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I. A kutatási téma indoklása és előzményei

A trianoni  trauma ma is történelmünk nagyon érzékeny pontja. 1920 óta a magyar 
történelem  neuralgikus  pontjának  számít.  Trianon  elutasításának  legfőbb  oka  minden 
bizonnyal a békeszerződés területi előírásainak durvasága és elvszerűtlensége. A Trianonnal 
szembeni  zavarban – sok más tényező mellett  – szerepet  játszott  a trauma magyarországi 
kezelése.  Az 1920.  június 4-én aláírt,  és  a  nemzetgyűlés  által  1921 július  31-én ratifikált 
trianoni  békediktátum  elutasításában  egységes  volt  a  magyar  politikai  közvélemény.   A 
Horthy-korszak vezető elitje történelmi véletlenként és igazságtalanságként fogta fel Trianont, 
ezért válasza csak a teljes elutasításból következő integrális revízió programja lehetett. A két 
világháború  között  a  Szent  István-i  állameszme  reprezentálta  leginkább  a  történelmi 
Magyarország visszaállításának programját.  

 A trianoni trauma utáni első negyedszázad hivatalos álláspontjával szemben azonban 
a történelmi Magyarország visszaállításától eltérő további álláspontok is megfogalmazódtak. 
Az  aláírás  pillanatától  eltérő  álláspontot  vallott  a  hazai  szociáldemokrácia,  a  polgári 
demokrácia szerény tábora,  amelynek erejét  tovább gyengítette,  hogy fontos személyiségei 
emigrációba  kényszerültek.  Majd  a  világháború,  a  forradalmak  és  a  trianoni  döntés 
megrázkódtatásaira a hatalom hivatalos magyarázataitól eltérő választ adott a népi mozgalom 
is.  A  népiek   az  integrális  revíziós  –  tágabb  értelemben  az  ország  sorsát  nagyhatalmak 
szövetségében elgondoló  – politika  helyett  egy sajátosan magyar  (illetve  kelet-európai)  út 
megtalálásában látták a “nemzeti sorskérdések”  megoldásának útját. 

A magyar népi mozgalom története bibliográfiai szinten – Varga Rózsának és Patyi 
Sándornak  köszönhetően  –  sokkal  inkább  feltárt,  mint  az  elemzés  szintjén.  A  tematikus 
fejezetekre  osztott  Varga-Patyi-féle  bibliográfia  1960-ig  hatalmas  anyagot  dolgozott  fel, 
jelentős  segítséget  nyújtva  a  téma  külpolitikai  vonulatának  feldolgozásához.  Ugyanakkor 
néhány  külpolitikát  érintő  írás  kimaradt  a  bibliográfiából,  ezeket  a  sajtókutatások  során 
találtunk meg. 

Az első összefoglalást a népi irodalomról Juhász Géza írta még 1942-ben  Népi írók 
címmel.  A  népi  mozgalomról  máig  a  legátfogóbb  –  eredetileg  a  német  olvasóközönség 
számára  írt  –  munka  Borbándi  Gyula  feldolgozása.  Borbándi  művének  -  A magyar  népi  
mozgalom - megjelenése óta Salamon Konrád munkái (A Márciusi Front,  Utak a Márciusi  
Front felé,  A harmadik út kísérlete, A harmadik út küzdelme. Népi mozgalom 1947-1987)  
árnyalták  tovább a  népi mozgalomról  alkotott  képet.  A szellemi  élet  háború alatti  vitáiról 
Juhász Gyula kötete (Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944), a népi-urbánus ellentét 
kezdeteiről pedig Nagy Sz. Péter összeállítása (A népi-urbánus vita dokumentumai 1932-47) 
ad  tájékoztatást.  A  népi  mozgalomban  résztvevők  életrajzát  Benkő  Péter  dolgozta  fel.  A 
“harmadik út” kérdéséről pedig a mozgalomhoz tartozó Gombos Gyula publikált egy kötetet 
A harmadik út címen. A népiek legjelentősebb folyóiratáról,  a  Válaszról két monográfia is 
született K. Nagy Magda és Széchenyi Ágnes tollából. 

