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Az 1929-ben kirobbant nagy világgazdasági válságnak végzetes bel- és külpoli-
tikai hatásai lettek a kelet- és közép-európai népek életében. Egyrészt megerı-
södtek, majd uralomra jutottak a diktatórikus politikai irányzatok, másrészt nyil-
vánvalóvá vált a francia hegemónia kísérletének kudarca és újjászületett a néme-
tek keleti terjeszkedésének koncepciója. A gazdasági nehézségek megoldásának 
egyik lehetséges útja lehetett volna ugyanis a kontinens vagy legalább a középsı 
régió gazdasági egyesítése. A nagyhatalmaknak és Közép-Európa kisállamainak 
lázas külpolitikai kiútkeresése az élet számos terén érezhetı volt.1 

Jelen tanulmány Szabó Dezsı író 1931-ben írott A németség útja címő ta-
nulmányának elemzésével azt akarja bemutatni, hogyan reagált a magyar értel-
miség egyik jobboldali radikális képviselıje a gazdasági válság idején kialakuló 
német-magyar, osztrák-magyar közeledésre, a különbözı integrációs tervekre és 
legfıképpen hogyan nyilvánult meg a fenyegetı német veszéllyel szemben az 
író legendás intoleranciája. Bevezetésként tekintsük röviden át, melyek voltak 
azok a bel- és külpolitikai események 1930-31-ben, melyek hozzájárulhattak 
ennek az igen éles hangú németellenes pamfletnek a megszületéséhez. 

1930. márciusának végén Heinrich Brüning lett Németország kancellárja, aki 
Julius Curtius külügyminiszterrel és Bernhard von Bülow külügyi államtitkárral 
burkolt támadást indított a franciák által kialakított európai gazdasági és politikai 
rend ellen, mivel a külkereskedelem a délkelet-európai országokkal szemben a 
német külpolitika nyomásgyakorló eszköze lett. „Kulcsszerepre (ti. Németor-
szág-B.B.) … azáltal tett szert, hogy a felvett kölcsönök visszafizetésének szem-
pontjából nélkülözhetetlen délkelet-európai export egyik legfontosabb piacává 
vált.” 2 1930. november 21-én Bethlen István miniszterelnök Berlinbe látogatott, 

                                                 
1 DIÓSZEGI László: Gazdasági egyesítési tervek a Duna-medencében az 1929-1933-as világgazda-
sági válság idıszakában. In. BÁN D. András-DIÓSZEGI László-MÁRER Pál-PRITZ Pál-ROMSICS 
Ignác: Integrációs törekvések Közép-és Kelet-Európában a 19-20. században. Bp., 1997. 63-64.  
2 ROMSICS Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Bp., 1996. 195.  
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de ekkor még csak egy elvi megállapodást kötött a német kancellárral a politikai 
együttmőködésre, a német-magyar kereskedelmi megállapodás aláírására 1931. 
július 18-án került sor. A magyar-osztrák kapcsolatok is barátságosabbá váltak a 
konzervatív Johannes Schober kancellár hatalomra kerülése után, mert Bethlen 
és Mussolini is egy olasz-osztrák-magyar szövetséggel számolt. Az osztrák kor-
mányfı 1930. július 7-én utazott Budapestre és a döntıbírósági szerzıdést 1931. 
január 25-én Bécsben barátsági szerzıdéssé bıvítették. Magyarországnak a Né-
metországhoz és Ausztriához főzıdı gazdasági kapcsolatai tehát látványosan 
javultak ezekben a hónapokban és ez nem lehetett közömbös egy nemzeti érzel-
mő publicista számára. 

Szabó Dezsı (1879-1945) író a két világháború közötti szellemi élet fontos 
szereplıje volt. A jobboldali radikalizmus táborában kezdte pályafutását és egy 
rövid polgári radikális kitérı után oda is tért vissza. Leghíresebb mőve Az elso-
dort falu, amely a történelmi Magyarország széthullásáért a zsidó nagytıkét és a 
magyartalan középosztályt vádolta és hitet tett a parasztságra épített gazdasági, 
társadalmi és politikai reformok mellett. Stílusa miatt az expresszionizmus, esz-
méi miatt a népi mozgalom elıfutárának nevezik, de a jobb-és baloldal között a 
„harmadik utat” képviselte. Az 1920-as évek közepétıl antiszemitizmusa mellett 
németellenessége került elıtérbe és elsık között figyelmeztetett a náci veszélyre. 
Az 1930 és 1933 közötti idıszak a nélkülözések és a hallgatás évei voltak Szabó 
Dezsı számára: sokat pereskedett, anyagi helyzete egyre romlott, publikációs 
lehetıségei csökkentek, ezért örült, hogy 1931 júliusában Kádár Lehel3 Magyar 
Élet címő egyetlen számot megért lapjában lehetıséget adott neki A németség 
útja kiadására, amelyet a végén szereplı dátum alapján a megelızı hónapban írt 
II. kerületi „csatárkadőlıi” lakásán.4 Nagy Péter Szabó Dezsı  marxista életrajz-
írója szerint ez a tanulmány csak egy bajor-osztrák-magyar szélsıjobboldali 
összeesküvés tervét próbálja leleplezni, de látni fogjuk, hogy ennél többrıl van 
szó. Abban viszont a kritikusnak igaza van, hogy ez a tanulmány világosan 
megmutatja a szerzı kvintesszenciáját: „… a meglévı bajok s az azokban rejlı 
lehetıségek élesszemő meglátását s az azokra adott válasz, a gyógyításul elkép-
zelt orvosság elégtelenségét, ötletszerőségét…”5 
 
