodók és a szlovák nép, 
hogy megtanultuk őket szeretni 
és tisztelni. Kultúrnyelvet látunk a 
szlovák nyelvben, s arra vágyunk, 
hogy felvirágzását támogassuk.”21 
Az üzenet a kulturális közeledés 
ismételt megfogalmazása mellett 
nyilvánvalóan azoknak a szlová-
koknak szólt elsősorban, akik a 
határváltozás után – közel két 
évtized múltán – ismételten a 
magyar állam polgárai lettek. 
Ezt támasztja alá, hogy Féja a 
következő mondatban már arról 
ír, hogy a magyarság történelme 
folyamán sohasem nyomta el a 
nemzetiségeket, az erőszakos 
asszimilációt pedig mindig is elve-
tette.22 Ezen kijelentés ugyan nem 
veszi figyelembe például a század-
forduló magyarosító törekvéseit, 
ám az alaphang jövőbe mutató, 

21 Féja Magyarok és szlovákok… i. m. 1938.
22 Uo.
23 Bővebben lásd: Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon, 1938–1941. Budapest, MTA Történettudományi 

Intézet, 1967.
24 Kodolányi János: Az új Kassa. Magyar Nemzet, 1938. 12. 04. 8.
25 Romsics Ignác: Magyarország története a 20. században. Budapest, Osiris, 1999, 246.
26 Észak-Erdély és Székelyföld (1940–44) kérdéséhez lásd: Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940–1944. Budapest, Jaffa, 2011.

s messze előnyösen különbözik a 
hivatalos Magyarország szlovák-
sághoz fűződő23 viszonyától. 

Kodolányi János Az új Kassa című 
írása az első bécsi döntés után egy 
hónappal, 1938. december 4-én 
jelent meg a Magyar Nemzetben. 
A felvidéki város magyar lakossá-
gának megkönnyebbülésének és 
örömének megörökítése mellett 
a riport foglalkozik olyan kérdé-
sekkel is, mint hogy mi lesz azzal 
az elnéptelenedett városrésszel, 
ahonnét a cseh hivatalnokok 
ezrei távoztak el a határváltozás 
következtében, vagy miként 
érintheti Kassát gazdasági szem-
pontból a revíziós döntés, miután 
a település határszéli város lett. A 
helyszíni beszámoló nem kerüli 
meg annak a kényes kérdésnek 
a vizsgálatát sem, hogy miként 
kapcsolódhat be a felvidéki 

magyar irodalom az anyaországi 
kultúra vérkeringésébe: a külön-
állás vagy az integráció jelenthe-
ti-e a megoldást.24 

Összességében a magyar társa-
dalom a revíziós propaganda 
részleges beteljesüléseként élte 
meg a Felvidék déli sávjának 
visszaszerzését, a hazai politikai 
élet szinte valamennyi szereplője 
számára az első bécsi döntés az 
addigi revíziós politika helyes-
ségét igazolta. 

A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS

Az 1940. augusztus 30-án 
– miután Magyarország és 
Románia között a tárgyalások 
a területi viták miatt augusztus 
24-én félbeszakadtak – kihirde-
tett német–olasz döntőbírósági 
ítéletnek megfelelően Erdélyt 
kettéosztották. Magyarország 
43  104 négyzetkilométert kapott 
2,5 millió lakossal. Az 1941-es 
magyar népszámlálás szerint 
a lakosság 52%-a volt magyar, 
míg az 1930-as román statisz-
tika 49% románnal számolva a 
magyarok arányát 38%-ra teszi.25 
Mindenesetre valószínű, hogy a 
magyarok Erdély északi felében 
és a Székelyföldön, ha nem is 
abszolút, de mindenképpen 
relatív többséget alkottak. A 
bevonuló magyar csapatokat 
Erdélyben virágeső fogadta, 
Horthy Miklós, az „ország- 
gyarapító” népszerűsége pedig 
ezekben a hónapokban érte 
el a csúcspontját.26 A népiek 
közül – az ebben a témakörben 
legtöbbet publikáló Féja Géza 
mellett – Németh László, Tamási 

A kassai Fő tér 1938. november 11-én, a magyar csapatok bevonulása idején. 
A hazai politikai élet szinte valamennyi szereplője számára az első bécsi 
döntés az addigi revíziós politika helyességét igazolta. Fotó: FORTEPAN, 
114567-es számú fotó / Buzinkay Géza
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Áron, Szabó Pál és Szabó Zoltán 
nyilvánítottak véleményt az 
erdélyi kérdésről. 

Szabó Pál Erdély című írásában 
megkísérli felvázolni Erdély 
történetének főbb állomásait az 
őskortól egészen a két világhá-
ború közötti időszakig. Azt igye-
kezett bizonyítani – a korszel-
lemmel összhangban –, hogy a 
magyarságnak joga van Erdély 
egész területére. Érvelésében 
megjelennek a Horthy-
korszakban közismert történelmi, 
földrajzi és kulturális érvek: „A 
Kárpát-medence Erdéllyel, a 
Dunántúli dombvidékkel és a 
Nagy-Alfölddel egy emberek 
által el nem szakítható, széjjel 
nem választható földrajzi egység, 
teljesen azonos a magyarságnak 
a kultúrája a magyar birodalom 
bármely részén élő magyarsá-
gának a nyelvével, szellemével és 
kultúrájával. […] 896-ban Krisztus 
után örökségi jogon a magyarok 
jelentkeznek a Kárpátok koszo-
rújánál.” Az 1940-es Románia 
válságára utalva kijelenti, hogy 
ez a „mesterségesen összetákolt 
hatalom” a történelmi igazság-
szolgáltatás következtében „hullt 
széjjel alkotó elemeire”.27 

Szeptember 8-án, immáron a 
második bécsi döntést követően 
íródott Szabó Pál Nagyvárad 
című cikke. A biharugrai szárma-
zású népi író ebben az írásában 
arról elmélkedik, hogy a közeli 
Nagyvárad milyen szervesen 

27 Szabó Pál: Erdély. Szabad Szó, 1940. 07. 07. 27.
28 Uő: Nagyvárad. Szabad Szó, 1940. 09. 08. 36.
29 Féja Géza: Az örök Erdély. Magyarország, 1940. 07. 04. 3.
30 Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. Budapest, Exodus, 1939.
31 Féja Az örök Erdély i. m. 1940, 3.
32 Uő: Magyar föld román kézen. Magyarország, 1940. 08. 04. 5.
33 Németh László a Magyarok Romániában című útirajzában többször utal rá: Erdély román többségűvé válásában a románság 

„életvirulenciája” meghatározó volt, azaz demográfiai szempontból a románság magasabb népszaporulata döntően járult hozzá az 

etnikai többség kialakulásához.

