TILKOVSZKY LÓRÁNT:
REVÍZIÓ ÉS NEMZETISÉGPOLITIKA MAGYARORSZÁGON (1938—1941)
(Budapest, Akadémiai

Azzal, hogy az Akadémiai Kiadó a
múlt év végén közreadta Tilkovszky
Lóránt könyvét, régi adósság lerovásá
ra tette meg az első lépéseket. A téma
— Magyarország nemzetiségi politiká
ja a második világháború és az azt elő
készítő időszak alatt, az „országgyara
pítás" — szinte mindenkit foglalkoztat,
aki a közelmúlt iránt érdeklődik, de
sajnos eddig közhellyé csépelt általá
nosításokon kívül többnyire még a tu
dományos közvélemény sem tudott
részletekbe menő adatokat felmutatni.

Kiadó,

1967, 349 o.)

Éppen ezért roppant nagy jelentőségű
nek tartjuk, hogy ma, amikor a nem
zeti tudat és általában a nemzeti kér
dés körül szenvedélyes viták dúlnak
— nemcsak az országon belül, hanem
a szocialista országok történészköreiben
is —, a szerző bonckés alá veszi a
„szentistváni gondolatot", a „szentistváni nemzetiségpolitikát" és gyakorlati
érvényesülésüket. Mint az előszóból ki
tűnik, a vállalt feladat igen sokrétű: a
Magyarországhoz csatolt magyar és
nem magyar lakosságú területek gaz
dasági, társadalmi, politikai és kultu
rális viszonyainak elemzése, a magyar
kormány és a törekvéseiket keresztező
csoportok nemzetiségpolitikai elképze
léseinek, tetteinek és a nemzetiségi kér
désben ebben az időben oly fontos sze
repet játszó külpolitikai összefüggések
nek bemutatása.
A tárgyalt időszak lényegében a
Szovjetunió elleni hadba lépésig ter
jed, de az anyag nagy mennyisége miatt
már a délvidéki
területgyarapodás
problémáira nem kerül sor. Ennek
megfelelően a mű lényegében három, a
dél-szlovákiai, a kárpát-ukrajnai és az
észak-erdélyi
területtel
foglalkozó
részre tagolódik, amelyet egy Teleki
Pál nemzetiségpolitikájáról, mint a
korszakot reprezentáló magyar kor
mánytörekvésről szóló összegezés zár le.
Az első, Dél-Szlovákiáról szóló rész a
leghosszabb és a legalaposabban kidol
gozott. A szerző finoman árnyalt rajzát
adja a Szlovákia bekebelezésére irá
nyuló magyar politikának, amely ha
marosan beletagozódik a német törek
vésekbe. Németország tevékeny szere-
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pet játszik a Csehszlovákia léte ellen
irányuló belső nemzetiségi egységfront
megszervezésében, majd miután az időt
elérkezettnek látja, a magyar és len
gyel törekvéseket is felhasználva nyíl
tan színre lép. Magyarország igyekszik
lépést tartani az egyre merészebb né
metekkel, de szándékai radikalizálódását gyenge és felkészületlen hadserege
miatt nem kísérik megfelelő tettek, így
Hitler a bécsi döntéssel nyitva hagyja
Szlovákia kérdését, arra késztetve ezzel
a érdekelteket, hogy egymást túlígérve
fussanak versenyt a kedvezőbb ered
ményért. A döntés Szlovákiában és Ma
gyarországon is gazdasági problémákat
vált ki, amit egyre erősödő politikai
hecckampány kísér.