 

                                                 
3 Kádár Lehel (1884-1935) jogot végzett, újságíró volt, 1909-tıl írt különbözı lapokba, 1919 után 
pedig az Új Nemzedék, a Nemzeti Újság, a Szózat, a Reggeli Újság és a Magyarság munkatársa 
lett. A fajvédı jobboldali politika egyik legharcosabb képviselıje volt. Révai Új Lexikona. 
Fıszerk. KOLLEGA TARSOLY István, Szekszárd, 2004. XI/16-17. 
4 SZİCS Zoltán: Szabó Dezsı életének áttekintı kronológiája. Bp., 2000. 42-44. 
5 NAGY Péter: Szabó Dezsı. Bp., 1979. 471. 
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Múlt és jelen 
 
Szabó Dezsı tanulmányát a harangokra vésett mondattal kezdi, és a rá jellemzı 
patetikus stílusban folytatja saját prófétai szerepének magasztalásával és a heroi-
kus pesszimizmus természetfölötti harcának kiterjesztésével. Már a bevezetı 
sorok emlékeztetnek az ószövetségi próféták és azok késıi utódainak, a XVI. 
századi magyarországi református prédikátorok elhivatottságára, de a nemzete 
sorsát illetıen eléggé pesszimista és elsı soraiból csak önmaga dicsérete a biztos 
pont. Ezt meglehetısen büszkén így fogalmazza meg: „Ma az én magyarságom 
fölött nem ítélkezhetik senki: mert ma én vagyok a magyarság egyetemes, törté-
nelmi kifejezıje, én vagyok a jövı ítélete.”6 

Meghökkentı olvasni 75 év után ezt a magabiztos véleményt, amely meg van 
gyızıdve saját igazáról, és azt jósolja, hogy a jövı majd ıt fogja igazolni. Is-
merve a következı évek külpolitikai eseményeit ezt a prófétai elırelátást azon-
ban nem annyira a külpolitikai viszonyok mélyreható ismeretével, hanem inkább 
a mővészi intuícióval és a neveltetésbıl származó németellenes elıítéletekkel 
kell megmagyarázni. A több száz éves történelmi feladat – amit a szerzı említ – 
éppen ez a német befolyás elleni eszmei harc. Ugyanakkor úgy tőnik, hogy Ady 
Endre küldetését is folytatni akarja a magyarság érdekében, mert a nemzet iránti 
szeretete, győlölete hazája érdekében lobog, és hozzá hasonlóan megveti üldözı-
it, „a magyar álarcú idegen orgyilkosokat”. Éppen ezekben az utóbbi szavakban 
van azonban a lényeges eltérés a két vátesz között: Ady ellenségeit – még ha 
hazaárulóknak is nevezte ıket sokszor – nem azonosította más nemzetiségekhez 
tartozó személyekkel, gondoljunk, csak a „vad geszti bolondra”, Tisza Istvánra. 
Ha az író logikáját alkalmaznánk erre a sajátos szituációra, azon is el lehet gon-
dolkodni, hogy Szabó Dezsı, a román származású anya nagyravágyó gyermeke 
milyen elszántsággal hirdeti saját hazaszeretetét, és milyen meggyızıen azono-
sítja saját személyét és munkásságát a magyarság lényegével.7 A tanulmány 
szerkezete egyébként megfelel a szerzı más politikai témájú publicisztikáinak, 
mert rendszerint egy lírai bevezetı után kezd hozzá a tételes fejtegetéshez és 
általában hasonlóan lírai vagy szentimentális hangnemben fejezi be. 

A captatio benevolentiae után, amely sokkal inkább a prédikátor tévedhetet-
lenségét volt hivatva alátámasztani, s rátér mondanivalója részletes taglalására. 
Már az elsı rész elsı soraiból kiderül, hogy az Anschluss kérdése és a magya-