kapcsolódott 1920 előtt a kőrösi 
tájhoz. Szabó Pált is örömmel 
tölti el, hogy a második bécsi 
döntés immáron nem szakítja 
el egymástól  gyermekkorának 
kedvelt városát és szülőfaluját.28

Féja Géza Az örök Erdély című 
írásában Erdélynek a magyar 
történelemben játszott szerepét 
elemezve arról ír, hogy Erdély 
egyszerre szimbolizálta 
az „egymás mellé rendelt” 
kelet-európai népek békés 
együttműködését és a Szent 
István-i gondolatot.29 

A magyarok és a nemzetiségek 
egymás mellé rendeltségének 
gondolata Karácsony Sándortól 
származik. Az 1939 nyarán a 
magyar publicisztikában ismertté 
vált „magyar mellérendelő elv” a 
Kárpát-medencei magyar hivatás 
lényegét a befogadó attitűdben 
látta. Karácsony felfogása szerint 
is a magyarság nem biológiai, 
hanem lelki fogalom.30 A nemze-
tiségi elnyomás megcáfolására 
született nézet kiindulópontja, 
hogy a magyar lélek magával 
egyenrangúnak tartja a nem 
magyar népcsoportokat is a 
Kárpát-medencében. A sokak 
által lelkesen fogadott elmélet 
mélyén ismételten a magyar-
ságnak szánt primus inter pares 
szerep húzódik meg. Féja is ezt a 
gondolatmenetet követi, amikor 
így fogalmaz: „Kiirthatatlan a 
magyar lélekből az a törekvés is, 
hogy az egymás mellé rendelt 

kelet-európai népek életének 
mestere, művésze és gondvi-
selője legyen. Európai hivatásunk 
ez a törekvés és joggal tarthat 
igényt Európa megértésére és 
méltánylására.”31

Féja Magyar föld román kézen 
című írásában32 amellett érvel, 
hogy Erdélyt – szemben Németh 
László megközelítésével33 – nem a 
románság magasabb szaporulata 
miatt veszítette el a magyarság, 
hanem az Ókirályságban 

Szabó Pál 1971-ben. Az írót is 
örömmel töltötte el, hogy a má-
sodik bécsi döntés után immá-
ron nem szakad el egymástól 
gyermekkorának kedvelt városa 
és szülőfaluja. Fotó: Vahl Ottó. 
(Körkép 1971. Huszonöt mai ma-
gyar elbeszélés. Szerk. Szalontay 
Mihály. Budapest, Magvető, 1971, 
18-as kép).
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rosszabb szociális helyzetben 
lévő, éppen ezért onnan Erdélybe 
áramló román parasztság beván-
dorlása volt a döntő tényező.34 
Emellett e terület elvesztésében 
a Viharsarok szerzője szerint 
szerepe volt annak is, hogy a 
„soviniszta orthodox papság” a 
jólétben élő erdélyi románságot a 
magyarok ellen tüzelte. Az erdélyi 
románok regátbeli társaiknál 
magasabb életszínvonalát 
bizonyítja az is, hogy több bankkal 
rendelkeztek Magyarországon, 
mint az Ókirályságban. Ezek 
az erdélyi bankok pedig „sovi-
niszta politikájukkal” pénzelték 
az ott élő parasztságot, hogy 
azok minél több földet vásárol-
janak fel az elnyomott regáti 
románság földéhségének kielé-
gítése céljából. Féja tehát – a 
nagyhatalmi relációkat ismét 
figyelmen kívül hagyva – a román 
nacionalizmus mohóságában 
találja meg Erdély elvesztésének 
magyarázatát. 

A Féja Géza és Németh László 
idevágó írásai közötti különbség 
abban is megragadható, hogy 
a kis népek nacionalizmusának 
a Monarchia felbomlásában 
játszott szerepének sokkal 
színvonalasabb kifejtése mellett 
Németh – Erdély romlásának okait 
kutatva – következetesen felveti a 
magyar politikai elit felelősségét 
is.35 Továbbá észreveszi azt is, 

34 Miközben, a teljesség kedvéért tegyük hozzá azt is, hogy az erdélyi magyarság meggyengülésében fontos szerepe volt az ellentétes 

irányú kivándorlásnak (a székelyek Moldvába és Havasalföldre történő vándorlásának) is.
35 „Erdély akkor veszett el, amikor magyarsága problematikussá vált. A 17. század végén Bethlen Miklós iratai még sűrű magyar világot 

mutatnak, s száz év múlva Horea és Cloșca lázadása lehetséges […] Ami pedig a kiegyezés óta történt itt: valóságos szellemi evakuálás 

volt a románok számára.” In: Németh László: Magyarok Romániában. In: Uő: Sorskérdések. Szerk. Grezsa Ferenc. Budapest, Magvető 

– Szépirodalmi, 1989, 372–373.
36 Féja Géza: Nagybánya szeptember 10-én. Magyarország, 1940. 09. 11. 1.
37 Németh László: Erdély ünnepére. Magyar Élet, 1940. 10. 10. 1–3.
38 A teljesség igénye nélkül néhány művet említünk. Cs. Szabó László Erdélyben című könyve a bevonulás ünnepi pillanatát örökíti 

meg (Budapest, Nyugat, 1940). Márai Sándor a Pesti Hírlap olvasóit tudósította a magyar csapatok erdélyi fogadtatásáról (Ajándék a 

végzettől. Budapest, Helikon, 2004, 220–243.), míg Wass Albert Jönnek! című „riportregényében” számolt be az „erdélyi bevonulás” 

eseményeiről (Budapest, Révai, 1940). A szinte antológiára való szépirodalmi anyagból Babits Mihály idekapcsolódó versét emeljük 

ki. A beteg költő Erdély című versében így ír: „Most versbe szállok Erdély, / az első hírre Erdély, / hogy varázsod határát / sorompók el 

nem állják…” (Babits Mihály összegyűjtött versei. Szerk. Domokos Mátyás. Budapest, Osiris, 1997, 656.)

hogy a történelmi Magyarország 
létét nem kizárólag egyik vagy 
másik szomszéd nép nacionaliz-
musa ásta alá, hanem a naciona-
lizmusok (beleértve a magyart is!) 
együttesen érlelték meg a bukást. 
Ebből adódóan Németh belátja, 
hogy a Monarchia összeomlása 
végső soron elkerülhetetlen volt. 
Közös ugyanakkor írásaikban, 
hogy a nagyhatalmak domináns 
szerepének egyik író sem tulajdo-
nított komolyabb jelentőséget.