A magyar kormány nem teljesíti az
„atyai bánásmódról" hangoztatott ígé
reteit, hanem revideálja a csehszlovák
földreformot, erőszakkal torolva meg
annak nacionalista intézkedéseit, új
tisztviselők áradatát zúdítja az elfog
lalt területre, akik visszahozzák a régi
„urambátyámos"
lenéző
modorral
együtt a sovinizmust, az erőszakot. Nem
kormányozni, hanem bosszút állni
akarnak. Hiába rója meg Teleki a
tisztviselőket a szlovákok zaklatása, a
visszaélések, a sértő bánásmód miatt, az
iskolapolitika intézkedései, a kormány
kísérletei a szlovákok irányításának
megszerzésére, illetve megosztására a
pártalapításokkal, a „szlovják" mozga
lommal világosan mutatják, hogy a cél
ban, a magyarrá változtatásban min
denki egyetért. Teleki és a helyi köz
igazgatás, a szélsőséges körök ellenté
tei csak a módszerek különbözőségéből
adódnak. Az elnyomó nemzetiségpoli
tika pedig nemcsak a Magyarországra
került szlovákokat segíti a fasiszta
Hlinka-párt karjaiba, hanem okot szol
gáltat arra, hogy Tisoék is irredenta és
sérelmi politikával leplezzék le népük
előtt a németek kiszolgálását. A szlovák
nemzeti mozgalom összképéből ezért
kicsit hiányoljuk a Tisoékkal való kap
csolatok bővebb ismertetését.
A magyar kormány intézkedései
azonban nemcsak a szlovákok ellen irá
nyulnak, hanem a visszakerült magyar
lakosságot is sújtják. Már az is ren
geteg súrlódással jár, hogy a mezőgaz
daságilag fejlettebb technikával ter
melő, jobb gazdasági és szociálpoliti
kához szokott emberek lényegesen sú
lyosabb körülmények közé kerülnek, s
ráadásul ezt nehezítik a monopol

helyzetet élvező Hangya szövetkezet, az
újonnan érkezett magyarországi tiszt
viselők visszaélései, az igazolások, a
zsidótörvények bevezetése. A gazdasági
problémák átmenetileg hatalmas mun
kanélküliséget okoznak, és a szűkölkö
dők sorsán nem tud számottevően ja
vítani a köztársaság munkanélküli se
gélyét pótolni akaró „Magyar a ma
gyarért" akció sem. Sajnáljuk, hogy a
szerző által korábban megírt gazdasági
társadalmi helyzetet elemző fejezet lé
nyegében megmarad az első bécsi dön
tés utáni állapotoknál és nem egészül ki
az 1941-ig lezajló változásokkal. En
nek ellenére azonban a dél-szlovákiai
viszonyoknak a gazdaságpolitikától az
iskolaügyig való alapos bemutatása ezt
a részt a könyv legsikerültebb oldalai
vá teszi.
A kárpátukrán résznél viszont már
néhány dolog problematikusnak látszik.
Mivel a terület meghatározója az ukrán
népen belül is külön színt jelentő kár
pátukránság, amely szinte teljes egé
szében Magyarországhoz került, szem
betűnő a gazdasági és társadalmi hely
zet előzetes felvázolásának hiánya. Nem
kapunk kielégítő választ arra, miért lé
teztek és létezhettek a különböző nyelvi
irányzatok, pedig a kárpátukrán társada
lom rajza világosan megmutatná, hogy
fejletlensége miatt a nemzettéválás fo
lyamata, az egységes irodalmi nyelv
létrejötte Kelet-Európában szinte egye
dülálló módon csak a XX. században
fejeződik be. Ez okozza azt, hogy a be
avatkozók a maguk javára tudják ka
matoztatni az elmaradottságot, és az
egyes nyelvi irányzatok segítségével
próbálják megvalósítani céljaikat. A
pártalakulások is magukon viselik a
nyelvi harc jegyeit, ami jelentős mér
tékben hozzájárul ahhoz, hogy Cseh
szlovákia külső bomlasztóinak uszályá
ba kerüljenek. S e küzdelem alól a Szo
ciáldemokrata Párt sem kivétel, mint a
szerző tévesen írja (150. o), hiszen
egyik vezetője miniszter lesz Volosin
németek támogatta, ukrán irányzatú
„autonóm" kormányában, több tagja
pe
dig az UNO vezetőségébe kerül. 1
A németek rövid közjáték után 1939
t a v a s z á n elejtik K á r p á t - U k r a j n a v e z e 
ti UNO: Ukrainszk'e nacional'ne ob'ednannja, a Volosin-kormány fasiszta egység
pártja. Szirko P. Sz.: Borot-ba kommunisztiv Zakarpattja proti pidsztupiv burzsuaznih partij v 1938—1940 rokah. Uzshorodsz'küj
derzsavnüj universzitet. Tezi dopovidej . . .
