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PETRÁS ÉVA

A nemzet és aszimmetrikus történeti 
ellenfogalmai a Horthy-korszakban

I.

Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai sze-
mantikája című munkájában a neves német történész, 
Reinhart Koselleck a következőképpen mutatja be az ellen-
fogalmak általi identitásképződést: „Saját magunk és az 
idegenek megnevezése hozzátartozik az emberek min-
dennapi életéhez. Benne fejeződik ki egy személy identi-
tása és más személyekhez való viszonya. Az elnevezések 
között lehet összhang, de mindenki más módon is megne-
vezheti a másikat, mint ahogyan az magamagát hívja. Nem 
mindegy tehát, hogy az embert általánosan elfogadott név-
vel, vagy ehelyett gúnynévvel illetik. (…) Az egyik eset-
ben a nyelv tartalmazza a másik elismerését, a másik eset-
ben viszont lekicsinylő jelentés csúszik a névbe, úgyhogy 
a másik fél csak megszólítva érezheti magát, de elismer-
ve nem. Az ilyen ellentétes hozzárendeléseket ’aszimmetri-
kusnak’ nevezzük; használatukban egyoldalúság és egyen-
lőtlenség figyelhető meg.”1

A továbbiakban Koselleck történeti példákkal illusztrál-
ja az aszimmetrikus ellenfogalmak működését. Bemutatja 
azt a folyamatot, amelynek során egy történelmi cselekvő 
közösség a lehetséges általános fogalmakat gyakran egye-
diekké stilizálja, hogy ezek csak őt jelentsék és csak rá 
vonatkozzanak. E szerint egy katolikus számára ’az egy-
ház’ csak az ő egyháza, egy kommunista számára ’a párt’ 
az ő pártja, a francia forradalmárok számára a ’La Nation’ 
csak a saját nemzetük lehet.2 Ilyen esetekben egy konkrét 
csoport kizárólagos igényt formál az általánosságra azáltal, 
hogy egy nyelvileg univerzális fogalmat csak saját magá-
ra vonatkoztat, és elutasít vele kapcsolatban minden viszo-
nyítást. Az ilyen jellegű önmeghatározások ellenfogalmakat 
hívnak életre, ami által diszkriminálják a kizártakat. A tör-
ténelem ily módon számtalan, a kölcsönös elismerés kizá-
rására irányuló ellenfogalmat ismer. Munkájában Koselleck 
a „hellének-barbárok”, a „keresztények-pogányok” és az 
emberfeletti vagy felsőbbrendű ember (Übermensch) – és 
alsóbbrendű ember (Untermensch) fogalompárok segítsé-
gével vizsgálja meg a történelmi ellenfogalmak kialakulá-
sát és működését.

Magyarországon a Horthy-korszak a nemzet fogalmát 
tette meg önmeghatározása alapjává, ezért „az idegen” 
meghatározása a nemzethez tartozás/nem tartozás krité-
riumai szerint hívott elő aszimmetrikus ellenfogalmakat. 
Németországgal összehasonlítva azonban, ahol Hitler ura-
lomra jutásától fogva a nyelv expresszionista egyértelmű-
séggel került kapcsolatba a politikával3, Magyarországon 
a Horthy-rendszer nagy részében az ellenfogalmak elfedni 
szándékozták a társadalmi és politikai kirekesztés különfé-
le gyakorlatait.

  1 Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai 
szemantikája. In: Uő: Elmúlt jövő – a történeti idők szemantikája. Budapest, 
2003. 241–242.

  2 Uo. 243.
  3 Erről lásd: Victor Klemperer: A Harmadik Birodalom nyelve. Budapest, 1984. 

Mivel a nemzethez tartozás/nem tartozás kritériumrend-
szerének alakulása történeti folyamat, tanulmányomban a 
magyar nacionalizmus történeti áttekintésével teszek kísér-
letet arra, hogy a Horthy-korszak e jelenségét jobban meg-
érthessük.

II.

A nemzettudat modern formája, a nacionalizmus az I. 
világháború után különösen Magyarországon, de másutt is 
Kelet-Közép-Európában, a konzervatív politikai ideológiák 
beszédmódját, politikai preferenciáit és végső soron cseleke-
deteit meghatározó eszmerendszerré vált. Ez az eszmerend-
szer olyan fogalmakra épített, amelyek nem a 20. század ter-
mékei, hanem a 19. század örökségéhez tartoznak, viszont a 
20. században jelentős politikai és eszmetörténeti röppályát 
futottak be. Életképességüket bizonyítja, hogy megváltozott 
történelmi körülmények között ezek a fogalmak maguk is 
változatos tartalommal telítődtek és derivátumaik napjain-
kig meghatározzák a nemzetről való társadalmi közgondol-
kodást és politikai beszédet.4