                                                 
6 SZABÓ Dezsı: A németség útja. In. SZABÓ Dezsı: Egyenes úton. Bp., 2003. II. k.738-739. (to-
vábbiakban: A németség útja) 
7 Mivel Szabó Dezsı édesanyja, Mille Mária révén román származású is volt, 1929 karácsonyán 
nagy botrányt kavarva bejelentette, hogy az éhezés és a mellızöttség miatt felveszi a Gheorghe 
Mille nevet, a román állampolgárságot és kivándorol Bukarestbe. SZİCS Z. : i.m. 42. 
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roknak a németekhez főzıdı viszonya fogja meghatározni gondolatait, és felhá-
borítónak tartja, hogy ezek a kérdések nem tőnnek sorskérdésnek Magyarorszá-
gon. A politikai passzivitás okaként a dualizmust nevezi meg, hiszen 
közönbösségre nevelte a polgárokat, de megemlíthetné éppen a kiegyezést meg-
elızı passzív ellenállást is, mert ez is a németellenes legendárium egyik fontos 
epizódja. Szabó Dezsı többször is elítélte az osztrák – magyar közös állam meg-
alakítását, 1867-et pl. „1’année terrible” – nek (szörnyő esztendınek) nevezte 
és az organikus politikai, társadalmi és gazdasági fejlıdés elmaradásáért kárhoz-
tatta a bukott rendszert. „Így kihaltak a magyar társadalom nagy tömegébıl 
azok az életfolyamatok, melyek természetesen, az elemi életérdekek mély gyöke-
reirıl termelnék elı a saját élettörvényeiknek, saját organikus céljaiknak megfe-
lelı történelmi életet.”8 Az elvakított és elbutított társadalom – szerinte – ezért 
nem hördült fel az osztrák – német egyesülés újbóli emlegetésén, amely ekkori-
ban foglalkoztatta a magyar közvéleményt. 

Az esszé hátteréhez tudnunk kell azt, hogy az osztrák-német vámunió tervét 
Schober osztrák kancellár 1930. januári berlini tárgyalásain vetették fel, a tár-
gyalások 1931. januárjában folytatódtak és 1931. március 19-én írták alá és je-
lentették be a vámuniót. Franciaország és Csehszlovákia egyértelmően az 
Anschluss elıkészítésének nevezte és elutasította, Olaszország és Nagy-
Britannia burkoltabban ellenezte, a magyar kormány pedig különös módon a 
franciákat támogatta, mert a külügyminisztériumban úgy gondolták, hogy ha a 
vámunió megvalósulna, Magyarországnak megalázó módon Németország ke-
gyeit kellene keresni.9 A politikai unió ennek egy távolabbi következménye lett 
volna, mert mindkét állam gazdaságát a nagy válság alaposan megtépázta és a 
felek egyelıre a külkereskedelmi együttmőködést szerették volna még szoro-
sabbra főzni. A gazdasági Anschluss megakadályozására a franciák visszavontak 
számos rövid lejáratú hitelt, amelyet korábban Ausztriának adtak, és ezeknek a 
kölcsönöknek a kivétele járult hozzá 1931 májusában az osztrákok legnagyobb 
pénzintézetének, a bécsi Österreichische Creditantstaltnak a bukásához. Ez az 
esemény pedig 1931 nyarán Közép – Európában mindenhol bankösszeomlást 
idézett elı, mert pl. a Magyar Általános Hitelbank is súlyos helyzetbe került és 
csak az állami beavatkozás mentette meg a teljes csıdtıl. Curtius és Schober 
1931 szeptemberében visszavonta a szerzıdést, majd a tervbe vett vámuniót kis 
többséggel ugyan, de a hágai Nemzetközi Bíróság is elutasította, ez pedig 1931 
októberében Curtius lemondásához vezetett. Szabó Dezsı jó külpolitikai szima-
tát dicséri, hogy észrevette ebben a vámuniótervben a német hódítás veszélyét, 

                                                 
8 Uo.739. 
9 DIÓSZEGI i.m. 69-73.  
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hiszen a magyar értelmiség tudta, hogy a reformkorban felmerült osztrák – né-
met Zollverein terve is hosszú távon a nagynémet egység érdekeit szolgálta és ez 
a gazdasági és politikai elınyök ellenére is nehéz helyzetbe hozta volna Magya-
rországot. 

Szabó Dezsı azzal a meghökkentı kérdéssel folytatja gondolatmenetét, hogy 
Németország tulajdonképpen nem vesztette el az elsı világháborút, mert még 
sosem volt ilyen nagy mértékő a kelet – európai német szolidaritás és Ausztria 
megalakulásával egy új elıretolt állomása jött létre a német hódításnak. A leg-
nagyobb nyereségnek viszont azt tartja a németség számára, hogy az a Magya-
rország, amely évszázadokon át próbálta útját állni a germán hódításnak most 
Németország közelebbi csatlósa lett, mint bármikor. Hogy lehet egy ennyire 
germanofob nemzetbıl ilyen germanofil közösség? A következı bekezdések 
történelmi áttekintését adják a magyar történelemnek, és mintaszerően példázzák 
az egyoldalú történelemszemléletnek a jelenbıl kiinduló módszereit. 