1962. 32. o.
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tésük alatt történő önállósulásának gon
dolatát, és engedélyezik Magyarország
nak a bevonulást. Az azonban nem va
lószínű, hogy Lengyelország számára
akar gesztus lenni (160. o.), hiszen a
november 20-i magyar akció letiltása,
majd Beck külügyminiszter sikertelen
januári tárgyalásai után már túlságo
san elmérgesedett a német—lengyel vi
szony, hanem inkább Magyarország
megnyerésére irányul. Teleki határozot
tan készülődik Kárpát-Ukrajna meg
szerzésére, s az engedély megtagadása
esetleg változtatna a magyar kormány
politikán, míg megadása nemcsak a Né
metország számára tett további enged
ményeket, a belső németbarát csopor
tok erősödését, hanem Szlovákia meg
félemlítését és teljesen engedelmessé
formálását eredményezheti. Ugyanak
kor alkalmat nyújthat Hitlernek, hogy
a román kormány Kárpát-Ukrajna egy
részét igénylő törekvése következtében
még jobban elmérgesedett magyar—ro
mán ellentét segítségével fokozza Ro
mániába történő gazdasági-politikai be
hatolását.
Miután Magyarország elfoglalja Kár
pát-Ukrajnát, természetesen nem telje
síti az autonómiára tett ígéreteket. A
szerző rendkívül részletes és plasztiku
san megrajzolt képet ad az autonómia
kérdése körül folyó küzdelemről, ahol
rengeteg szándék és vélemény ütközik
össze a kárpátukrán polgári vezetőktől
a nyilasokig. Maga Teleki szeretne
autonómiát adni, hogy leszerelje a kár
pátukrán elégedetlenkedőket, de hiába
igyekszik tervében minden lehető mó
don biztosítékot nyújtani az elszakadás
ollen, az uralkodó osztály soviniszta
többsége még így is meggátolja létre
jöttét. A szerző jól ábrázolja a külpoli
tikai eseményeknek az ügy sorsára tett
hatását. Látjuk, hogyan ijeszti meg és
készteti gyorsabb mozgásra mind a ma
gyar, mind a kárpátukrán polgári ve
zetőket, s forradalmasítja ugyanakkor
a kárpátukrán népet a Szovjetunió
szomszédsága, majd hogyan igyekeznek
háttérbe szorítani az autonómia gon
dolatát a Románia elleni készülődés
ürügyén. 1940. augusztus 30-án a má
sodik bécsi döntéssel egy időben Koz
ma Miklóst nevezik ki új kormány
biztosnak, aki dinamikus tevékenységbe
kezd. Igyekszik lecsillapítani a forron
gó kárpátukrán népet, megkísérelve a
gazdasági helyzet javítását és lépéseket
tesz a népnyelv irodalmivá emelése ér

dekében; remélve ezzel azt, hogy a
kárpátukránokat így teljesen magyar
befolyás és irányítás alá vonhatja. Köz
ben bekövetkezik a Szovjetunió elleni
támadás, s ez végre alkalmat nyújt a
magyar vezető köröknek az autonó
mia-terv végleges elsüllyesztésére.