A 20. századi magyar történelemben a szociális kérdés, 
a zsidókérdés és a nemzeti (nemzetiségi) kérdés a demok-
rácia problémájával fonódik össze, vagyis azzal a történe-
ti folyamattal, hogy adott geopolitikai körülmények között 
hogyan hozható létre a rendies-feudális világ felbomlá-
sa utáni állampolgári jogegyenlőségen nyugvó demokrati-
kus Magyarország. E probléma nem egyedi, az európai tör-
ténelemnek tulajdonképpen a francia forradalom óta a leg-
több európai országban ez alkotja alapszólamát. A politi-
kai hatalomban nem részesedő széles társadalmi csopor-
tok küzdelme a legtöbbször abszolutisztikus és központo-
sított hatalom által is megtámogatott hatalomgyakorlók-
kal szemben egy radikálisan megváltozott, vagy változóban 
lévő termelési és elosztási rend – a globális kapitalizmus 
– kialakulásának előterében zajlott, s nyitotta meg egyút-
tal a politikai gondolkodás új korszakát is a 19. század ele-
jén. A Szabadság-Egyenlőség-Testvériség krédója azonban 
csupán az egyéni szabadságjogok abszolútumait fogalmaz-
ta meg, az ember közösségi dimenzióját kifejezni képes kol-
lektív, illetve szociális jogok deklarálására politikai szándék 
híján sehol nem került sor.5 A szociális kérdés ezért tulaj-
donképpen a demokrácia próbatételévé is vált6, mivel elfo-
gadhatatlanná vált az a gyakorlat, hogy a társadalom tagjai 
között gazdasági, társadalmi és kulturális téren áthidalhatat-

  4 Az újnacionalizmusról nemrégiben jelent meg egy rendkívül fontos kötet: 
(Szerk.) Feischmidt Margit – Glózer Rita – Ilyés Zoltán – Kasznár Veronika 
Katalin – Zakariás Ildikó: Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus 
populáris kultúrája. Budapest, 2014. 

  5 Gyáni Gábor: A társadalmi igazság történelmi fogalma. In: Uő: Emlékezés, 
emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest, 2000, 71–81.

  6 Demokrácián azt az ókori Görögországban felmerülő gondolatot értve, hogy 
a politikai közösségeket hétköznapi embereknek – felnőtt állampolgároknak 
– kell irányítaniuk, nem pedig rendkívüli lényeknek. A demokrácia története 
tulajdonképpen e gondolat születésének, betiltásának és újraértelmezésének 
története. John Dunn: A demokrácia – Befejezetlen utazás Kr. e. 508 – Kr. u. 
1993. Budapest, 1995, 7. 
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lannak tűnő különbségek legyenek, miközben ugyanannak 
a politikai közösségnek az elvben egyenjogú tagjai. Kelet-
Közép-Európa országai és népei számára pedig ezenfelül 
hozzákapcsolódott egyrészt a közösségi identitás színterei-
nek (nyelv, intézmények, saját állam) megteremtéséért való 
küzdelemhez – ez alkotja a nemzeti kérdés kiindulópontját 
–, másrészt a Nyugathoz való felzárkózás, azaz a gazdasági 
és társadalmi modernizáció tematikájához – több szálon ide 
kapcsolódik a zsidókérdés.

Magyarország esetében a modern állam újjászületésé-
nek tétje sajátosan az volt, hogy a politikai jogokkal 1848-
ig egyedül rendelkező nemesség milyen módon tud jogkiter-
jesztéssel olyan érdekegyesítő politikát folytatni, amely lehe-
tővé teszi a nyelvileg, vallásilag és kulturálisan is különböző 
társadalmi csoportok politikai integrációját, elősegítve egy-
úttal az évszázados szabadságküzdelmek nemzeti program-
jának, a független magyar államnak a megteremtését. Vagyis 
Magyarország esetében a demokrácia mint a közösség ügye 
és a függetlenség mint a szabadság ügye is összekapcsoló-
dott.7 Ennek a politikai folyamatnak a kezdete a 19. század 
első felében a nemzetépítés és a modern kori nacionalizmus 
kialakulásának időszaka is, ezért a modern magyar nemzet-
tudat kialakulása és a demokrácia fejlődése – a „haza” és a 
„haladás” – kezdetben összekapcsolódott.

III.