Eszerint a XVI. században adták el a magyar fajt idegen urai a Habsburgok-
nak pusztán gazdasági okokra hivatkozva. Itt tőnik fel elıször a magyar faj és az 
idegen vezetıréteg kettıssége és ellentéte, amely az egész írást meghatározza a 
továbbiak során. A faj, a köznép vagy még pontosabban a parasztság az igazi 
törzsökös magyarság, az elit pedig magyarellenes. Ez a „mi” és „ık” ellentétpár 
a modern politológiai szakirodalom szerint is tökéletesen illeszkedik a 
populizmus eszmerendszerébe és igen erıs gyökere az összeesküvés-
elméleteknek, mely szerint egy szőkebb hatalmi csoport saját érdekei szerint 
vezeti a népet, amelynek még véleményére sem kíváncsi. A magyar nemzet elle-
nállt ugyan a németesítésnek – folytatja az író – és túlélte azt a nagy háborút is, 
amelybe a Habsburgok vitték bele, most azonban igen erısen vonzódik volt 
hóhéraihoz. Ezt az abszurd, irracionális jelenséget, a morbus hungaricust Szabó 
Dezsı nem tudja megmagyarázni csak irracionális érvekkel, és mivel más nem-
zetek ezt nem érthetik meg, – írja – csak magunkra számíthatunk. „Ha mi nem 
tudjuk meglátni a betegség okait, ha mi nem tudjuk beidegezni a gyógyulás fo-
lyamatait, a halál holnap átlépi a már megérintett küszöböt.”10 A világháború 
alatt úgy tőnt, mintha feléledt volna az életösztön a nemzetben, mert erısödött a 
függetlenségi vágy, amely az élet minden területérıl ki akarta iktatni a német 
hatást. Az 1918-as forradalom és az 1919-es Tanácsköztársaság idején azonban a 
szabadság lehetısége elveszett, mert „nem volt oly társadalmi réteg, amely a 
magyarság egyetemének organikus kifejezıje s az új történelmi szükségeinek 
megvalósítója lehessen.”11 A kommunizmus bukása után – részben saját Elso-

                                                 
10 A németség útja. 740. 
11 Uo. 741. 
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dort falu címő regényének is betudhatóan – a pángermánizmus – szerinte – meg-
rémült, hogy egy független és öntudatos magyar nemzet megerısödése miatt 
elveszti leghőségesebb házırzı kutyáját. 

Az ellenforradalmat azonban Szabó Dezsı szerint a németek sajátították ki és 
ezt is a saját céljaikra használták fel. Szerinte azóta is három eszmét használnak 
fel, hogy fenntartsák uralmukat a magyarok fölött: az antiszemitizmust, a revizi-
onizmust és a legitimizmust. Az írónak ez a meglátása kísértetiesen hasonlít arra 
a marxista tételre, mely szerint ezek az ideológiák az kizsákmányolás fenntartá-
sának eszközei voltak, de ı ezt nem társadalmi osztályokra, hanem nemzetekre 
vonatkoztatja. Világosan látta, hogy az a céljuk, „hogy lármájukkal a magyarság 
minden figyelmét levegyék a múlt kiáltó tanulságaitól, saját céljaitól, életérdeke-
inek megszervezésétıl és a szükséges védelmek megépítésérıl.” 12 A zsidó hódí-
tás olyan eszközeit leplezték le, amelyeket a németek is használtak a magyar 
nemzet ellen, de azt sem szabad elfelejteni, hogy 1919-20-ban éppen Szabó De-
zsı lovagolta meg legsikeresebben ezt a zsidóellenes hullámot. A revizionizmus 
leleplezése során rámutat arra az általa felháborítónak tartott tényre, hogy míg a 
cseh, román, szerb szomszédok ellen az ottani magyarokra nézve veszélyes so-
viniszta propagandát folytatnak, addig Ausztriától senki sem akarja visszaköve-
telni a Nyugat – Magyarországból kihasított területsávot. Valójában a revizio-
nizmus célterülete volt Burgenland is, de ezt a magyar kormány taktikai okokból 
nem hangoztatta nyilvánosan. Ez a kettıs mérce nyilvánul meg abban a nézetben 
is, hogy osztrák közremőködés nélkül nincs magyar újjászületés. A legitimiz-
must pedig egyszerően nevetségesnek nevezi, mert elképzelhetetlennek tartja, 
hogy a közép – európai nemzetek örömmel térnének vissza a dinasztia karámjá-
ba. 1931. májusában az olasz és a francia lapok sokat foglalkoztak a Habsburg-
restauráció lehetıségével, mert az olaszok az Anschluss-szal szemben támogat-
ták volna Habsburg Ottó osztrák-magyar királyságát, a magyar kormánynak 
azonban nem tetszett ez az elképzelés.13  
 
 

Hódítás és hódítók 
 
Szabó Dezsı szerint más európai nemzeteknél azok az eszközök, amelyekkel a 
németek a magyarok leigázására törekednek teljesen hatástalanok lennének, mert 
ott kialakultak a történelem során az egészséges önvédelmi mechanizmusok. Ez 
az állítás árulja el, hogy az író az emberi történelmet a fajok versenyének tekinti 