Az autonómia sorsának ábrázolása
után egy gazdasági, szociális, kulturális
viszonyokról szóló túl rövid, és ezért
nem szerencsésen sikerült fejezet zárja
le a kárpát-ukrajnai részt. Rövidsége
miatt statikusan ábrázolja az 1939 ta
vaszától 1941-ig terjedő időszakot, és
nem tükrözi a külső események, vala
mint Kozma megbízatása következté
ben végbement változásokat. Bár a köz
ellátási viszonyok egyre romlanak, a
későbbi időszakra már nem áll a mun
kaalkalmak megcsappanása. (238. o.) A
háborúval fenyegető ellentétek miatt
minimálisra csökkent fabehozatal pót
lására hatalmas méretekben emelkedik
a fakitermelés, hadászati út- és lakta
nyaépítkezések, duzzasztómű létrehozá
sának előkészületei kezdődnek meg.2 A
hadikonjuktúrával és Kozma kinevezé
sével változik a nemzetiségpolitika, fo
kozódnak a magyarosító intézkedések,
amelyekről szívesebben hallanánk bő
vebben, mint pl. a kárpátukrán szár
mazású katonáknak magyar környezet
be való helyezéséről, vagy az iskolapo
litikáról, az iskolák, tanárok és tanulók
nemzetiségi megoszlásáról, valamint a
nyelvhasználat kérdéséről. Egyébként a
magyarosító intézkedések közé sorol
nánk a „Testvérközösség" mozgalmat is,
amelynek célja nem elsősorban a gyer
mekmunkaerő biztosítása volt, mint a
szerző írja (239. o.), hanem a magyar
népben több helyen hagyományként élő
„cseregyerek" gondolatra támaszkodva
a „magyar szóra" tanítás, a magyar
barátságra nevelés.
A harmadik, az Észak-Erdélyről szó
ló rész már lényegesen rövidebb az
előző kettőnél, mivel az időhatár miatt
itt éppen csak a revízió útjáról és az
új szerzeményben való elhelyezkedés
ről eshet szó. A szerző bemutatja, ho
gyan irányította a magyar kormány az
erdélyi magyar kisebbség vezetőit füg
getlenül a nép érdekeitől. Kárpát-Uk
rajna megszerzése után Magyarország
teljes erejével a Románia elleni táma
dásra áll át, és bár Teleki hangoztatja
2. Statisztikai Tudósító, 1940. április 4., 3.
o.; Magyar Statisztikai Évkönyv, 1940. Bu
dapest, 1942. 79 o.
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a kormány önállóságát és semlegességi
törekvéseit, a magyar vezetők jobban
ragaszkodnak a revízió, mint az előbbi
gondolatok megvalósításához. Hiába ad
most már jelentős engedményeket Ro
mánia a magyar kisebbségnek, a ma
gyar vezetők a német hatalom árnyé
kában is csak a revízióval törődnek, s
ezzel elősegítik a romániai németbarát
csoportok erősödését. Németország is
ezt akarja, ezért, amikor úgy látja, hogy
a magyarok túl hevesek lesznek, igyek
szik visszafogni őket, s végül megosztja
Erdélyt a két ellenfél között.
Már a magyar csapatok bevonulása
is incidensek sorozata között játszódik
le, majd rendre felütik fejüket azok a
problémák, amik a többi visszacsatolt
területen: elkezdődik az anyaországi
tisztviselők rohama, itt is bevezetik a
zsidótörvényeket és megindul a „viszszamagyarosítás", a románok üldözése.
Teleki ugyan okult az eddigiekben
szerzett tapasztalatokon, és néhány kér
désben igyekszik kiküszöbölni az ütkö
ző pontokat, így jobb iskolapolitikai in
tézkedéseket hozat, nem akar igazoló
eljárásokat folytatni, de szándékai, me
lyek amúgy sem elégítenék ki a román
nemzetiséget, rendre megtörnek a ma
gyar közigazgatás sovinizmusán, ami
tovább élezi a magyarok és románok,
Magyarország és Románia közti vi
szonyt. S ezzel kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy a szerző által említett
dél-erdélyi munkások nem egyszerűen
munkanélküliek, hanem a magyar so
vinizmusra hasonló üldözéssel válaszo
ló román politika kiüldözöttjei voltak.
A román irredentát a németek is tá
mogatják, így a magyar kormány DélErdély megszerzése — melyről továbbra
sem hajlandó lemondani —, illetve
Észak-Erdély elvesztésétől való félelem
miatt 1941 áprilisában a Jugoszlávia el
leni támadással rálép a háborúba csú
szás végzetes útjára.
Befejezésül a szerző összegezi Teleki
nemzetiségi politikájáról szóló vélemé
nyét: az általa képviselt „szentistváni
nemzetiségpolitika" eleve kudarcra volt
ítélve, mert (nem tudott olyan jogo
kat nyújtani az uralma alá került és
nemzetileg öntudatossá vált népek szá
mára, melyekkel azok beérték és be
érhették volna. De kudarcra volt ítélve
azért is, mert a több mint húsz éven
át nevelt soviniszta közvélemény még
ezeket a nem kielégítő engedményeket
sem volt hajlandó elfogadni.