A nacionalizmus, mint a nemzettudat modern formája, 
mindenütt meghatározott társadalom- és tudattörténeti vál-
tozások eredményeként született meg, tulajdonképpen a pol-
gári társadalmak strukturális sajátosságaként. Ez azt jelen-
ti, hogy a nemzet nem örök kategória, hanem az európai 
történeti fejlődés hosszú és bonyolult folyamatának termé-
ke. A kelet-közép-európai népek nemzettudatának kialaku-
lása és nemzet-építése azonban a történeti környezet külön-
bözősége miatt a nyugat-európaitól lényegesen eltérő voná-
sokat is mutat.8 Európa nyugati felében ugyanis az újkorban 
olyan abszolút monarchiák jöttek létre, amelyek a gazdasá-
gi, katonai és közigazgatási centralizáció, valamint az ezzel 
együtt járó nyelvi-kulturális egységesítés révén ideális felté-
teleket teremtettek modern nemzetállamok kialakítása szá-
mára.9 Ezzel szemben Kelet-Közép-Európában a „nemzetet” 
mint integrált kulturális közösséget a legtöbb esetben nem-
zeti állam híján kellett megteremteni.10 A folyamat tehát a 
nyugat-európainak éppen inverze: nem az állam teremti meg 
a nemzetet, hanem a nemzet – ha megszületett – teremthe-
ti meg magának az államot. Ezzel a nemzet megszületésétől 

  7 Erről lásd: Bibó István: Eltorzult magyar alkat – zsákutcás magyar történelem. 
In: Uő: Válogatott tanulmányok. II. kötet, Budapest, 1986, 569–619. 

  8 Miroslav Hroch: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a 
nemzetépítés folyamata Európában. In: Regio, 2000/3. szám. 3–25.

  9 A nemzetek létrejöttének objektív modernségét és történetiségét sem a „mo-
dernista”, sem az „etno-szimbolista” nacionalizmuskutatók nem vitatják. 
Elsőként E. Gellner állapította meg, hogy a nacionalizmus létrejötte társadal-
mi szükségszerűség volt. Ő az agrártársadalmak ipari társadalommá történő 
átalakulásával magyarázta azt a folyamatot, melynek során a koraújkor ab-
szolút monarchiáiból modern értelemben vett homogén kultúrájú nemzetek 
alakultak ki. Vö.: Ernest Gellner: Nations and Nationalism. Oxford, 1983. 
Míg Gellner a nacionalizmus kialakulását az iparosodással, addig például B. 
Anderson a nyomda-kapitalizmus kialakulásával hozza összefüggésbe. An-
derson megállapítása szerint a nyomtatott könyv az első modern stílusú, tö-
megtermeléssel előállított ipari termékként a nyomtatott nyelv állandósulását 
segítette elő, amelynek olyan fontos szerepe volt a nemzetnek, mint „elkép-
zelt közösség”-nek a kialakulása szempontjából. Vö.: Benedict Anderson: El-
képzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. 
Budapest, 2006.

10 Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-
Európában a 19. és 20. században. Budapest, 1998, 72.

az önálló államiság megteremtéséig ívelő forgatókönyvvel a 
legtöbb kelet-közép-európai nép saját maga számára betel-
jesítendő programot is felállított. Mindez azonban a legtöbb 
esetben akadályokba ütközött és nem pusztán a régió moza-
ikszerű etnikai elrendeződése miatt.

Kelet-Közép- és Délkelet-Európa lakosságát a 19. szá-
zad elején ugyanis 24 nagyobb és több mint tucatnyi kisebb 
népcsoport alkotta, ám ezek három nagy multietnikus politi-
kai egység: az Orosz, az Oszmán és a Habsburg Birodalom, 
valamint a Porosz Királyság alattvalói voltak. E népek egy 
része ún. történelem – vagyis önálló állami hagyományok 
– nélküli, és csonka – vagyis felső réteg nélküli – társadal-
makból állt.11 A nyelvi-etnikai csoportból kulturális közös-
séggé válás sikere azokban az esetekben volt leginkább biz-
tosított, amikor középkori történeti előzményekre is épít-
hetett. Így például a középkor óta Magyarországon is léte-
zett erőteljes rendi jellegű nemzettudat, amely a középko-
ri magyar államiságban és a nemesi nemzet eszméjében 
gyökerezett12, s ezt tudta reminiszcenciaként felhasználni a 
megszülető modern nacionalizmus. A politikai önállósodás 
időpontja azonban távolról sem csak a kulturális nemzet-
építő mozgalmak erejétől függött, hanem két másik ténye-
zőtől is: a soknemzetiségű birodalmak önvédelmi képessé-
gétől és a nemzeti elvű szeparatizmus nagyhatalmi támoga-
tottságának mértékétől.13 Az európai, később pedig a világ-
hatalmi egyensúly befolyása a régió népeinek történetére 
ugyanis rendkívüli súllyal esik latba, amikor ezek a nem-
zetté válás különböző stádiumain keresztül az állami léthez 
eljutni igyekeznek.

IV.