Ezekre a munkákra egyaránt  jellemző,  hogy átfogóan, az elemzés  igényével  Szabó 
Dezső és a népi írók külpolitikához, illetve Trianonhoz való viszonyát  nem vizsgálják. Az 
utóbbi időkben rendezett, népi írókhoz kapcsolódó három konferencián (A népi mozgalom és  
a  magyar  társadalom  –  Tudományos  tanácskozás  a  szárszói  találkozó  50.  évfordulója  
alkalmából; Bal, jobb, harmadik út. „De mi a népiesség…”) egyedül Balogh Sándor előadása 
foglalkozott a népiek és a külpolitika kapcsolatával. A konferencia témájából adódóan Balogh 
előadásában  -  Szabó  Dezső  és  Németh  László  írásainak  néhány  külpolitikai  vonatkozása 
mellett - főként a második szárszói találkozó külpolitikai aspektusait ismertette. 

 Szabó  Dezső  és  Féja  Géza  írásainak  elemzését  nagyban  megkönnyítette,  hogy 
mindkét író esetében rendelkezünk egy-egy alapos bibliográfiával Budai Balogh Sándor és 
Balogh Ferentz jóvoltából. Emellett Szabó életművéről két monográfia is született Nagy Péter 



és Gombos Gyula tollából.  Modern,  a forrásokat összességét  áttekintő összegzés  híján jól 
használható  egy  Szőcs  Zoltán  összeállította  emlékkönyv,  illetve  Gróh  Gáspár  kiváló 
összeállításai  (Az  elsodort  író  -  In  memoriam  Szabó  Dezső,  Szabó  Dezső:  Tanulmányok,  
esszék).  Az 1930-as évek végén, majd 1991-ben ismételten kiadott tanulmánykötet (Az egész  
látóhatár) az író számos külpolitikai témájú írását tartalmazza.

Féja  Géza   életéről  monográfia  még  nem készült,  így  dolgozatunkban  az  életrajz 
összeállításánál  a  magyar  népi  írók  almanachját  összeállító  Benkő  Péter  már  idézett 
munkájának  idevonatkozó  részét  használtuk  leginkább.  Féja  Géza  önéletrajzi  írásai 
(Szabadcsapat, Bölcsődal, Lapszélre) mellett  cikkeinek, tanulmányainak és levelezése egy 
részét fia, Féja Endre adta ki.

E sorok írója a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem 
szakos  hallgatójaként  Romsics  Ignác  szemináriumán  (Trianon  és  a  magyar  politikai  
gondolkodás)  készített  először  szemináriumi-,  majd  azt  továbbfejlesztve  tudományos 
diákköri-, végül szakdolgozatot (2000) Szabó Dezső Trianon-felfogása tárgyában. A kutatást 
indokolta  egyfelől,  hogy  Szabó  Dezső  Trianon-reflexióját  még  nem vizsgálták  tüzetesen, 
másfelől  Szabó  –  fogalmainak  metaforikussága  ellenére  –  a  20.  századi  magyar  politikai 
gondolkodás  meghatározó  egyéniségei  közé  tartozik.  2001  szeptemberétől  már  az  Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Új- 
és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Programjának ösztöndíjas hallgatójaként folytathattam 
a népi írókra is kiterjesztett kutatást Pritz Pál témavezető segítségével. 

Disszertációnk első  részében  Szabó  Dezső  külpolitikai  elgondolásait 
elemezzük. Szabó Dezső egykori tanítványa, Féja Géza egyedül hozzávetőleg ugyanannyiszor 
reagált  a  külpolitika  eseményeire,  mint  az  összes  többi  népi  író  együttvéve,  ezért  is 
foglalkozunk a dolgozat második felében az ő írásainak elemzésével. A népi írók közül a 
népiek külpolitikai gondolkodására legnagyobb hatással bíró Szabó Dezső, és a külpolitikai 
kérdésekkel  legtöbbet  foglalkozó  Féja  Géza  kiválasztását  az  is  indokolta,  hogy  a 
mozgalomhoz tartozó írók a korabeli nemzetközi eseményekre egymástól sok esetben igen 
eltérő  reagálást  adtak.  Ebből  is  következően  egységes  külpolitikai  koncepcióról  a  népiek 
esetében  nem  beszélhetünk.  A  közös  németellenességen  és  a  némelyiküknél  meglévő 
konföderációs elgondoláson túl nem rendelkeztek a világpolitika kihívásaira átfogó tervvel. 
Továbbá, hogy el tudjuk helyezni Szabó Dezső és Féja Géza Trianon okaira adott válaszait, a 
legjellemzőbb írásaik alapján ismertetni fogjuk a többi népi író idevonatkozó magyarázatát is. 
Emellett a Trianon részleges revízióját jelentő 1938-41. közötti területgyarapodások esetében 
is kitérünk a többi népi író reagálására.  