                                                 
12 Uo. 
13 JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Bp., 1988. 126-127. 
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és a faj fogalmából következıen egy sajátos biológia determinizmussal tekint a 
saját népére is. Eszerint a német hódításvágy egy betegség, amelybıl a germán-
ság sosem gyógyult ki, újra és újra el akarja ezt terjeszteni Európában. A franci-
ák megerısítették saját immunrendszerüket, de a kelet – európai nemzeteknek 
erre nem volt lehetıségük. Különösen a magyar nemzet van kiszolgáltatott hely-
zetben, pedig 1918-19-ben lett volna lehetıség a vakcina megtalálására, a ragály 
azonban visszatért és még erısebben rombolja a nemzet testét mint korábban. A 
német járvány vírushordozójánaknak az író a magyarországi középosztályt tartja, 
amely „a magyarságnak semmiképpen sem kifejezıje, nem organikus megnyilat-
kozása.”14 A titkos szervezeteket is idegen érdekek képviselıinek nevezi, mert 
minden tájékozott értelmiségi számára nyilvánvaló volt, hogy ezekben osztották 
szét a gazdasági, politikai hatalom pozícióit, ami szintén az összeesküvés teóriá-
ját támasztotta alá. Az író nem rejti véka alá megvetését és gúnyolódását irántuk, 
amikor az 1925-ös frankhamisítási botrányt említi, amelyben gyakorlatilag az 
egész magyarországi politikai elit kompromittálódott és éppen egy 
Windischgrätz Lajos herceg volt az, aki Ludendorffal és Hitlerrel tárgyalt az 
akcióról, tehát leleplezte a németek magyarországi ambícióit. 

Ezután veszi sorra Szabó Dezsı a német hódítás haditervének részletes forga-
tókönyvét, a magyar társadalomnak azokat a területeit, amelyeket el kell foglalni 
a teljes bekebelezés érdekében. Az elsı helyen áll nála is a gazdasági élet, de 
úgy tőnik, nem látja be, hogy Magyarország elsı száma külkereskedelmi partne-
re Németország volt az elsı világháború után is és a magyar gazdaságnak a tör-
ténelmi múltból következıen is szoros kapcsolatban kellett állnia nagy nyugati 
partnerével. A második pozíció, a külügyminisztérium és a diplomácia, ahol 
olyan külpolitikát folytatnak, amely tovább ápolja a német – magyar szövetséget 
és a szerzı a minisztériumi tisztviselık névsorából von le messzemenı követ-
keztetéseket azok hazaáruló tevékenységére. A harmadik hely a kultúra, amelyen 
belül leginkább az oktatásban érezhetı a német befolyás, amit az írónak 
Klebelsberg Kunó tevékenysége bizonyított, de még a középiskolák vezetésében 
is idegen hatásra gyanakszik. Azért tartja az oktatást stratégiai ágazatnak, mert 
éppen itt folyik a németbarát középosztály kiképzése. Veszélyesnek nevezi azt 
is, hogy a keresztény egyházakat is ellepték a német származású személyek, és 
itt elsısorban az általa sokszor bírált katolicizmusra gondol, amely szerinte a 
német hódítás eszköze volt Szent István óta. Nem maradhatnak ki a fegyveres 
erık sem, ami a késıbbi történeti kutatások eredményeit ismerve már nem any-
nyira meglepı vélemény, mert ma is van olyan uralkodó nézet, amely meghatá-
rozónak tartja a németbarát tisztikar második világháborús felelısségét. Az iga-
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zságszolgáltatás is a németek kiszemelt célterülete, hogy ık mondhassák meg, 
mi a bőncselekmény és mi nem. Az állítás és az érvelés között azonban logikai 
ellentét van, mert a tétel világos („Elfoglalni az igazságszolgáltatás minden 
fokán és terén minél több helyet.”15), de az utána következı érvelés már zavaros 
biológiai, freudista utalásokat tartalmaz („Hogy a német vér, a német ideg, az 
egész ösztönös tudattalan és tudatos német organizmus szőrjön szerves igazsá-
gokat, melyek védelem és hódítás a németség számára.” 16). Szabó Dezsınek 
személyes tapasztalatai is voltak az igazságszolgáltatás mőködésérıl, mert több-
ször is beperelték és – ismerve elıítéletes gondolkodását – ez is befolyásolhatta 
véleményét. Sajátos logikája szerint, ha elmarasztalta ıt a bíróság, akkor az csak 
azért történhetett, mert a bíró idegen származásúként ítélt egy igazi magyar ha-
zafi fölött. A hódítás legutolsó célpontja pedig a városok és községek képviselı-
testülete, amely a közigazgatás legalsóbb szintjéig biztosíthatja a német uralmat, 
bár beismeri a szerzı, hogy ezen a téren van még lehetıség a magyar érdekek 
védelmére. 