1940. szeptember 11-én, a 
második bécsi döntés kihirdetése 
után Féja a Magyarország kiküldött 
munkatársaként Nagybányáról 
tudósította olvasóit. A városba 
a magyar csapatokkal együtt 
bevonuló író egyfelől kiemeli, 
hogy az elmúlt húsz év román 
sovinizmusa mekkora rombolást 
jelentett a kisebbségben élő 
magyarságnak. Másrészt a 
Nagybányán tapasztalt, nemze-
tiségek közötti kölcsönös 
megértést tartja követendőnek a 
jövőre nézve: „Nagybányán a szó 
legnemesebb értelmében vett 
transzszilvanizmusra leltem, az itt 
élő magyarság húsz év csalódásai 
és szenvedései közepette sem 
feledte el, hogy fajták békéjét s 
becsületes együttműködését kell 
szolgálnia a Dunavölgyében. Ez a 
nagy-magyar gondolat, melynek 
kelet-közép-európai esélyei és 
reményei egyre növekednek.”36 

Ezek a sorok jól mutatják, hogy 
a publicista a revízió kérdését 
hogyan próbálta összhangba 
hozni a „dunai összefogás” 
koncepciójával, miközben a 20 
milliós magyarság tervéről sem 
mondott le. Ezek a többszörösen 
egymásnak feszülő gondolatok 
sem feledtethetik, hogy Féja az 
erdélyi revízió kapcsán – a politi-
záló közvélemény nagy részéhez 
hasonlóan – nem mérlegelte, 
hogy az ismételten, elsősorban 
Németország kegyéből megvaló-
suló revíziónak milyen kockázata, 
esetleg ára lehet. Arra a veszélyre, 
hogy az ország véglegesen elve-
szítheti sorsának irányítását az 
újabb revíziós siker közepette, 
a népiek közül egyedül Németh 
László hívta fel a figyelmet az 
Erdély ünnepére című írásában.37 
A magyar irodalom javarésze is 
az általános eufórikus hangulat 
közepette reflektált Erdély egy 
részének visszatérésére.38

A második bécsi döntés követ-
keztében – az 1,1 milliós román-
sággal és a már itt lévő nemzeti-
ségekkel (német, ruszin, szlovák) 
együtt – Magyarország ismé-
telten soknemzetiségű országgá 
vált, s így nemcsak a nemzetiségi, 
hanem a nemzeti kérdés is új 
megvilágításba került. 1940-ben 
ugyanis olyan magyarság vált 
magyar állampolgárrá, amely 
húsz éven át kisebbségi létben 
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élt, s melynek értelmisége más, 
számos szempontból szabadel-
vűbb szellemiséget képviselt az 
anyaországinál. Az úgynevezett 
„erdélyi szellem” jelentőségét 
tovább növelte Teleki Pál minisz-
terelnöknek az az állásfoglalása 
is, hogy „az erdélyiek kormá-
nyozzák önmagukat”.39  

Az egységes magyarság kontra 
regionalizmus kérdéséhez 
kapcsolódva a Nyugatban Illyés 
Gyula írásával ankét kezdődött 
arról, hogy Észak-Erdély és 
Székelyföld visszacsatolásának 
milyen következményekkel 
kell járnia az egész magyarság 
gondolkodása, nemzeti identi-
tása tekintetében.40 Illyés Gyula 
kompromisszumos javaslatában 
azt hangsúlyozta, hogy amíg a 
politikában a regionalizmus híve, 
addig a szellem dolgában a lehető 
legnagyobb egység gondolatával 
ért egyet.41 Az első bécsi döntésre 
visszautalva megjegyzi, hogy 
mekkora várakozás volt a magyar 
közvéleményben az úgyneve-
zett felvidéki szellemmel kapcso-
latban. A visszatért erdélyiekre 
utalva pedig így ír: „Az erdélyiek 
sokat szenvedtek és derekasan 
állták. Mi tartotta bennük a 
lelket? Az erdélyi szellem-e 
vagy az egész magyarságé? Az 
örömtől könnyezve tértek vissza, 
megadták a választ.”42

Ugyanebben az időben a 
Társadalomtudományi Társulat 
folyóirata, a Társadalomtudomány 
is körkérdés alapján próbált 
választ találni a felmerült 
kérdésre. Itt Veres Péter amellett 
érvelt, hogy a külön erdélyiség 

39 Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon, 1939–1944. Budapest, Kossuth, 1983, 136.
40 Illyés Gyula: Egységes magyarság. Nyugat, 1940/11, 485–486.
41 Uo. 485.
42 Uo. 486.
43 Veres Péter: Az erdélyi unió problémája. Társadalomtudomány, 1940/5, [591–593.] 593.
44 Féja Géza: Erdély az erdélyieké. Magyar Út, 1940. 10. 03. 40–41.
45 Uo. 40.

létező valóság, amely egyköny-
nyen nem tüntethető el. A bajok 
igazi okát abban látta, hogy az 
anyaországgal egyesült erdé-
lyieknek nem fog tetszeni az 
itthoni politikai és közigazga-
tási rendszer.43 Veres utóbbi 
aggodalma túlzónak mondható, 
ugyanakkor rávilágít arra a prob-
lémára, melyet a békés revíziók 
hoztak felszínre. Nevezetesen, 
belső demokratikus viszonya-
ikat tekintve eltérő szinten álló 
nemzettöredékek kerültek egy 
országba, amely ráadásul most 
már soknemzetiségű is volt. 

Féja Géza erről a kérdésről 
Kolozsvárott fejtette ki 
gondolatait.44 Teleki Pál több 
ízben is elhangzott kijelentését 
(„Erdély az erdélyieké”) értel-
mezve ő arra a megállapításra jut, 
hogy a sokat emlegetett erdélyi 
szellem alapvetően különbözik a 
felvidékitől. Erdélynek a magyar 
történelemben játszott külön-
leges szerepét hangsúlyozva azt 

írja, hogy „az erdélyiek mélyebb 
történelmi hagyományra támasz-
kodnak, s éppen ezért mélyebb 
gyökereket bocsájtottak az 
»erdélyi avarba«, a múltba s a 
népbe. Nehezebben is szakadnak 
el tőle.”45 Ebből viszont Féja nem a 
transzilván különállás programját 
vezeti le, hanem Erdélyre, mint 
a magyarság „keleti bástyájára” 
számít. 

Szabó Zoltán Zágon felé című cikkét 
(1940. szeptember 14.) Svájcból, 
a visszacsatolás hírére küldte. 
Szabó – aki 1940. januártól szep-
temberig Franciaországban volt 
–, az összeomló Franciaországból 
menekülve, Nizzából hazafelé 
tartva, Bernben jegyezte fel 
észrevételeit a bécsi döntésről. Az 
írásból sugárzik az öröm, a vége 
mégis ezekkel a sorokkal zárul: 
„Én most másféle tájakon járok, 
ahol öltöznek az asszonyok, 
leányok ünneplőbe, pirosba, 
fehérbe, és sírni fognak. Nagyon-
nagyon fognak sírni, mert tudják, 

A kolozsvári Fő tér a magyar csapatok bevonulása idején, 1940. szeptember 
15-én. Fotó: FORTEPAN, 159821-es számú fotó / Hegedűs Anikó
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hogy ritka pillanat, mikor a 
magunk fajtája örömében teheti 
ezt.”46  E gondolat profetikusnak 
tűnhet, főleg, ha meggondoljuk, 
hogy a Cifra nyomorúság szerzője 
akkor még bízott abban, hogy 
Magyarország kívül maradhat a 
már megkezdődött háborún. (A 
későbbi Szerelmes földrajz már a 
Németország oldalán háborúba 
lépett ország összefüggésében 
íródott, olyan értelmiségi tollából, 
aki a háborútól nem sok jót várt.)