II. A kutatás forrásai, célja és módszerei

Ismeretesen Szabó Dezső és Féja Géza szépíró, illetve esszéíró, nem szaktudós. Ebből 
következően  az  ismertetett  szövegek  nem  szaktanulmányok,  hanem  publicisztikai  írások, 
esszék,  levelek  és  -  Szabó Dezső esetében -  regények.  Mivel  Szabó Dezső és  Féja  Géza 
Trianonnal kapcsolatos nézetei még nem képezték összefüggő, részletező vizsgálat tárgyát, 
ezért elengedhetetlennek tartottuk az egyes - eddig nem, vagy kevésbé ismert - írások rövid 
tartalmi ismertetését.

 Nemcsak  Szabó  Dezső  és  Féja  Géza  könnyen  elérhető  munkáit  –  regények, 
tanulmányok,  kiadott  levelezés  –  tekintettük  át,  hanem  a  kép  teljessége  érdekében 
sajtókutatásokat  is  végeztünk.  A  releváns  szegedi  és  budapesti  lapok  idevonatkozó 
évfolyamait  áttekintve nem vagy alig ismert Szabó Dezső-cikkekre bukkantunk. Féja Géza 
Békéscsabán  található  hagyatékának  áttekintésekor  szintén  kerültek  elő  olyan  kéziratban 
maradt írások (cikkek, feljegyzések és egy átfogó tanulmány Szabó Dezsőről), amelyek eddig 



nem  voltak  ismeretesek  a  szakma  előtt.  A  sajtótörténeti  kutatásokat  a  szegedi  Egyetemi 
Könyvtárban, illetve az Országgyűlési Könyvtárban végeztük. A levéltári forrásokat pedig az 
Országos  Széchényi  Könyvtár  és  a  Petőfi  Irodalmi  Múzeum  Kézirattárában,  az  Eötvös 
Kollégium Levéltárában valamint a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban tekintettük át.

A teljesebb  kép  megrajzolása  érdekében  interjút  készítettünk  Gombos  Gyulával,  a 
Szabó  Dezső-életmű  egyik  legjobb  ismerőjével,  Ilia  Mihály  irodalomtörténésszel,  Püski 
Sándor  könyvkiadóval,  Szőcs  Zoltánnal  –  aki  a  Szabó Dezső  Emléktársaság  vezetője  -  , 
valamint Féja Endrével, Féja Géza fiával.

Szabó Dezső  Trianon-reflexiójának  elemzése  előtt  tehát  áttekintjük  az  író  életének 
főbb állomásait, majd a következő kérdésekre keressük a választ: 
1. Miben látja Szabó Dezső Trianon bekövetkeztének okait? 
2. Milyen a viszonya az írónak a Horthy-korszak revíziós politikájához? 
3. Miként látja Magyarország helyét a versailles-i rendezés utáni Európában? 
4. Milyen külpolitikát javasol Magyarország számára? 
5. Milyen megoldást ajánl a kisebbségi kérdés kezelésére? 

A  tanulmány megírása során elsősorban a tematikai,  az  egyes  témákat  feldolgozó 
fejezeteken belül pedig a kronológiai elv betartására törekedtünk. 

A  második  fejezetben  a  népi  írók  Trianon  okaira  adott  válaszait  foglaljuk 
össze.  A harmadik  részben Féja Géza életrajzának rövid ismertetése  után elemezzük Féja 
Géza Trianonra adott reflexióját, az itt leírt vázlatpontok alapján: 
1. Féja múltszemlélete, középpontban a Trianonhoz vezető út. 
2. Féja külpolitikai kérdésekre adott reagálásait elemezzük.
a.  Féja  válaszait  mutatjuk  be  a  korszak  meghatározó  világpolitikai  történéseivel  (Hitler 
hatalomra jutásától a második világháború végéig) kapcsolatosan, 
b. a „Revízió,  Közép-Európa, konföderáció” című részben Féjának a magyar  külpolitikára 
vonatkozó  észrevételeit,  illetve  -  jövőképének  felvázolásával  -  megoldási  javaslatait 
elemezzük. 