összefoglalóan az egész műhöz — mi
vel a szerző maga is jelzi, hogy foly
tatni fogja — még néhány megjegyzést
kívánunk fűzni. Rendkívül nagyra érté
keljük a magyar kormány és a vezető
körök nemzetiségi politikáról vallott el
képzeléseinek, szándékainak és azok
gyakorlati megvalósulásának ábrázolá
sát, de jó lenne, ha ezt a gazdasági és
társadalmi viszonyok pontosabb rajza
kísérné. Eléggé érezni a statisztikai for
rások felhasználásának hiányát, bizo
nyos mértékig még a legszebben kidolgo
zott szlovák részen is. Nem tudjuk meg
a lakosság pontos számát, foglalkozási,
társadalmi megoszlását, népmozgalmi
jellemzőit, pedig ezek fontos összetevői
mind a gazdasági, mind a politikai
helyzet alakulásának. Ugyancsak isme
retlen a nemzetiségek száma és aránya.
Nagyobb figyelmet kellene szentelni az
elnemzetlenítésben oly nagy szerepet
játszó közigazgatás, nyelv és iskolapoli
tika statisztikai bemutatásának, több
mezőgazdasági és iparstatisztikai adat
közzétételére lenne szükség. Szívesen
látnánk a csehszlovák földreform ma
gyar revíziójáról szóló fejezethez ha
sonlóan bővebb összevetéseket az előző
korszakok burzsoá nemzetiségi politi
kájával is. Hiányoznak a közigazgatási
és nemzetiségi térképek. Ezek alkalma
zása jobban megértetné az olvasóval a
nemzetiségi viszonyokat és egyben el
kerülhetővé tenné olyan hiba ejtését,
hogy a Székelyföldnek egyáltalán nem
volt vasúti összeköttetése Észak-Erdély
felé. (290. o.) Kifogásoljuk továbbá a
német külügyminisztériumi iratok mel
lett a magyar külügyi anyag mostoha
kezelését, amely több hibát eredménye
zett: pl. a németek elnézték Kelet-Szlo
vákia megtámadását (159. o.), holott
Sztójay berlini magyar követ világosan
tudósít az engedélyről, 3 vagy a buka
resti német követ jelentése alapján a
szerző valószínűsíti, hogy az 1939
augusztusában lezajlott Románia elleni
magyar katonai előkészületek a néme
tekkel történő megegyezésen alapszanak
(267. o.), majd a következő oldalon ezzel
ellentmondó adatokat közöl, vagy sze
rinte a lengyel határ felől is bevetettek
magyar szabadcsapatokat (151. o.), hol
ott ez csak terv maradt, nem is beszél
ve apróbb dátumhibákról, mint Bródy
és a fogságba esett szabadcsapatosok
3 OL. KÜM. számjel 1939, bejövő Berlin,
1939. március 28.
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március elején és együtt szabadultak
(164. o.), vagy Fenczik október végén
szökött Magyarországra (151. o.).
Az itt elmondottak azonban alapjá
ban véve nem kisebbítik a mű értékét.
A szerző egy még járatlan terepen vál
lalta magára az úttörés nehéz feladatát,
s ennek dacára biztos kézzel nyúlt az
egymással összegabalyodott nacionaliz
musok eseményeinek sűrűjébe, és vá
lasztotta ki belőlük a lényegeseket, a
jellemzőeket. A komoly mennyiségű

adat és azoknak marxista szellemű igen
igényes feldolgozása nagy segítséget je
lenthet a nemzeti önérzet tisztázásában,
a még sok helyen mindig élő és ható
nacionalizmusok elleni harcban, és így a
szakembereknél jóval szélesebb körben
kelthet figyelmet. Éppen ezért sajná
latos, hogy a könyvet a kiadó viszony
lag borsos áron és csak igen kevés,
mindössze 1200 példányban bocsátotta
közre.
Faragó Tamás.
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