A Zágon felé-ben a második bécsi 
döntés kapcsán ez olvasható: „Az 
ország nő – konstatálom elége-
detten. Az ország gömbölyödik. 
Mint egy kisgyerek. Erősödik is. 
Visszanézek a térképre. Micsoda 
nevek, micsoda nagyszerű 
nevek. Hogy »Páncélcseh«. Na 
ezt megkapták Holubár honfi-
társai. Aztán megállapodok 
»Székelyjó«-nál. Tud ez a jó 
kis magyar nyelv egyet-mást. 
Különösképp, ha székelyek 
beszélik. A szikrázó napfényben 
iskolás mondatok jutnak 
eszembe. Például ez: Az igazság 
néha érvényesül. A mondatot 
felnőtt szemmel nézve nem 
találom egészen helyesnek és így 
módosítom: »Az igazság helyen-
ként néha részben érvényesül.« 
Ebben a formulában megnyug-
szom.”47 Szabó Zoltán gondolko-
dásában – ahogy András Sándor 
ezt kiemeli – „a szeretet előbbre 
való az igazságnál”. 48 A második 
bécsi döntés híre örömmel tölti 
el, de ez az öröm nem nyugtatja 
meg az írót. Érzékeli a döntés 

46 Szabó Zoltán: Zágon felé. Magyar Nemzet, 1940. 09. 14. 6.
47 Uo.
48 András Sándor: Szabó Zoltán haza- és nemzetszemlélete 1. Holmi, 1991/1, [75–85.] 84. 
49 Tamási Áron: Gondolatok hazatérés idején. In: Uő: Virrasztás. Budapest, Révai, 1943, 388–397. 
50 Merthogy – ahogy Tamási kolozsvári nyilatkozatában utalt rá 1940. szeptember 11-én Cs. Szabó László mikrofonja előtt – Dél-Erdély 

nem tért vissza. Tamási Áron a rádióban beszélt a hazatért Ábelről: „Nemcsak a Hargita tért vissza, hanem maga Ábel is visszatért. 

Azután eszébe jutott neki, hogy számadást csináljon: vajon minden terület visszatért-e a magyar hazához, olyan területek, amelyen 

ő járt. Akkor eszébe jutott, hogy Amerika se tért vissza, de Dél-Erdély különösen nem tért vissza. Akkor azt gondolta, hogy Amerikát 

nem bánjuk még, de Dél-Erdélyt, azt semmi esetre, soha nem fogjuk hagyni.”
51 Féja Géza: Nemzeti létünk feltételei. Magyarország, 1941. 01. 05. 5.

ellentmondásait, és aggódik 
az egyre kiszolgáltatottabbá 
váló – a háború felé sodródó – 
Magyarország sorsa miatt.

Az erdélyiek közhangulatát, a 
kisebbségi szorongattatás felol-
dódásának eufórikus érzelmi 
állapotát a székelyföldi szárma-
zású Tamási Áron fejezte ki talán 
a legpontosabban Gondolatok 
hazatérés idején című írásában.49 
Az Ábel-trilógia szerzője korábbi 
írásaiban is a nemzetnek mint 
erkölcsi közösségnek a lelki-szel-
lemi összetartozásáról, s a 
szülőföld megtartó erejéről (szál-
lóigévé vált mondata szerint: 
„azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne”) 
írt. Most az álom a második bécsi 
döntéssel – legalábbis részben50 – 
beteljesedni látszott. 

1941: A DÉLVIDÉKI REVÍZIÓ ÉVE

Az 1941. áprilisi délvidéki bevonu-
lásig a magyar külpolitika az egyre 
szűkülő mozgástér közepette is 
meglehetős rugalmasságról tett 
tanúbizonyságot, s a tengelyha-
talmakkal szemben álló nyugati 
államok jóindulatát sem veszí-
tette el. A röviddel azelőtt katonai 
puccs következtében felbom-
lott Jugoszlávia magyarok által 
is lakott területeinek német 
szövetségben való megtámadása 
viszont már előrevetítette, hogy 
az ország a Hitler által irányított 
szövetség részeként az addiginál 
is sokkal súlyosabban determi-
nált helyzetbe kerül.

Az előző év végi magyar–
jugoszláv „örökbarátsági” szer-
ződésről, a két ország megegye-
zésének stratégiai szerepéről 
Féja nem tett említést írásaiban. 
1941 januárjában a Nemzeti 
létünk feltételei című írásában 
a történelmi érvelés logikáját 
követve a magyar revíziós sikerek 
fő okát a magyarság államalkotó 
képességének tulajdonította.51 Ezt 
követően Féja a jövő Európájáról 
fejtette ki gondolatait, a 20. század 
meghatározó irányvonalaként a 
szociális gondolatot megjelölve. 
Ebből adódóan a magyar politika 
egyik fő feladatának a dolgozó 
tömegek jogos szociális igénye-
inek kielégítését tartotta. Ezzel 
párhuzamosan, mondta, bizto-
sítani kell azt is, hogy e tömegek 
„magyar öntudatot hordoz-
zanak”. Ezt Európa leendő átala-
kulása is indokolja. A publicista 
szerint ugyanis a háború utáni 
Európát a „mélyebb és átfogóbb 
egység” fogja jellemezni, ahol a 
határok szerepe elhalványul, s 
a nemzeti önállóság külső bizto-
sítékai helyett a nemzeteket 
elsősorban kultúrájuk fogja – az 
eddigieknél is jobban – összekap-
csolni. E kultúrnemzeti megköze-
lítés pedig főként a kis nemzetek 
megmaradása szempontjából 
lehet meghatározó. A „szociális 
életberendezés” kiépítése és 
a nemzeti öntudat erősítése 
pedig Magyarországon reformok 
sorozatát teszi szükségessé. Az 
írás további részében az általa 
többször javasolt reformok közül 
a szövetkezeti gondolatról és a 
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kultúrintézmények (népfőiskola, 
kultúrházak) országos kiépí-
tettségének fontosságáról szól 
a szerző. Ezen írás kettőssége 
abban ragadható meg, hogy 
amíg a revízió kapcsán továbbra 
is a nemzetközi horizont szűkös-
ségével szembesülünk, addig 
a jövőről szólva a Viharsarok 
szerzője több esetben (a szociális 
gondolat jelentősége, a határok 
spiritualizálódása) pontosan 
érzékeli a változások irányát.