Mindkét  író  esetében  az  1944-es  év  jelenti  a  kutatás  lezárásának  dátumát.  Ezt 
indokolja egyfelől Szabó Dezső 1945. januárjában bekövetkezett halála, másfelől pedig mivel 
Féja  Géza  1945  és  1956  között  Békéscsabán  élt,  kirekesztődött  az  irodalmi  életből  is. 
Névtelenül ugyan cikkeket írt a Cseres Tibor által szerkesztett Viharsarok című helyi lapban, 
de ezeknek az írásoknak külpolitikai vonatkozása már nincs. 1956 őszétől újra részt vesz a 
közéletben, a forradalmi szerepvállalásáról az életrajzi fejezetben szólunk majd.



III. Az értekezés fő gondolatmenetének összefoglalása

Áttekintésként közöljük a disszertáció tartalomjegyzékét:

        Köszönetnyilvánítás
        Bevezetés
        Felhasznált források 
        Szakirodalmi áttekintés

I. Szabó Dezső Trianon-képe

  I.1. Az „elsodort író”
    I.1.1. Az elsodort falu
    I.1.2. A forradalmak sodrásában
    I.1.3. Megered az eső
    I.1.4. A Horthy-rendszer kritikusa
    I.1.5. Az egész látóhatár
    I.1.6. Utolsó évek
    I.1.7. Temetés és bonyodalmak
    I.1.8. Ezerkilencszázötvenhat
    I.1.9. A „puha diktatúra” és az emigráció Szabó Dezső-képe

  I.2. Trianon, és a békeszerződés okai
    I.2.1. Jászi Oszkár és Szekfű Gyula a Monarchia felbomlásáról 
    I.2.2. Ezerkilencszázhúsz
    I.2.3. Új magyar ideológia felé
    I.2.4. Trianon okairól 12 évvel később
    I.2.5. Összegzés

  I.3. Különvélemény a Horthy-korszak revíziós politikájáról 
    I.3.1. A legitimizmusról
    I.3.2. Új ellenségkép: a németek és a szlávok
    I.3.3. Segítség!
    I.3.4. Külső és belső német terjeszkedés
    I.3.5. Németország megerősödése és Az antijudaizmus bírálata
    I.3.6. Első bécsi döntés
    I.3.7. Ezerkilencszáznegyven
    I.3.8. Összegzés

  I.4. Európa, a kis nemzetek és a harmadik út
    I.4.1. Helyünk Európában
    I.4.2. Szabó Dezső Európája
    I.4.3. „Külpolitikánk (…) belpolitikai kérdés”

  I.5. A megoldás: a kelet-európai népek összefogása
    I.5.1. Javaslat a magyar-román együttműködésre
    I.5.2. A „kelet-európai föderáció” gondolata
    I.5.3. A „Duna-medence, Kelet-Európa és a Balkán népeinek összefogása”
    I.5.4. Szabó Dezső hatása a felvidéki magyar ifjúságra
    I.5.5. „A németség útja”
    I.5.6. „Magyarország helye Európában: Kelet-Európa
    I.5.7. Konföderáció és revízió
    I.5.8. Szellemi előzmények
    I.5.9. Értékelés és összegzés

  I.6. A nemzetiségi kérdés
    I.6.1. Magyar nemzetiségpolitika a két világháború között



    I.6.2. Szabó Dezső nemzetállama
    I.6.3. Mi a magyar?
    I.6.4. A bethlen-i nemzetiségpolitika kritikája
    I.6.5. Javaslat a nemzetiségi kérdés megoldására
    I.6.6. Összegzés 

II. A Trianonhoz vezető út 

  II.1. Szekértábor-dilemmák
    
  II.2. A népiek múltszemlélete
    II.2.1. Illyés Gyula
    II.2.2. Németh László
      II.2.2.1. Németh László nemzetfelfogása
    II.2.3. Erdei Ferenc
    II.2.4. Veres Péter
    II.2.5. Szabó Zoltán
    II.2.6. Bibó István