Kelet-Közép-Európában tehát a nacionalizmus determi-
nált pályán mozog, célja a nemzetépítésből kiindulva saját 
állam létrehozása. A kelet-közép-európai nacionalizmusok 
progresszió- és determináltság-hite azonban két olyan kor-
hoz és helyhez kötött jellegzetesség, amelyeknek eszmetör-
téneti gyökerei a felvilágosodásig, de még inkább a nemze-
ti romantikák kialakulásáig nyúlnak vissza. A mai napig ez a 
romantikus eredet az, amely a szimbolikus politizálásban és 
a nacionalista közgondolkodásban megszabja a nemzethez 
tartozás kritériumrendszerét.

A romantika kelet-közép-európai verziója – amelyet 
e helyütt nem mint művészeti irányzatot, hanem társada-
lom- és tudattörténeti jelentőségénél fogva mint az eszme-
történetre is hatást gyakorló gondolkodási formát értünk – 
értelmezte újra a régiónak a középkorból hozott népi-etni-
kai sokféleségét. „Nemcsak művészeti irányzat volt, hanem 
talán az első mozgalom, ahol a művészet az élet más terü-
letét is uralta, ahol a művészet egyfajta zsarnok volt az élet 
felett...”14 A romantika Kelet-Közép-Európában német köz-
vetítéssel terjedt el és vált a régió különböző nemzetépítő 
programjait meghatározó szemléletmóddá. Mivel a német 
romantika a felvilágosodás bizonyos elemeit is magá-
ba olvasztotta, ez a „felvilágosult romantika” kezdetben 
magában hordozta a racionalizmus bizonyos elemeit is, így 
kapcsolódási pontot kínált a régió társadalmi és gazdasá-
gi modernizációs törekvéseihez. Ám egyúttal hozzájárult 

11 Romsics Ignác: Im. 58.
12 A rendi nemzettudatban a nyelvi hovatartozásnak nem volt szerepe.
13 Romsics Ignác: Im. 107.
14 Isaiah Berlin: The Roots of Romanticism. Princeton, 1999., idézi: Berend T. 

Iván: Kisiklott történelem. Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században. 
Budapest, 2003, 49.
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ahhoz is, hogy a felvilágosodás progresszióhitét a nemzet 
életére vetítve a nacionalizmus fejlődését a nemzet megfor-
málódásától (kulturális szakasz) a nemzet politikai megje-
lenéséig (államnemzeti szakasz) mint egységes, célirányos 
folyamatot tételezzék.

A 19. századi nacionalizmusok még a nyugati nemzetál-
lamokban sem tudták azonban áthidalni azt az ellentmon-
dást, ami a nemzet, mint legfőbb érték és az egyén, mint 
legfőbb érték között feszül.15 A nacionalizmus ugyanis a 
nemzetet az individuális létezés paralleljeként keleten és 
nyugaton is egyalanyúnak tekintette. Így a nemzeti közös-
séget, mint kollektív alanyt határozták meg, amely az egyé-
nek felett áll, s az egyéneket ehhez a közösséghez való tar-
tozása vagy nem tartozása alapján különbözteti meg. A 
megkülönböztetések identitásképző erejére a nemzetálla-
mok nagymértékben támaszkodtak, de ugyanez másrészt 
a liberális demokráciák egyik feszítő ellentmondására is 
felhívta a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy minden kire-
kesztésen alapuló identitás ellentétben áll az emberek közti 
egyenlőség elvével.

V.

Magyarországon a nemzetépítés folyamata azért 
volt sajátos, mert nem a feltörekvő polgárság, hanem a 
premodern rendi nemzettudatot képviselő nemesség ala-
kította ki. Erre az kínált lehetőséget, hogy a nemzetesz-
me alternatívát tudott állítani a birodalmi eszmének, s így 
átmeneti érdekközösséget alakíthatott ki a nemességen 
belül azzal a céllal, hogy a független Magyarország létrejö-
hessen. Tette ezt úgy, hogy ideiglenesen a nemzeteszme és 
a gazdasági és társadalmi modernizáció ügye is összekap-
csolódott, vagyis végső soron a nemesség maga tette meg 
az első lépéseket saját feudális előjogainak leépítése irá-
nyában. A birodalmi eszmével szembeszegezett romantikus 
politikai nemzeteszmény a független magyar állam létreho-
zását célul kitűzve vált képessé a szélesebb társadalmi réte-
gek megszólítására. A demokrácia magyar útja így a feudá-
lis kiváltságrendszer jogkiterjesztés útján való demokrati-
zálódásával nyerte el körvonalait. Ambivalenciája azonban 
szintén abból fakadt, hogy a magyar nemesség premodern 
nemzettudatára épített, mert olyan tradíciókat is átmentett, 
amelyek lehetővé tették, hogy a nemzethez tartozás mint 
kiváltságrendszer működjön tovább egy etnikailag amúgy 
heterogén társadalomban.