A következő, revíziót is érintő, Féja 
tollából származó cikkre április 
22-éig kell várnunk. A magyar 
csapatok ekkor már másfél hete 
átlépték a déli határt, s hozzá-
láttak a Délvidék birtokbavé-
teléhez. A katonai részvételért 
cserébe a hitleri Németországgal 
együttműködő Magyarország 
visszakapta Bácskát, a Baranyai 
háromszöget és a Muraközt. A 
visszakerült részek lakosságából a 
magyar adatok szerint a magyarok 
aránya 39%-ot, a németeké 
19%-ot, a szerbeké 16%-ot tett ki. 
A jugoszláv népszámlálás ezzel 
szemben azt mutatta, hogy a 
délszlávok együttes aránya (43%) 
meghaladta a magyarok hányadát 
(30%).52

52 Romsics i. m. 1999, 249.
53 A Híd című hetilap 1937-ben indult Kovács Imre, Potoczky Kálmán és Ölvedi János szerkesztésében. Az újság mögött a fővárosi 

Egyetemi Kör állott, az a diákszervezet, amely a Márciusi Front zászlóbontását is szervezte. Jelszava így hangzott: „Harc a magyar 

demokráciáért! Híd a dunavölgyi népek között!” A „magyar fiatalok lapja” 1938-ban megszűnt. 1940 és 1944 között ugyanezzel az 

elnevezéssel, mint „irodalmi, művészeti, társadalmi és közgazdasági képes hetilap” találkozunk. A népi irányultságú lap főszerkesztője 

Zilahy Lajos, felelős szerkesztője pedig Kállay Miklós volt. A főmunkatársak között Kodolányi János mellett ott találjuk Németh Lászlót, 

Tamási Áront és Móricz Zsigmondot is. 
54 Féja Géza krónikája. Híd, 1941. 04. 23. 4.
55 Uo.
56 Féja Gézáné (született Farkas Gizella) (1902–1930): polgári iskolai tanárnő. Gyermekük, Endre születése után egy hónappal hunyt el. 

Lásd Féja Géza: Márciusi Front. Írások, dokumentumok és emlékezések. Szerk. Féja Endre. Budapest, Mundus, 2003, 18.
57 A népoktatás fejlesztése mellett az iskolán kívüli népművelés és a népfőiskolák megszervezését javasolta Féja.
58 Az államosítás a korábbi magyar iskolarendszer, a községi, a felekezeti és magániskolák teljes megszüntetését jelentette. A 71 

magyar középfokú iskolából két magyar középiskolai tagozat maradt. A Dunai Bánság területén a harmincas évek elején az 1376 

alsófokú iskolában 4233 tagozat működött, ebből mindössze 528-ban tanítottak magyar nyelven. Vö.: Kisebbségi magyar közösségek a 

20. században. Szerk. Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László. Budapest, Gondolat – MTA, 2008, 46–47., 112–113.
59 Az agrárreform során a magyar optáns birtokosok (61 fő) földjük 71%-át veszítették el, a jugoszláv állampolgárságot felvett magyar 

birtokosok pedig birtokaik 38,6%-át. Az állami, községi, egyházi, alapítványi földek közül 364 birtokot osztottak fel, ezek 61,5%-a volt 

magyar kézben. Uo. 112.

A Délvidék visszafoglalásáról és 
a magyar–szerb viszonyról Féja 
a Híd53 című lapban fejtette ki 
gondolatait.54 Bevezető sorai 
az elmúlt évek revíziós sikerei 
kapcsán jól mutatják az ország 
lelkiállapotát: „Az utóbbi években 
külföld helyett hazafelé utaztunk. 
Felvidékkel kezdődött, szűkebb 
hazámmal, azután Kárpátalja 
jött, majd Erdély s 1941 nagypén-
tekjén Dél felé is elindultunk. A 
mi életünknek ez a négy utazás a 
legnagyobb élménye. Boldogabb 
nemzedékek nem is sejtik majd, 
hogy mit éreztünk mi, amidőn 
szétszabdalt testünk újra össze-
forrott: mikor Felvidék határán 
letérdelt az előőrsöt vezető tiszt 
és megcsókolta a földet; midőn 
a garamvölgyi paraszt-prole-
tárok másfél óráig énekelték a 
Himnuszt.”55

A felvidéki származású, első 
felesége révén bácskai kötő-
déssel is rendelkező56 publi-
cista tizennégy évvel korábbi 
délvidéki útja tapasztalatainak 
felidézése után a revízió utáni 
teendőkről szólt. Bácska kiváló 
földrajzi adottságai kapcsán 
kiemelte, hogy aki földdel rendel-
kezik ebben a térségben, annak 

anyagi jóléte biztosított, ugyan-
akkor arra is utalt, hogy az itt élő 
parasztság szellemi színvona-
lának emelése57 az elmaradott 
kulturális viszonyok miatt elkerül-
hetetlen. Féja az alapfokú oktatás, 
az iskolán kívüli népművelés 
és a népfőiskolák fejlesztését, 
illetve kiépítését sürgette ebből 
a célból. (Tény, hogy a magyar 
iskolahálózat leépítése az első 
világháború után rögtön a szerb 
csapatok bevonulásával elkezdő-
dött, s 1920-ra sikerült kiterjesz-
teni a Délvidékre a szerb elemi és 
középfokú iskolarendszert.)58 

A bácskai magyarok és az ott élő 
szerbek kapcsolatáról szólva Féja 
azt hangsúlyozta, hogy a meglévő 
jó viszonyt a szerb hivatalnokok 
és a dobrovoljácoknak nevezett 
telepesek betelepítése mérgezte 
meg. A nacionalista agrárreform 
során a magyarokat valóban 
kizárták a földosztásból, a magyar 
határhoz közel pedig – ahogyan 
erről Féja is beszámolt – a 
jugoszláv államhoz hű dobrovol-
jácokat telepítettek le.59 Tágabb 
értelemben a magyar–szerb/
jugoszláv viszony alakulására a 
szerző külön nem tért ki írásában.
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1941 májusában Féja az immáron 
ismételten Magyarországhoz 
tartozó Szabadkáról, illetve 
Újvidékről tudósította a 
Magyarország olvasóit. Május 
15-én a szerb ortodox egyháznak, 
valamint az ifjúsági egyesüle-
teknek a szerb nemzetépítésben 
játszott szerepéről írt.60 Bírálta a 
görögkeleti egyház nemzetépítő 
szerepét 1918-ban átvevő 
„nagyszerb nacionalizmust”, 
amely diszkriminatív kisebbség-
politikájával ellehetetlenítette 
a magyar alap- és középfokú 
oktatást a Délvidéken. A 
„nagyszerb sovinizmus vétkeinek” 
felsorolása után az írás befejező 
részében Féja annak a remé-
nyének adott hangot, hogy az 
alapvetően „jó alapanyagú” 
szerb nép az expanzív álmait 
feladva, energiáit a belső építke-
zésre fordítva megtalálja helyét a 
Duna-völgyében.