III. Féja Géza Trianon-képe

  III.1. Féja Géza írói pályája
    III.1.1. Féja Géza és Szabó Dezső
  III.2. Féja Géza múltszemlélete
  III.2.1.   Összegzés
  III.3. Külpolitikai helyzetértékelés 
    III.3.1. A kibontakozás évei
    III.3.2. Féja Géza és a legitimizmus
    III.3.3. Hitler hatalomra jutásától az Anschlussig
      III.3.3.1. Féja Géza Ausztriáról
    III.3.4. A második világháború sodrában
      III.3.4.1. A szovjet-finn háborúról
      III.3.4.2. A kis nemzetek és a világháború
      III.3.4.3. Féja Géza a Nemzetbiológiai Intézet munkatársaként
      III.3.4.4. Német invázió Nyugat-Európában
      III.3.4.5. “Magyar út”, finn példa
      III.3.4.6. Ukrajna
      III.3.4.7. Trianon és a második világháború
      III.3.4.8. Az európai kisállamok jövője
      III.3.4.9. Összegzés

  III.4. Dunai konföderáció és revízió
    III.4.1. A “Magyar Capitoliumon” bírálata
    III.4.2. Első az egyenlők között
    III.4.3. “A hitleri jelszavak mögül (...) előbújik (...) a császári Németország arca”
    III.4.4. “Paraszt Európa – Paraszt Dunavölgye”
    III.4.5. Határokon átívelő irodalom
      III.4.5.1. Magyar-szlovák-cseh közeledés
      III.4.5.2. Erdély
    III.4.6. Féja Géza és a Márciusi Front
      III.4.6.1. Előzmények
      III.4.6.2. Ezerkilencszázharminchét
      III.4.6.3. Ezerkilencszázharmincnyolc
    III.4.7. “Politikai Bábel a Duna völgyében”
    III.4.8. Reflektálás a területi revízióra
      III.4.8.1. Az első bécsi döntés
        III.4.8.1.1. Az előzmények és a döntés
        III.4.8.1.2. Visszhang



      III.4.8.2. Parasztság és külpolitika
        III.4.8.2.1. Dózsa György
      III.4.8.3. Harmadik út
      III.4.8.4. “Szellemi honvédelem”
      III.4.8.5. Az “Erdély-kérdés”
      III.4.8.6. A második bécsi döntés
      III.4.8.7. A délvidéki területgyarapodásról
    III.4.9. “Külpolitikához nem szólhatunk”
    III.4.10. Kossuth Lajos Duna-konföderációs programja
    III.4.11. Féja Géza hozzászólása a második szárszói konferencián

IV. Az értekezés új tudományos eredményei

A dolgozat egyrészt a tárgyalt korszak, másrészt a felhasznált források vonatkozásában 
igyekezett  új  információkkal  szolgálni.  Miután Szabó Dezső és Féja Géza Trianonra  és a 
Horthy-rendszer külpolitikájára adott reagálásai eddig még nem képezték részletező, elemző 
vizsgálat  tárgyát,  továbbá  új  forrásokat  is  sikerült  a  kutatás  során  felhasználnunk,  ezért 
röviden összegezzük a kutatás eredményeit.

Szabó  Dezső  főbb  regényeit,  valamint  publicisztikáját  áttekintve  megállapíthatjuk, 
hogy az író az Osztrák-Magyar Monarchia, s benne a történelmi Magyarország szétesését a 
következő tényezőkkel magyarázta: 
1.  a  Szent  István  óta  letelepedő  idegenek  térfoglalása  (különösen  a  Habsburg-dinasztia 
magyarországi színre lépése); 2. az elhibázott kiegyezés; 3. az ebből adódó németorientációs 
külpolitika;  4. a túlzottan engedékeny nemzetiségpolitika;  5. a Magyarországnak kizárólag 
hátrányt és pusztulást jelentő világháborús részvétel; 6. a hagyományos magyar vezetőréteg – 
benne  az  arisztokrácia  és  a  dzsentri-  majd  keresztény  középosztály  erkölcsi,  szellemi 
süllyedése;  7.  a  magyar  parasztság  helyett  idegenekből  (zsidó-  és  német  származásúakból 
álló) szerveződő új középosztály “térfoglalása”; 8. a világháborút követő forradalmak árulása, 
s az igazi magyar forradalom elsikkasztása. 