Az etnikai alapú polgári nemzet azonban a 19. szá-
zad során sem a birodalommal, sem pedig az időközben a 
nemzetépítés különböző stádiumaiba jutott magyarorszá-
gi nemzetiségekkel szemben nem tudott sikeressé válni. 
A romantikus nemzeteszmény így egyre inkább ideológiai 
védműként védte a történelmi Magyarország területi integ-
ritását, miközben az európai hatalmi egyensúly megváltozá-
sa a Habsburg Birodalom hanyatlásához vezetett. A roman-
tikus nemzeteszmény ezért válságba jutott, ami meggátolta, 
hogy a magyar nemzeti közösség felkészüljön a Habsburg 
Birodalom hanyatlásának következményeire. A romantikus 
nacionalizmus válsága végül odáig vezetett, hogy a moder-
nizáció és nemzeti fejlődés addig közmegegyezésszerűen 
vallott szintézise is felbomlott, és a nacionalizmus új, a kon-
zervatív politikai gondolkodásból származó elemekkel telí-
tődött. A 19. század utolsó harmadában így jött létre a poli-

15 Norbert Elias: A németekről. Budapest, 2002, 146..

tikai romantika, amely a felívelő újkonzervatív eszmerend-
szerben találta meg szövetségesét. Azzal rokonította ugyanis 
a népben felfedezett tradicionális világ nosztalgiája, az orga-
nikus társadalom-felfogás, amely már mint antiliberális és 
antikapitalista kritika jelent meg, és a társadalmi szolidaritás 
premodern elve, a közjó.

Így a 19. század utolsó harmadától kezdődően a magyar 
nacionalizmus fokozatosan kirekesztő jellegűvé vált, azzal 
párhuzamosan, ahogyan az általános romantikus korér-
zés nemzeteszméjét egyre inkább az egyik politikai oldal, 
az újkonzervativizmus politikai eszméi hasznosították. A 
dichotomikus nyelvi alakzatra épülő nemzettudat-konst-
rukció, amelynek historizáló önképe szerint a történelmi 
Magyarország fennmaradása a magyar etnikum államalko-
tó képességének köszönhető, az egyéni asszimiláción kívül 
nem kínált fel utat a politikai nemzethez való csatlakozás-
ra. A választójog korlátozása miatt pedig jelentős társadal-
mi csoportok, elsősorban az ország agrárjellege miatt túl-
nyomó többségben lévő parasztságnak nem volt lehetősége 
a politikai életben való részvételre. A dualizmus belpolitikája 
ekként a magyar demokrácia három nagy kérdésében – szo-
ciális, nemzeti és zsidókérdés – adós maradt mind elméleti, 
mint pedig gyakorlati tennivalók végrehajtásával.

VI.

A két világháború közti időszak, amelyet jobb híján 
Horthy-korszaknak hívunk, nem egységes: belső tagoltságát 
az I. világháború, 1918–1919 forradalmi eseményei, a tri-
anoni békeszerződés, a Bethlen-i konszolidáció, később az 
1929–33-as gazdasági világválság, a ’30-as évek külpolitikai 
változásai, végül pedig a II. világháború alakították.

Először az őszirózsás forradalom, majd a Népköztársaság 
és a Tanácsköztársaság átmeneti időszakának kaotikus és 
bizonytalan viszonyai között vált nyilvánvalóvá, hogy 
Magyarország politikai konszolidálását csak a győztes 
hatalmak elvárásai szerint lehetséges megoldani. Ennek 
feltétele pedig a trianoni békeszerződés elfogadása, majd 
honosítása volt. A Trianonhoz vezető okozati láncolatról 
Ormos Mária így ír: „A magyaroknak abban, amit végül 
majd trianoni békeszerződésnek kellett nevezni, legin-
kább a múltban és a régmúltban volt szerepük, az 1914–
1919-es történések pedig e sorsot annyiban befolyásol-
ták, hogy kihívást intéztek hozzá. Magyarországot geopo-
litikai, régen kialakult nemzetiségi, valamint hatalompo-
litikai okokból ítélték meg, és ítélték el. A végrehajtásra a 
háborús vereség adott alkalmat.”16 Tehát egy hosszú évszá-
zadokra visszatekintő folyamat és az I. világháború végére 
kialakult helyzet – a szomszédos irredenták, a győztesek stra-
tégiai érdekei és a Magyarországon kialakult kaotikus viszo-
nyok együttállása – vezetett oda, hogy a magyar nemzet és a 
magyar állam sorspályája a 20. század elején élesen különvált. 
Ezáltal az államnemzeti gondolkodás válsága jelentette azt az 
új kihívást, amelyre a Horthy-rendszer idején választ kellett 
találni. Az államnemzeti gondolkodás válsága mögött azon-
ban ott tornyosult a demokratikus közösségalakítás problema-
tikája, amely – amint már láttuk – a nemzetiségi, a szociális 
és a zsidókérdésben olyan örökséget hagyott a 20. századra, 
amely nagymértékben befolyásolta azt, hogy az új körülmé-
nyek között erre a kihívásra milyen válasz születhetett meg.