60 Féja Géza: Az óhitű szerb egyház. Magyarország, 1941. 05. 15. 5.
61 Uő: Város a Balkán peremén. Magyarország, 1941. 05. 19. 3.
62 Uő: Szőregfalva, Hadikliget és a délvidéki földreform. Magyarország, 1941. 07. 27. 3. 
63 Uő: Árulkodó számok. Magyarország, 1941. 07. 14. 3.
64 Uő: Délvidéki utazás. Magyarország, 1941. 07. 15. 3.
65 Kisebbségi magyar közösségek… i. m. 2008, 144–145.

Négy nappal későbbi cikkében 
Újvidék történelmének multiet-
nikus voltát kiemelve már arról 
írt, hogy a magyarok, németek és 
szerbek lakta város a „délkelet-eu-
rópai kultúráramlatok termé-
szetes gócpontjává és az egymás 
mellé rendelt délkelet-európai 
népek szellemi kiegyenlítődé-
sének »szent földjévé« nőhet.”61 
A jövővel kapcsolatban ismét 
felvetette a határok spiritualizá-
lódásának gondolatát, valamint 
a magyar és szerb irodalom 
közvetítő szerepét a két náció 
közötti ellentétek feloldásában. 

Júliusban Féja ismét a bácskai 
térségből tudósította olvasóit. 
Beszámolt a korábbi jugoszláviai 
agrárreform egyoldalúságainak 
kiküszöbölésére tett magyar 
intézkedésekről,62 valamint a 
Délvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület munkájáról.63 Előbbi 
téma tekintetében viszont 
Féja írásait is az erőteljes elfo-
gultság jellemzi, illetve felté-
telezzük, hogy a cenzúra itt is 
megköti a kezét. Bácskai útinap-
lójában megemlítette, hogy a 
Magyarország kiküldött tudósító-
jaként a magyar katonai közigaz-
gatásnak a „földreform terén 
véghezvitt cselekedeteiről” kell 
beszámolnia. A Bácskába hozott 
bukovinai magyarok letelepítését 
részletesen bemutatta, kiemelve 
a katonai vezetés toleráns menta-
litását, ahogy Féja fogalmazott: 
„dunavölgyi lelkiismeretét”.64 

Az április 17-ei jugoszláv kapi-
tulációig a magyar katonaság 
a bevonulás során még nem 
ütközött számottevő szerb 

ellenállásba. Ezzel együtt folyama-
tosan nőtt a szerb civil áldozatok 
száma a kialakuló helyi inci-
densek miatt. Ezek közül a legsú-
lyosabb a Temerinhez tartozó 
Szőregpusztán történt, ahol a 
bevonuló magyar csapatok üdvöz-
lésére kiterelt szerb telepesek 
közül száznál több személyt a 
magyar alakulatok megöltek. 
(Féja a beszámolói alapján 
biztosan járt Szőregpusztán, 
erről az eseményről azonban 
nem írhatott.) A katonai és 
tisztogatási akcióknak 1435 
(a háború utáni szerb adatok 
szerint 3506) szerb civil esett 
áldozatul. Az internáltak, kiutasí-
tottak helyére a magyar politikai 
vezetés 1941 májusában és júni-
usában Észak-Bukovinából 3279 
székely családot telepített le.65 
Féja beszámolói – a kormányzat 
szándékának megfelelően – csak 
a történet legutolsó láncszemét, 
a bukovinai telepesek beilleszke-
dését mutathatták be. 

EURÓPA, 
DUNA-KONFÖDERÁCIÓ

Hol a helyünk Európában? Ez 
a kérdés különös hangsúllyal 
kísérte végig történelmünket. 
A Nyugathoz való alkalmaz-
kodás vagy a Kelet felé fordulás 
dilemmája a trianoni békeszer-
ződést követően ismét élesebben 
vetődött fel. Egyre többen 
érezték úgy, hogy a Nyugat cser-
benhagyta Magyarországot, 
amikor nem akadályozta meg a 
történelmi ország szétesését. A 
Kelettel szimpatizáló csoportok 
tervezgetéseit elsősorban a 
„hálátlan Nyugatból” való érzelmi 

A szabadkai Városháza épülete 
1941-ben. 
Fotó: FORTEPAN, 42917-es számú 
fotó / Id. Konok Tamás
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kiábrándulás vezette, s csak 
részben a politikai meggon-
dolás.66 A Kelet felé fordulók 
egyik része – Kossuth Lajos 
dunai konföderációs programját 
követve – a kelet-európai népek 
egymásrautaltságát és össze-
fogását hirdette, míg a tura-
nisták figyelmüket többek között 
Kelet-Ázsia felé fordították.67 A 
Horthy-korszak elitjének zöme 
a történelmi Magyarország 
visszaállítását a nagyhatalmaktól 
remélve, a „nyugati”, Szent 
István-i állameszmét állította 
a középpontba. Szekfű Gyula, 
a rendszer egyik reprezentatív 
történésze amellett érvelt, hogy 
a magyarság útja ezer év óta 
Közép- és Nyugat-Európa példá-
jának követése, s egy Kelethez 
forduló parasztállam visszavetne 
bennünket. A német eredetű 
Közép-Európa fogalmat sokan 
elvetették. 

A német és orosz területek közé 
ékelődött térségre Gál István 
és Kosáry Domokos a „Kárpát-
Európa” fogalom bevezetését 
javasolta. 1940 januárjában a 
Magyar Nemzet hasábjain bonta-
kozott ki vita a térség elnevezé-
séről. Gál István erre így emlé-
kezett vissza: „Bartók Bélával 
beszélgettem a térség elne-
vezésről. Ő is kötötte magát 
Kelet-Európához, s ki is fejtette 
nekem részletesen, mennyire 
igazolja a népzenekutatás ennek 
meglétét. Mindenesetre, hogy 
két ilyen világraszóló géniusz, 
mint Bartók Béla és Szabó Dezső 

66 Lásd: Szekfű Gyula: A Dunatáj szellemi egysége. Magyar Nemzet, 1940. 02. 02. 2. In: Helyünk Európában.  Nézetek és koncepciók a 20. 