Az író a történelmi Magyarország összeomlásának legfőbb okát azonban az 1867-ben 
létrejött  osztrák-magyar  kiegyezésben  látta.  A kiegyezés  kérdésében  megállapítható,  hogy 
Kossuth Lajos nyomdokain haladva Szabó Dezső sem számol a korabeli reális adottságokkal 
akkor,  amikor  a  hatvanhetes  megállapodást  egyoldalúan elmarasztalja.  Ennek magyarázata 
külpolitikai  iskolázatlanságában,  magyar  glóbusz  szemléletében,  az  ideológiai  és  politikai 
síkok közötti különbségtevés hiányában, röviden szólva a sterilen értelmezett függetlenségi 
gondolat  idealizálásában  keresendő.  Szerinte  Ausztria-Magyarország  külpolitikája,  mely  a 
terjeszkedő Németország  hatalmi  céljainak  volt  alárendelve,  egyenesen  vezetett  a  háborús 
összeomláshoz. Megfigyelhető továbbá, hogy Szabó Dezső – a korszak uralkodó felfogásának 
megfelelően - alapvetően belső okokkal magyarázta az ország hanyatlását. 

A Horthy-korszakot – még a dualizmus koránál is keményebb – kritikában részesíti az 
író. Szabó Dezső szerint a fennálló hatalom által hirdetett - a közvélemény széles körei által 
óhajtott, remélt - Szent István-i magyar birodalom megvalósítása lehetetlen, hiszen a Trianon 
következtében elszakadt nemzetiségek nem akarnak a Magyarország kötelékébe visszatérni. 
Még kevésbé kívánatos a Habsburg restauráció, hiszen a Habsburgok több évszázados uralma 
szerinte  csak  szenvedést  hozott  a  magyarokra.  1923-ra  Szabó  Dezső  végleg  szakított  az 
ellenforradalmi rendszerrel, s írásaiban a német “térfoglalás” veszélyeire hívta fel a figyelmet. 
1927-től kezdve foglalt határozottan állást a magyar önállóságot veszélyeztető Anschluss és 
Mittel-Európa tervek ellen. Szerinte a Magyarországon tapasztalható legitimista, irredenta és 
„antijudaista”  propaganda gerjesztése  is  végeredményben  a  Közép-Európában terjeszkedni 



kívánó Németország  érdekét  szolgálja.  A német  nagyhatalomra példaként  tekintő nyilasok 
politikája csak az ország további csonkulását eredményezheti, ezért az író mélyen megvetette 
a nyilas mozgalmat. A magyar külpolitika vezérelve szerinte csak a  semlegesség biztosítása 
lehet. A revízió kapcsán írt kritikája összességében kiegyensúlyozott, helytálló.

Szabó Dezső az első bécsi döntésig az első világháborút lezáró békeszerződéseket  - 
benne a trianoni határokat - elfogadva keresett megoldást kelet-európai nemzetek számára. 
Szerinte  a  német  és  orosz  terjeszkedés  által  veszélyezetett  dunai  népek  megmaradása  és 
fejlődése abban az esetben biztosított, ha  e kis népek laza konföderációba szerveződnek. Az 
új történelmi összefogás szerinte szoros együttműködést jelentene katonai, külügyi, gazdasági 
és kulturális  téren egyaránt.  A Kelet-Európa terv átfogó értékelésénél  megkerülhetetlen az 
európai  politikai  erőviszonyok  számbavétele.  A nagyhatalmi  politika  domináns  jellegéből 
következően fel kell tennünk azt a kérdést, hogy volt-e igény a nagyhatalmak részéről egy 
konföderáció  kialakítására  a  térségben  a  két  háború  között.  Megállapítható,  hogy az  első 
világháború után a győztesek is törekedtek egy a Baltikumtól a Földközi-tengerig terjedő, a 
német  és/vagy  orosz  terjeszkedést  felfogni  képes  konföderatív  struktúra  létrehozására. 
Azonban gyorsan kiderült, hogy egymás közötti ellentétek, éspedig nemcsak a győztesek és 
vesztesek  közötti,  hanem  a  győztesek  és  győztesek  közötti  ellentétek  miatt  is,  ez  az 
együttműködés nem fog létrejönni, vagy ha erőszakkal létrehozzák, akkor nem fog működni. 