A megszállandó gazdasági, politikai és társadalmi területek után le kell lep-
lezni azokat a pszichikai és szellemi eszközöket, amelyek segítségével annyira 
meg tudják puhítani a németek a magyar nemzetet, hogy az önként kínálja fel 
magát a beolvasztásra. Ezeknek a taglalásában derül ki igazán a szerzı sajátos 
gondolkodása, mert a fenti – elsı ránézésre nagyon összeszedett – gondolatme-
net levezetésénél a racionális tételmondatokat irracionális érvek követték és adós 
maradt a higgadt és tényszerő bizonyítással. Szabó Dezsı véleménye szerint 
ezek a németek nagyon hazafiak, nagyon keresztények és nagyon antiszemiták. 
Jellemzı módon a magyarkodásukat jellemzi a legaprólékosabban, a másik két 
jellemvonásukra már kevesebb teret szentel. A rettentıen magyarokat a közéleti 
szereplésük alapján három csoportba osztja. Az elsı társaságot legalább ıszinté-
nek mondja, mert rideg nemzeti önzéssel mindig többet és többet követel a ma-
gyaroktól, mert nyíltan ki akarják szolgálni nagy nyugati rokonaikat és az ı kö-
vetelızésüket akarják a többiek az engedékenységgel megelızni. A második 
csoportba tartoznak a középutasok, akik szintén büszkélkednek német származá-
sukkal, de igyekszenek beilleszkedni is, asszimilálódni is. A harmadik csoportot 
tartja a legveszélyesebbnek, mert ezek titokban és álnok módon törnek a hata-
lomra. Visszataszítónak tartja a „túlmagyarok”, „überungarok” hivalkodó haza-
szeretetét, mert ık akarják megmutatni, hogyan kell helyesen magyarként visel-
kedni, és ık akarják eldönteni, hogy ki a magyar. Ezek bosszantják leginkább az 
írót, ezért nagyon találó és kegyetlenül kritikus mondatokban gúnyolja ıket. İk 
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azok, akik divatot csinálnak az ısmagyar szokásokból és a magyar nemzetet egy 
biológiailag keverék közösségként, arctalan masszaként határozzák meg. Bravú-
ros logikával mutatja be gondolkodásukat, amely szerint éppen ık, az idegen 
származásúak tartják hazaárulónak azokat, akik a lenézett és kisemmizett népért 
emelik fel a szavukat. „Magyar tehát nincs – írja – De vannak: jobb magyarok. 
Ez a faj tudniillik csak középfokban van meg. Jobb magyarok: a német-
magyarok. İk az Isten jóviselető Ábeljei, ık a konstruktív, igazi hazafiak. Mert 
amennyiben mégis van magyar: az a rossz magyar. Ezek a destruktív, a szerte-
len, a rossz keresztény és politikailag megbízhatatlan magyarok.”17 

Szabó Dezsı nem hagyja ki célpontjai közül a magyar irodalmat megrontó 
irodalomtudósokat, akik a hivatalos irodalmi társaságokba tömörülnek, és egy-
mást választják be ezek tagjai sorába, mert elég a magyarsághoz az, hogy valaki 
magyarul beszéljen. A szerzı itt leszámol a magyartalan nyelvtudománnyal is, 
mert abszurdum, hogy még ezt is németek mővelik. Ítélete határozott és meg-
semmisítı: „Nincs erkölcstelenebb s a magyarságra pusztítóbb valami, mint ez a 
patriotism és magyarism von Ungarn.”18 Tudja még fokozni az író ezt a gro-
teszk gondolatmenetet, mert ha a kizsákmányoltak védelmezıi lesznek a nemzet 
ellenségei, akkor a magyar hazafiság lényege az, hogy a „jó magyarok” üldözik 
a „rossz magyarokat”. A kultúra területérıl veszi azokat a példáit, amelyekkel 
alá akarja támasztani ezt a tételt, és itt már hatásosabban tud érvelni, mert sze-
mélyes tapasztalataira építhet. A dualizmusból lényegében csak az utolsó két 
évtizedet fogja át, és azt bizonygatja több példával is, hogy a szellemi szabadság 
pl. nem érvényesült mindenki számára egyformán. Az eredetileg német szárma-
zású Herczeg Ferencet, régi ellenségét azzal vádolja, hogy háborús eufóriájával 
ı is hajszolta a magyarokat a németek nagy vágóhídjára, miközben a magyaro-
kat sirató Ady Endrét és társait támadták. Saját szerepét nagyra növeszti, és ma-
gányát, a magyarság iránti aggodalma miatti üldözéssel magyarázza. Ismerve 
Szabó Dezsı nárcizmusát és önteltségét nem nehéz belátni, hogy önmagát is 
zseninek képzelte, akit éppen kicsinyes és idegen vérő környezete foszt meg a 
világirodalmi hírnévtıl. Tanulmányának ez a személyeskedı része megkérdıje-
lezi eddigi állításainak komolyságát, és nyilvánvalóvá teszi, hogy németellenes-
sége elsısorban egyéni sérelmeibıl fakad. Saját sikertelenségéért, meg nem ér-
tettségéért környezetét teszi felelıssé, amely világgá reklámozza a „svábság 
hatodrendő irodalmi droguistáit”. Megemlékezik azonban arról is, hogy Bartók 
Béla és Kodály Zoltán munkásságának is meg kellene kapnia az elıkelı helyet a 
magyar ének-zene oktatásában, mert még zenei mőveltségünk is torz és idegen 
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szellemiségő. Nem a magyar nótákra és az operettekre gondol, hanem azt az 
esetet meséli el, amikor az 1920-as évek elején Szegeden és Budapesten egy 
erdélyi magyar énekkar szerepelt, nagyon kevesen voltak rájuk kíváncsiak, de 
amikor egy német kórus jött a fıvárosba, a kormány és a fıvárosi önkormányzat 
képviselıi is meghallgatták ıket a több ezer fıs fıiskolás fiatalsággal együtt. 