16 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914–1945. 
Debrecen, 1998, 64.
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VII.

A Magyarországon az I. világháború után berendezke-
dő új rendszer magát keresztény-nemzeti kurzusnak nevez-
te, amelyben mint összegző jelszóban a Horthy-rendszer jel-
legét két, a dualizmusban az újkonzervativizmus által poli-
tikaivá tett fogalom – a „keresztény” és a „nemzeti” – hatá-
rozta meg.17 Az 1920-as években kialakított, s módosítások-
kal ugyan, de lényegében 1944 tavaszáig fennmaradó magyar 
állam- és kormányzati rendszer kormányzati formája a kor-
látozott, azaz autoritatív elemeket is tartalmazó polgári par-
lamentarizmus volt. A parlamentáris demokráciákkal minde-
nekelőtt a dualista időszakból átvett polgári liberális intéz-
ményrendszer – többpártrendszer, parlament, parlamentnek 
felelős kormány, pluralista szellemi élet – rokonította. Az 
autoriter állammal pedig ezen intézményi struktúra antide-
mokratikus működtetése, vagyis az, hogy a polgári demok-
ráciák gyakorlatától eltérően a politikai hatalomért folyó ver-
senyből a társadalom jelentős csoportjait kizárták, a verseny-
ben részt vevők számára pedig egyenlőtlen feltételeket biz-
tosítottak. Ilyen volt a túlnyomóan nyílt szavazás, a végre-
hajtó hatalom túlzott befolyása, a sajtószabadság korlátozá-
sa és a vallási, majd faji diszkrimináció. Mindezek alapján 
a két világháború közti magyar állam- és kormányrendszert 
„hegemonisztikus pártrendszerű autoritarianizmusnak” neve-
zi a történeti szakirodalom. A fasiszta vagy nemzetiszocialis-
ta totalitarianizmus legfontosabb ismertetőjegyeivel azonban 
– hivatalos ideológia, egypártrendszer és a parlamentarizmus 
felszámolása, a szellemi és kulturális élet uniformizálása stb. 
– ez a rendszer nem rendelkezett.18

A Horthy-rendszer ellentmondásosan viszonyult előd-
jéhez, a dualizmushoz. Egyrészt továbbvitte annak politi-
kai intézményrendszerét és a politikai élet hagyományait. A 
régi világban szocializálódott nemzedék számára a dualiz-
mus mindvégig megmaradt „aranykornak”, miközben azon-
ban az 1918–1920 közötti évekre, elsősorban pedig a tria-
noni békeszerződés okozta veszteségekre választ keresve a 
dualizmus kori politikai élet legmeghatározóbb vonulatát, a 
kiegyezést létrehozó nemzeti liberalizmust tette felelőssé. 
Európa sok országában a világháború elvezetett a libera-
lizmussal, illetve a parlamentáris demokráciákkal szembe-
ni kételyek megerősödéséig. A Magyarországon felbukka-
nó liberalizmus-kritika, illetve a ’30-as évektől kezdődően 
a gazdaság folyamatainak befolyásolására tett erőfeszítések 
egyáltalán nem voltak tehát egyediek. Egyedi volt viszont 
az, ahogyan mind a politikai gondolkodásról, mind a gaz-
daságról és a társadalomról való elképzeléseket a nemzettu-
dat problematikája jelenítette meg. 

A Horthy-rendszer az újkonzervativizmus „nemzeti-keresz-
tény” eszméire épített, mert a nemzeteszmében a történeti foly-
tonosságot, a keresztény jelszóban pedig politikai legitimáció-
ját találta meg. A két világháború között az uralkodó nemze-
ti-keresztény politikai gondolkodás sem volt azonban egysé-
ges19, így legfeljebb az alaphelyzetet és az általános tendenci-
ákat rögzíthetjük, hiszen az ellenforradalmi, nemzetvédő gon-
dolattól a katolikus keresztényszociális elveken át a legitimis-
tákig sokféle árnyalat tükrözte vissza azt az ellentmondásos 

17 Márkus László: A politikai ideológia kérdései a 20-as években. In: Ránki 
György (főszerk.) – Hajdú Tibor és Tilkovszky Loránt (szerk.): Magyarország 
története VIII/2. köt., Budapest, 1984, 569–587.

18 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, 
233.

19 Erről lásd: Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány, 1900–
1948. Budapest, 2009.

helyzetet, amelyben egy politikai rendszer egyszerre legitim és 
illegitim utódja elődjének, egyszerre vállal és hárít felelősséget 
és egyszerre tart igényt a kormányzat régi és új elemeinek elfo-
gadására és elfogadtatására. 