Innen  nézve  jó  szándékú  értelmiségi  utópiának  kell  tekintenünk  Szabó  Dezső 
Keleteurópa-tervét. Már Kossuth és Jászi is a “jövő szempontjából” alkotta meg tervezetét, a 
Trianon utáni Magyarországon még nyilvánvalóbb volt  a terv megvalósításának számtalan 
nehézsége.  Ugyanakkor a kedvezőtlen adottságokkal együtt  is egyre többen ismerték fel – 
Wesselényi  Miklós,  Teleki  László,  Kossuth Lajos,  Klapka György,  Balcescu,  Ady Endre, 
Bartók Béla, Jászi Oszkár, Szabó Dezső és Németh László nyomdokain haladva - a “dunai 
gondolat”  jelentőségét,  azt,  hogy  a  kelet-közép-európai  népek  sors-  és  kultúrközösséget 
alkotnak. 

Szabó  Dezső  - súlyos  ellenmondásoktól  terhes,  irreális  -  koncepciójának  lényeges 
eleme, hogy a szerző a kül- és belpolitika összefüggéseit egységben szemlélve hangsúlyozza, 
hogy a mindenkori külpolitika egyben a belpolitika függvénye is. Azaz a magyarságnak az - 
egyébként elodázhatatlan - belső reformok révén kell vonzást gyakorolnia a szomszédos – 
hozzá  hasonlóan – kis  nemzetekre.  Ez azt  is  jelenti,  hogy Magyarország  a Szent  István-i 
„nagynemzet”-koncepcióból  következő  igényeit  átmenetileg  felfüggesztve  keresi  a 
nagyhatalmak felé szintén kiszolgáltatott kis nemzetekkel az összefogás lehetőségét. 

Szabó szerint Magyarország hivatását  nem azzal valósítja meg, ha visszaszerzi régi 
területeit, hanem  a területi elv érvényesítése helyett olyan morális erőre kell szert tennie a 
Duna völgyében, mellyel képes lehet egy szövetség megteremtésére. A magyarságnak tehát 
erkölcsi  magatartásával  és  szervező  erejével  kell  az  egyenlők  közt  elsőnek  lenni.  Ez  a 
gondolat megelőlegezi Németh László “mintanemzet”-koncepcióját.
Kiemelendő továbbá, hogy a Duna-menti  népek összefogásának gondolatát  határkiigazítás 
nélkül  úgy  képzelte  el  az  író,  hogy  ezzel  a  konföderációban  résztvevő  kelet-európai  kis 
nemzetek az első lépést tennék meg egy egységes – a határok jelentőségét elveszítő – Európa 
felépítésének folyamatában. 

Szabó Dezső és Féja Géza útjai 1923-ban találkoztak, amikor Féja Szabó vonzásába 
kerülve az  Auróra című lap munkatársa lett. A következő évben Féja eltávolodott a népiek 
egyik “ősatyjától”, és előbb Babits Mihály, majd Bajcsy-Zsilinszky Endre felé tájékozódott. 
A fiatal Féja és a nálánál 21 esztendővel idősebb Szabó között barátság nem alakult ki. A 
nagy  korkülönbség  mellett  minden  bizonnyal  Szabó  összeférhetetlen  természete  is 
közrejátszott ebben. 



Féja Géza egy új programot megvalósító „szabadcsapatnak” látta a népiek mozgalmát. 
Szembefordulva  a  dualista  korszak  liberális,  illetve  a  Horthy-korszak  uralkodó 
nemzetfelfogásával, egy új „népi” nemzetfelfogást javasol. Ebből kiindulva tesz kísérletet a 
múlt újraértelmezésére. 
Szabó  Dezsőhöz  hasonlóan  ő  is  a  negatívumokat  emeli  ki  a  Habsburgok  magyarországi 
négyszázéves uralma kapcsán. A Habsburg-monarchia összeomlásának okait kutatja Féja is a 
bukást   belső  tényezővel,  a  szerves  összetartó  erők  elsorvadásával  magyarázza.  Hozzá 
hasonlóan a többi népi író is a történelmi múltba visszatekintve keresett megoldást a magyar 
“sorsproblémákra”.  A  “két  pogány  közt”  küzdő  “kuruc  hősök”  tisztelete  mellett 
összekapcsolta  a  népi  írókat  a  dualista  rendszer  kíméletlen  kritikája.  A  kiegyezéssel 
kapcsolatban egyedül Erdei Ferenc fogalmazott meg elismerő szavakat is, igaz ő gazdasági 
szempontból  (is)  vizsgálta  az  1867-tel  kezdődő  korszak  történetét.  Szabó Dezső,  Németh 
László és Bibó István felismerték a Monarchia felbomlásának kikerülhetetlenségét, azonban a 
birodalom felbomlásához vezető külpolitikai  tényezők jelentőségével ők sem számoltak.  A 
“germán uralom” teszi szükségessé Szabó Dezső, Németh László és Féja Géza írásaiban is a 
Monarchia “elnyomott népeinek” összefogását.