A harsány katolikusok is gyanúsak Szabó Dezsı számára, mert az ı vallásos-
ságuk csak egy eszköz a német hódítás számára. Homályosan utal arra, hogy a 
fıpapi helyeket is ık birtokolják, de semmilyen konkrét számadattal nem tud 
szolgálni. Az antiszemitizmus kérdésére még kevesebb gondot fordít, és követ-
keztetése is csak félig tőnik hihetınek, mert valószínő, hogy ez csak figyelemel-
terelés, de talán nem azért, hogy a zsidók is Németországban lássák védelmezı-
jüket. 

Elég sokat foglalkozik egy látszólag mellékes problémával, egy olyan tör-
vénnyel, amely nagyon megnehezítette az idegen hangzású nevek magyarosítá-
sát azzal az indokkal, nehogy külföldön élı magyar nevő bőnözı vagy politikai 
menekült honfitársaink lejárassák Magyarországot. A névmagyarosítás korláto-
zását gazságnak nevezi, és félelmetes elırelátással megsejti, hogy ez is a ma-
gyarországi németség érdekeit szolgálja, amely azért akarja megtartani idegen 
személyneveit, hogy „… a legalkalmasabb történelmi pillanatban, mikor Néme-
tország véglegesen benyelheti Magyarországot, döntı érvként mutathassa ki 
ezeken a neveken, hogy ebben az országban úgyis a német agy, a német kéz, a 
német akarat csinált életet minden téren. És halált is.” 19 A jóslat majdnem betel-
jesedett, hiszen 1940-ben még a nevek visszanémetesítését is megengedte német 
nyomásra a magyar kormány, de ez 1930-ban inkább még csak arra figyelmezte-
tett, hogy a hazai németek asszimilációja is megtorpant valamilyen ok miatt. 
 
 

Tervek és teendık 
 
Mielıtt rátérne arra, hogyan lehet védekezni a növekvı német befolyással szem-
ben a német – magyar kereskedelmi tárgyalások egyik megdöbbentı epizódját 
idézi fel, amikor egy tisztviselı azt mondta, hogy a magyarok csak egy sziget 
lesznek a germán tengerben. Szabó Dezsı valószínőleg ismerte Bethlen István 
1930. novemberi berlini látogatásának sajtóvisszhangját, amely „évszázados 
német-magyar sorsközösségrıl”  írt, és értesülhetett a napilapok útján Brüning 
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kancellár pohárköszöntıjében elhangzott „állandó barátságról”20, ami felhábo-
rította és ezeknek a frázisoknak a megcáfolására kényszerítette. 

Az író egy olyan pángermán térképre is hivatkozik, amelyen a Dunántúl már 
Németország része, ezért leszámol – ismét egy kis személyeskedés után – a kelet 
– európai német hegemóniát burkoltan vagy nyíltan megfogalmazó konföderáci-
ós tervekkel. Itt hangzik el az az állítása, amely – a gazdasági válság tetıpontján, 
mikor a németek is eleget szenvedtek – majdnem nevetségesnek tőnt: „Igen, a 
németség roppant álma, Kelet – Európa és a Balkán meghódítása teljesülıben 
van.”21 Csak az ösztönös és hajthatatlan németellenesség mondathatta vele eze-
ket a mondatokat, mert józan gondolkodású értelmiségi akkor még elképzelni 
sem tudta, hogy a megalázott és szegénységbe döntött Németország képes lesz 
egyszer egész Európa leigázására. Három elképzelést próbál részletesen bírálni 
és cáfolni, de a gazdasági érdekek figyelembe vétele nélkül nem túl meggyızı 
az érvelése. Az elsı Friedrich Naumann Mitteleuropa22 nevő terve, amely rab-
szolgasorsra kárhoztatná a magyarokat, mert elképzelhetınek tartja, hogy rövid-
távon javulni fog a gazdasági helyzet, de hosszú távon ez a magyarok teljes ki-
semmizésével járna. Az 1929 végén újjászületı német expanzív külpolitika célja 
gyakorlatilag ennek a régi tervnek a realizálása volt. Az ellenforradalom kezde-
tén felmerült bajor-osztrák-magyar katolikus államszövetség tervét vallási ala-
pon diszkreditálja, mert protestánsellenességet feltételez mögötte. Amikor 1918 
novemberében Münchenben is kitört a forradalom, III. Lajos (1845-1921), az 
utolsó bajor király elmenekült a családjával együtt elıbb Ausztriába, majd Li-
echtensteinbe és Svájcba, fia Rupprecht koronaherceg személye pedig egy terve-
zett bajor-osztrák-magyar államszövetség lehetséges uralkodójaként merült fel. 
Horthy Miklós is támogatta ezt a Habsburg-ellenes tervet és 1921 szeptemberé-
ben a bajor király Sárvárra érkezett tárgyalás céljából. Az uralkodó itt hunyt el 
október folyamán súlyos betegségében, így a katolikus államszövetség terve 
meghiúsult.23 A harmadik, olasz-francia tervrıl még kevesebb szót ejt, pedig ez 
volt akkoriban a legfrissebb elképzelés. 1930 májusában hirdette meg Aristide 
Briand francia külügyminiszter a Páneurópa-tervet24, amely a Szovjetunió, Tö-
rökország kizárásával és Nagy-Britannia háttérbe szorításával laza politikai kere-
tek között európai gazdasági egyesülést javasolt. Júliusban a magyar kormány 
                                                 