A Horthy-korszak mainstream politikai gondolkodásának 
újdonsága, hogy benne megtörtént a nacionalizmus „népi” 
fordulata, ám ezen nem demokratikus, hanem populista for-
dulatot kell érteni; az államnemzeti gondolkodás a terüle-
ti revízió eszméjében kapott olyan támaszt, amely lehetővé 
tette, hogy a történelmi Magyarország fenntartásának köve-
telménye még a II. világháború végéig kitartson; az ideá-
lis nemzeti társadalom elképzelései az 1930-as évektől kez-
dődően egyre inkább egy hivatásrendi társadalom formá-
ját öltötték, még ha a korporatizmus keresztény és fasiszta 
változatai közt nem teremtődött is meg az a fajta közvetlen 
kapcsolat, mint például Olaszországban vagy Portugáliában. 
A gazdasági folyamatok pedig Magyarországot egyre job-
ban a külső piacoktól függő országként kötötték a nagyhatal-
mak hegemonisztikus gazdasági terjeszkedéséhez, az 1930-as 
évektől elsősorban Németországhoz.

Mindezek következtében „a korábban annyira népszerű 
politikai nemzet fogalma szétzilálódott, sokkal fontosabbá vál-
tak az etnikai csoportokban konstruált ön- és ellenségképek.”20

VIII.

A két világháború közti időszak iránti érdeklődés tulaj-
donképpen már a kortársak társadalomtudományi jellegű 
elemzései óta folyamatos.21 A rendszer jellemzésére talán 
Szekfű Gyula találta meg a legmegfelelőbb metaforát a 
Három nemzedék és ami utána következik című munkájá-
ban, amikor a két világháború közti időszak társadalmáról, 
mint „neobarokk” társadalomról beszélt. Így ír: „Trianon 
neobarokk építészetének a társadalom neobarokk gondolko-
dásmódja felelt meg. A neobarokk lényegesen eltér a XVIII. 
századi magyar barokktól, ami természetes is, hiszen attól 
gyökeresen különböző alapokon jött létre. Az új képződ-
ményben van valami ressentiment-féle, mely a forradalmak 
népbarát frazeológiája reakciójaként fordul el a szegény 
embertől, s még ha számára akar is alkotni, akkor is a barokk 
úri, nagyúri formáiban teszi azt.”22

Munkájában Szekfű ebben az idézetben is tetten érhető-
en érzékeltette a társadalmi megkülönböztetések fenntartá-
sában megjelenő nemzeti tradíció s e tradíció válsága közti 
feszültséget, ami még abban az esetben is helytálló megfi-
gyelés, ha aztán ugyanitt maga is létrehozott olyan dicho-
tómiákat, amelyek normatív önképet és belevetített ellen-
ségképet takarnak. Ezek a „nagybirtokos – mezőgazdasá-
gi munkás”, „katholikus – protestáns”, „zsidóság – magyar-
ság”, „öregek – állástalan fiatalok”, „trianoni magyarság – 
leszakadt magyarság” ellentétpárjai voltak23, amelyek áthi-
dalására tett javaslataival Szekfű a „nagy magyar út” kon-
cepciójában konzervatív reformprogramot dolgozott ki.24

A ’30-as évekre a Horthy-rendszer megreformálásának 
szükségessége azonban már széles értelmiségi rétegek kon-

20 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege – diszkrimináció, szociál-
politika és antiszemitizmus Magyarországon. Pécs, 2012, 17.

21 Ennek három legfontosabb darabja: Weiss István: A mai magyar társadalom. 
Budapest, 1930; Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. 
Budapest, 1934; Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között, 
1943/44-ből származó írása. In: Valóság 1976/4, 22–53. és 1976/5, 36–58.

22 Szekfű Gyula: Im. 405.
23 Uo. 416.
24 Uo. 486–499.
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szenzusává vált.25 A formálódó válaszok közül hármat emel-
hetünk ki, mint amelyek lényegesen meghatározták a kor-
szak szellemi arculatát. Ennek az időszaknak az egyik leg-
markánsabb, új szellemi irányzata a népi mozgalom volt. 
Kialakulásának gyökereinél megjelent az a felismerés, hogy a 
magyar agrárium felé való odafordulás nem ad gyógyírt a tria-
noni sebektől vérző középosztályi nemzeti identitásra.26 A szo-
ciográfiai irodalom ugyanis, amely a szociális bajok megszün-
tetését a magyarság fennmaradásának sorskérdéseként mutat-
ta be27, nem az egészséges, „rousseau-i” természeti ember, 
hanem a falusi elmaradottság, a reményvesztettség, az elidege-
nedés, az egykézés, a szektásodás és a gazdasági ínség képeit 
hívta elő. Hasonlóképpen megemlítendő a magyar szociálde-
mokrácia ekkor már legalább fél évszázados küzdelme a társa-
dalmi igazságosság és a szociális biztonság megteremtéséért. 
Bár a Tanácsköztársaság bukása után a baloldali gondolkodás 
válságba került28, a marxizmus társadalombírálatának vitatha-
tatlanul nagy vonzereje volt értelmiségi körökben is.