Féja a  Magyarország című lap munkatársaként publikált számos külpolitikai témájú 
írást.  Többek  között  ő  küld  helyszíni  beszámolót  az  első  bécsi  döntés  visszhangjáról.  A 
harmincas  években  született  írásaiban  ő  is  gyanakvással  tekintett  a  német  nagyhatalmi 
politikára.  Féja  1940-es  írásai  és  a  Nemzetbiológiai  Intézetben  történő  szerepvállalása 
megadják a magyarázatot arra a kérdésre, hogy miért  is került  a publicista fokozatosan a 
politikai paletta jobboldalára. Féját, mint a szociális kérdéssel is sokat foglalkozó publicistát, 
is elkápráztatják a – katonai sikerek mellett - német szociálpolitika sikerei. Féja ezzel együtt 
feladja  azt  a  korábbi  álláspontját  is,  amely  még  veszélyt  látott  a  náci  ideológiában  és 
terjeszkedésben. A negyvenes évek elején Teleki Pál irányvonalát követve a semlegességet 
tartja  követendőnek,  a  belpolitikában  pedig  egyaránt  támadta  a  nyilasokat  és  a 
szociáldemokratákat, illetve a kommunistákat.

Külpolitikai írásaiban ő is nagy hangsúlyt fektetett a szomszédos népekkel való 
kulturális  kapcsolatok  kiépítésére,  illetve  fejlesztésére.  Az  általa  elképzelt  konföderatív 
struktúra  kérdését  a  harmincas  évek  végétől  ő  is  összekapcsolta  a  területi  revízió 
programjával. A legitimista politikát mindvégig ő is elutasítja, a az ország külpolitikájánál 
pedig  elsőként  –  Szabó  Dezsőhöz  és  Németh  Lászlóhoz  hasonlóan  -  a  belső  megújulás 
fontosságát hangsúlyozza. 

V. A téma továbbfejlesztésének lehetőségei

Több,  a  dolgozatunkban  érintett,  vagy részletesebben  tárgyalt  témakör  esetében  is 
lehetséges,  sőt  szükséges  a  további  vizsgálódás.  Elsőként  Szabó Dezső  külpolitikai  írásai 
esetében érdemes megvizsgálni, hogy az író náciellenes és revíziót bíráló írásai mennyiben 
hatottak  a  korabeli  közgondolkodásra.  A  visszaemlékezések  ebben  a  kérdésben  igencsak 
eltérő  válaszokat  adnak.  Másokhoz  hasonlóan  Szabó  is  felvázolja  továbbá  a  határok 
spiritualizálódása  által  egységesedő Európa képét.  Szintén további  elemzést  igényel  annak 
kiderítése, hogy a páneurópa-gondolat mennyiben volt jelen a többi népi író írásaiban.

Hátra van még azon népi írók külpolitikai  jellegű írásainak részletező elemzése is, 
akiknek  írásaival  dolgozatunkban  nem  foglalkoztunk  részletesen.  Mindenekelőtt  Szabó 
Zoltán,  Veres  Péter  és  Kovács  Imre  külpolitikai  témájú  írásai  jelenthetnek  előrelépést  a 
további kutatás során.

Végül jelezzük, hogy az egyelőre csupán háttér információként felhasznált - 1999 és 
2006 között született - témához kapcsolódó interjúk eredményeit is szükséges a későbbiekben 
feldolgozni.
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