századi Magyarországon. Szerk. Fábri Anna. Budapest, Magvető, 1987, [528–531.] 529. 
67 A magyar közgondolkodásban a turanizmus alatt e koncepció hívei a századfordulón egyfajta sajátos magyar imperializmust 

képzeltek el, amelynek természetes terepe lehetne a Balkán és a Közel-Kelet. A vérmesebbek azonban nemcsak kulturális és 

gazdasági előrenyomulásról álmodoztak, hanem a magyarság kulcsszerepét hangoztatták a Japántól Európáig terjedő, hatszázmillió 

emberből álló turáni birodalomban. Azaz a kérdés (Kelet vagy Nyugat?) összetett, hiszen a turanizmus magában foglalta a finnugor 

és a szláv népeket is. Lásd erről: Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest, Jaffa, 2016.
68 Helyünk Európában… i. m. 1987, 10.
69 Németh László: Új nyelvtanokra. Tanú 1932–33, [127–128.] 127.

félreérthetetlenül és határo-
zottan a Kelet-Európa fogalom 
mellé kötötték le magukat, 
meggondolásra ad okot minden-
kinek, aki mást ajánlana.”68 A népi 
mozgalom organizátora, Németh 
László is hasonló szellemben 
hirdette: a kelet-európaiság válla-
lásával lehetünk európaiak. 

Németh László a harmincas 
évek elején tesz kísérletet egy 
közép-európai identitástudat 
kialakítására. Az első világhá-
borút lezáró békeszerződések a 
térség soknemzetiségű jellegéből 
fakadó problémáit az új – az 
Osztrák–Magyar Monarchiához 
hasonlóan multietnikus – államok 
(pl. Csehszlovákia, Jugoszlávia) 
létrehozásával úgy orvosolták, 
hogy közben újabb problé-
mákat generáltak, így számos 
esetben az állam és nemzet 
fogalma továbbra sem fedte 
egymást. Ezért Németh az állami 
és etnikai szétszabdaltságon túli 
közös hazát javasolt a térség 
népeinek: „Ideje, hogy szétnéz-
zünk a házunk táján. Cseh, szerb, 
román – és patriotizmus? Igen! A 
nemzet nem föld, hanem törté-
nelmi rendeltetés, s a történelem 
nagy igényei összeparancsolnak 
kicsiny haragosokat. Cseh, szerb, 
román, német: ellenség, tanítja 
a régi patriotizmus, én azonban 
a Rajnától az orosz határig az 
etnográfiai és nemzeti sérelmek 
fölött egy új vállalkozás körvona-
lait látom, mely testvérré teszi az 
ellenséges népeket...”69 

Németh tehát ebben az össze-
függésben is egy harmadik 
megoldást javasolt: a korábbi 
birodalmi keretet éppúgy eluta-
sította, mint a háború után 
egymással farkasszemet néző 
államok nacionalista viasko-
dását. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
Németh László a Habsburgok 
által képviselt birodalmi elvet 
utasította el, de azt ő is kiemelte, 
hogy ebben a térségben az önren-
delkezés a kis népek esetében 
nem érvényesülhet korlátlanul, 
és nem lehet hosszú életű. Ezért 
ilyen körülmények között annak 
a birodalmi elvnek, amit Bécs 
képviselt, valamilyen formában 
újra érvényesülnie kell, mégpedig 
e népek szabad akaratából. Az 
állam- és kultúrnemzeti felfogás 
keveredéséből fakadó feszült-
ségeket Németh is pontosan 
érzékelte. Állam- és kultúrnemzet 
közül ő egyértelműen az utóbbit 
választotta. Szemben állt az 
államnemzeti felfogás korabeli 
legismertebb „hivatalos” formá-
jával, a Szent István-i gondolattal, 
egyik legkorábbi – 1928-ban 
papírra vetett – publicisztiká-
jában így írt erről: „Az ötfelé 
hasadt országtest fölé győztesen 
csap ki az új eszmény: a magyar 
faji géniusz, a határokat nem 
ismerő vitális erő, mely addig 
tolja az ország határait, ameddig 
magyar láb lépni tud. Magyarság 
a magyar állam helyett. Ez az a 
gondolat, melyen át a magyar 
író visszahajolhat elbocsátó 
közösségeihez. […] Az integer 
Magyarországnál van egy sokkal 
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szentebb jelszó: az integer 
magyarság. S ennek egy ellensége 
van: az imperializmus.”70  

Németh László Tanú-korszakának 
kulcstémája tehát a közép-eu-
rópai „tejtestvériség”, a Duna-
menti népek összefogásának 
koncepciója. Az alapzat kettős: 
a kölcsönös megismerés igénye, 
és az erre épülő – Kossuth, Jászi 
és Szabó Dezső által már körvo-
nalazott – új együttműködés 

70 Németh László: Új reformkor felé. In: Uő.: Készülődés. A Tanú előtt. I. Budapest, Magyar Élet, 1941, [37–42.] 39.
71 Németh i. m. 1932–1933, 127–128. 
72 Féja Géza: Szlovák írók vallomása. Magyarország, 1936. 01. 04. 3.
73 Uő: Újvidéki béke. Magyarország, 1943. 03. 05. 3.

víziója. Németh szerint az első 
világháború után felszabadult 
népek kitombolták nacionaliz-
musukat, az új kihívásokra pedig 
úgy tudnak reagálni, „ha egy 
tágabb hazafiságban e kicsinyes 
patriotizmus fölé emelkednek”. 
A magyar polihisztor szerint 
egyenes út vezethet az „új vállal-
kozáshoz”, azaz az új Közép-
Európához. „Mi magyarok – írja 
–, szétszórt, népekbe ékelt nép, 
ennek az új Európának vagyunk 

természetes erjesztői. Itt a hivatá-
sunk, itt a revíziónk.”71

Féja Géza 1935-ben arról írt a 
felvidéki magyarság kulturális 
helyzetét vizsgálva, hogy a 
magyarságot széttagoltsága a 
közép-kelet-európai nézőpont 
vállalása felé kell, hogy terelje. 
Az irodalom és a politika kapcso-
latáról szólva úgy vélte, hogy a 
múlandó kormányok és hatalmi 
rendszerek helyett a magyar 
íróknak a környező országok 
írói felé kell hidakat építeni. 
Elképzelése szerint a magyar 
íróknak kellene kézbe venni 
a „dunai kezdeményezést”.72 
Ennek jegyében a magyar, 
szlovák és cseh írók eszmecse-
réjének megszervezésére tett 
javaslatot. A második világhá-
ború idején az Újvidéki béke 
című írásában pedig a magyar 
és szerb szellemi kapcsolatok (pl. 
kölcsönös irodalmi fordítások) 
dinamizálását sürgette.73 