Harmadikként, röviden meg kell említenünk, hogy az 
1930-as évektől a katolikus értelmiség egy csoportja is fel-
sorakozott a koreszmék versenyében való részvételre. A 
Horthy-rendszer ideológiai támaszaként is működő katoli-
kus egyház nacionalista fordulatát az első világháború utáni 
időszakra tehetjük, amelyet részben a katolikus egyháznak 
a trianoni békeszerződés következményei miatti emberi és 
anyagi veszteségei, részben pedig az 1919-ben a tanácshata-
lommal kapcsolatos negatív tapasztalatai indokoltak. A dua-
lizmus időszakában ugyan a liberális állam az egyházpoli-
tikai törvénykezés során az egyház és az állam szétválasz-
tására tett intézkedéseket, ami akkor a katolikus egyház és 
a világi magyar állam kapcsolatának megromlásához veze-
tett. Az I. világháború után azonban a magyar állam és a
katolikus egyház viszonyában közeledés kezdődött, mert az 

25 Laczkó Miklós: Sziget és külvilág. Budapest, 1996, 167–169.
26 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Budapest, 1989, 91–102.
27 Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat – Bibó István vitája Németh 

Lászlóval és Szekfű Gyulával. Budapest, 1999, 146. 
28 Hajdú Tibor – L. Nagy Zsuzsa: A baloldali gondolat válsága Magyarországon 

a két világháború között. In: Valóság, 1985/9, 78–94. 

antiliberalizmus és az antikommunizmus által érdekközös-
ség alakult ki közöttük.29

IX.

Amit Magyarország belpolitikájában a szociális kérdés 
jelentett, ugyanazt jelentette a külpolitikában a nemzeti kér-
dés. Külpolitikai vonatkozásban ez utóbbi értelemszerűen 
mint nemzetiségi kérdés merült fel, csakhogy ez a nemzeti-
ségi kérdés más volt, mint az I. világháború előtti. Akkor a 
magyar nemzettudat etnicizálódása folytán a magyar jogál-
lamiság teher- és próbatételévé vált, az I. világháború után 
viszont a határokon túli magyarság sorskérdéseiben a visszá-
jára fordult. A két világháború közötti időszakban a magyar 
politikai és tudományos elit nemzeti és nemzetiségi kérdés-
sel kapcsolatos felfogásában törésvonalat jelentett 1938, a 
müncheni egyezmény és az első bécsi döntés éve. 

Míg az 1920 és 1938 közötti uralkodó nemzeteszmék a 
kisebbségben élő nemzetek önrendelkezését s az önrendel-
kezés jogi, politikai biztosítékainak megteremtését emelték 
középponti feladattá, addig az 1939 és 1941 közötti időszak-
ban előtérbe került a Szent István-i állameszme, a „politikai 
nemzet” koncepciója.30 Magyarország 1941-es hadba lépése 
után pedig már a nemzetiségi kérdés kapcsán sem beszélhe-
tünk a politikai döntések teljes szabadságáról.

X.

Ha a nemzeti, a szociális és a zsidókérdés alakulását vizs-
gáljuk, megállapíthatjuk, hogy a nemzetfogalom kivált-
ságrendszerként való fenntartása és univerzális fogalom-
ból egyedivé stilizálása elvezetett a kirekesztések többszin-
tű rendszeréhez. Ezeket foglalja össze a következő táblázat:

29 Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon, 1903–1923. Buda-
pest, 1977, 62.

30 Cholnoky Győző: Állam és nemzet – uralkodó nemzet- és nemzetiségpolitikai 
eszmék Magyarországon, 1920-1941. Budapest, 1996, 33.

problématerület hozzárendelt pozitív érték beleértett negatívum kirekesztés típusa

szociális kérdés Úriember nem úriember a társadalmi helyzet kultusza

nemzetiségi kérdés Magyar nem magyar a nemzethez tartozás kultusza

zsidókérdés Keresztény zsidó a faj kultusza

A Horthy-rendszer „keresztény”, „magyar” és „úri” világának mérlegét megvonni nem célunk. A Holocaust 600 000 
magyar áldozata, az akkor még 3,5 milliós határokon túli magyarság újbóli elvesztése és a „három millió koldus” a magyar-
ság kis nemzet voltához képest óriási számokban vall arról, hogy a modern kori magyar demokráciának jogkiterjesztés útján 
való elképzelése a II. világháború végére a magyar társadalom és állam integráló képességének teljes kudarcához vezetett.