A Márciusi Front 12. pontja 
mindennél lényegre törőbben 
foglalja össze a népiek külpoli-
tikai elgondolásait. 1937-re a népi 
irodalom növekvő népszerűsége 
cselekvésre sarkallta a 
fővárosi Centrál Kávéházban 
rendszeresen találkozó fiatal 
írókat. Március 15-e közeledtével 
az írók eldöntötték, hogy a népi 
mozgalomnak nevet adnak, s a 
’48-as forradalom közelgő évfor-
dulója alkalmasnak látszott arra, 
hogy a szervezet zászlót bontson. 
A budapesti egyetemi fiatalság 
március 15-ei ünnepségét 
hagyományosan az Egyetemi 
Kör rendezte. A felovasandó 
program – a Márciusi Front 12 
pontja – Kovács Imre és a Centrál 
Kávéház íróinak közös hitvallása 

Szabó Zoltán a közép-európai kibontakozás lehetőségének meghiúsulását a 
trianoni szerződés következményének tartja. 1939-es írása a Kelet Népében a 
magyarságról és Közép-Európáról. Fotó: ARCANUM.
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volt, ugyanakkor Kovács a 
szervezésben szerepet játszó 
Egyetemi Kör irányító tagjaival 
is egyeztetett a programról. Az 
Egyetemi Kör elnökének (Porga 
Lajos) megnyitója után Zilahy 
Lajos beszélt a hárommillió 
földnélküli paraszt nyomoráról, 
majd Féja is a földtelen mező-
gazdasági munkások kilátás-
talan sorsát ecsetelte. Végül 
Kovács Imre olvasta fel a Márciusi 
Front 12 pontját. Külpolitikai 
vonatkozásban Féja beszéde 
és a Márciusi Front vonatkozó, 
12. pontja között annyi eltérés 
mutatható ki, hogy míg a „közös 
hitvallás” szót emel a pángermán 
mellett a pánszláv nagyhatalmi 
törekvésekkel szemben is, addig 
Féja csak a „német veszede-
lemmel” szemben tartotta indo-
koltnak a Duna-konföderációt. 
A tizenkettedik pont – miután 
egyszerre követelte a revíziót 
és a konföderációt – válasz volt 
azoknak, akik a népi írókat az 
elszakított területekről való 
lemondással vádolták. Ennek 
ellenére ismételten megindultak 
a támadások, mondván, a népiek 
a magyar jogok feladása árán 
követelik a Duna-konföderációt.74 
Összességében elmondható, 
hogy a magyar népiek által kínált 
közép-európai „tejtestvériség” 
kiindulási alapja az etnikai alapú 
revízió volt, vagyis a „magyar 
revízió”, ahogyan a Márciusi Front 
kiáltványában írták.75

A dunai népek megbékélését 
szorgalmazta a későbbiekben 

74 Péterfi i. m. 2011, 193–194.
75 Bartha Ákos: A Márciusi Front – 80 éve történt. Somogy, 2018/2, [20–29.] 23.
76 Darvas József: Erdélyi napló. Kis Ujság, 1943. 10. 24. 7.; 1943. 10. 27. 3.; 1943. 10. 30. 5.; 1943. 10. 31. 5.; 1943. 11. 07. 5.; 1943. 11. 13. 

5.; 1943. 11. 20. 5.
77 Kovács Imre: Erdélyi utazás 1943-ban. Magyar Nemzet, 1943. 07. 29. 5.; 1943. 07. 31. 5.; 1943. 08. 01. 11.; 1943. 08. 04. 5.; 1943. 08. 12. 

5.
78 Szabó Zoltán: Kárpátaljai jegyzőkönyv. Ünnep, 1943. 12. 31. 6–7.
79 Tamási Áron: Erdélyi jelentés. Ld.: Uő. i. m. 1943, 408–426.
80 Szabó Zoltán: Magyarság és Közép-Európa. Kelet Népe, 1939/8, 5–11.
81 Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Budapest, Osiris, 2006, 58.

Darvas József Erdélyi naplójá-
ban,76 valamint Kovács Imre 
Erdélyi utazás77 című, Magyar 
Nemzetben megjelentetett cikk-
sorozatában. Szabó Zoltán 
Kárpátaljai jegyzőkönyvéből,78 
valamint Tamási Áron írásaiból79 
is a megbékélés hangja hallatszik 
ki. Érdemes itt külön is kiemelni 
Szabó Zoltán Magyarság és 
Közép-Európa című írását. A tardi 
helyzet szerzője a Duna-völgyi 
népek kilátásain töprengve azon 
kesereg, hogy a térség népei 
nem egymásban találják meg 
a szabadságukat a nagy népek 
ellen, hanem a nagy népek párt-
fogásában keresik „szabad-
ságukat” egymás ellen. Szabó 
Zoltán a közép-európai kibonta-
kozás lehetőségének meghiúsu-
lását a trianoni szerződés követ-
kezményének tartja. Azt is hang-
súlyozza, hogy az igazán magyar, 
lengyel, román vagy délszláv az, 
aki a köztesség földrajzi helyze-
tének következéseit megérti, s 
átlátja, hogy ez a terület földraj-
zilag „középső Európa”, népraj-
zilag pedig kis népek Európája. A 
német és orosz közé beékelt kis 
nemzeteket eddig is mi fogtuk 
össze Szabó szerint, a jövőben is 
ezt kell a változott viszonyoknak 
megfelelően megoldanunk. A 
magyarság volt egyedül képes 
arra, hogy a maga bajából, szük-
ségéből kiindulva egyidejűleg 
közép-európai magasságokba 
tudjon emelkedni.80

A dunai térség konföderatív 
egységekké szervezésének 

terve az első világháború után 
és a második világháború alatt 
is felmerült az angol, illetve 
amerikai elképzelésekben.  
Winston Churchill például az 
egész földrészt egy több föde-
rációból álló „Európai Egyesült 
Államokként” képzelte el. A brit 
miniszterelnök támogatta azt 
az 1942 végére körvonalazódó 
koncepciót is, hogy az északi és 
déli konföderációk mellett, illetve 
részben helyettük alakuljon egy 
„dunai konföderáció”.81 A magyar 
népi mozgalom számos képvise-
lőjénél is felmerülő konföderá-
ciós elképzelés tehát – legalábbis 
a teheráni konferenciáig – rendel-
kezett némi realitással a második 
világháború egy bizonyos szaka-
szában. Az 1920-as status quót 
többnyire érvényesítő párizsi 
békekonferencia, s az azt 
megelőző hitleri, majd követő 
sztálini birodalmi – minden más 
külpolitikai utat, így a konföderá-
ciót (is) elvető – politika felülke-
rekedése a térségben azonban 
elodázta a Duna-menti népek 
valós, mély megbékélését. 

Az elmúlt években hangsúlyosan 
került előtérbe térségünkben a 
közép-európai országok koope-
rációjának gondolata (visegrádi 
együttműködés, Három Tenger 
Kezdeményezés). Ez a geopo-
litikai irány a régió népei köze-
ledésének és összefogásának 
lehetőségét ismételten magában 
hordozza.