20 ROMSICS I. i. m.: 197-198. 
21 A németség útja. 748. 
22 Lásd: IRINYI Károly: Mitteleuropa-tervek és az osztrák-magyar politikai közgondolkozás. Bp., 
1973. 
23 ZSIGA Tibor: Horthy ellen a királyért. Bp., 1989. 152.  
24 KÖVICS Emma: A francia kormány javaslata az európai államok összefogására (Briand 
Páneurópa-terve) In. Iparosodás és modernizáció (Tanulmányok Ránki György emlékének). Szerk.: 
MAZSU János, Debrecen, 1991. 75-92.  
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utasította vissza udvariasan az elképzelést, szeptemberben pedig a párizsi nem-
zetközi konferencia is leszavazta a tervet.25 Mivel Szabó Dezsı úgy gondolja, 
hogy mindezek a próbálkozások azt célozták meg, hogy Ausztria magával vigye 
Magyarországot az Anschlussba, ezért elıadja tömör javaslatait is ennek meg-
akadályozására. Szerinte elsıként minden német függéstıl megszabadított erıs 
magyar államra van szükség, másodsorban el kell érni, hogy Ausztria a lehetı 
legkisebb területével egyesülhessen Németországgal, harmadsorban pedig arra 
van szükség, hogy a magyarság a németek ellen más szomszédaival keresse meg 
az összefogás lehetıségét. 

A bevezetıben kifejezett pesszimizmus ellenére a befejezı fejezetben Szabó 
Dezsı mégis bizakodó hangot üt meg. Szerinte a sír szélén álló magyarság szá-
mára a független gazdasági, társadalmi és politikai fejlıdés lehetısége még min-
dig megvalósítható, bár ez ismerve a gazdasági válság idején egész Európában 
megjelent különbözı együttmőködési terveket már nem tekinthetı reális alterna-
tívának. „A magyarságnak az emberiséggel szemben egyetlen sürgetı kötelessé-
ge van: teljesíteni kötelességeit önmagával szemben.” 26 írja, és határozottan 
kijelenti, hogy a sikeres külpolitika feltétele a sikeres belpolitika. Valójában nem 
kellett túl nagy éleslátás ahhoz, hogy egy mővelt értelmiségi belássa 1931-ben, 
hogy az agresszív külpolitika és az autoriter belpolitikai rendszer szorosan ösz-
szefügg egymással és a kettı csak együtt szüntethetı meg. Az író ezen a téren is 
pontokba szedi javaslatait, és elég röviden taglalja reformjavaslatait, mert ezeket 
késıbb több tucat egyéb publicisztikai írásában fejtegette a két világháború kö-
zött. Az elsı lépést nála a közelebbrıl nem részletezett demokratikus politikai 
reformok jelentik, amelyek gyökeresen átalakítják a parlamenti képviseletet. 
Valamivel több helyet szentel a kulturális változtatásoknak, mert az új magyar 
kultúrának ténylegesen a magyar nemzet érdekeit kell szolgálni. Az oktatásban 
az egyetemek átalakítása a legsürgetıbb, mert ezeknek kell a magyar érdekeket 
szolgáló középosztályt kiképezni, ezért elítéli az 1930 októberében átadott ger-
mán szellemőnek minısített új szegedi universitast. Következı tanácsa már a 
józanész határát súrolja, mert véleménye szerint meg kell szüntetni a képtelen 
rendszerő német nyelv tanítását a közoktatás minden szintjén. Ez az ötlet az 
egykori Monarchia területén egy magyar-francia szakos középiskolai tanártól 
eléggé rosszindulatúan hangzik, még ha nincs is megelégedve a némettanítás 
módszertanával. Utolsó kulturális reformimprovizációja Budapest magyarrá 
tételére vonatkozik, de itt is adós marad a konkretizálással, bár leszögezi, hogy a 
fıváros mindig az a csatatér, ahol a nemzet élethalálharca eldıl. 
                                                 
25 Magyarország történeti kronológiája III. 1848-1944. Fıszerk.: BENDA Kálmán, Bp., 1983. 912-
913.  
26 A németség útja. 749-750. 
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Ehhez képest külpolitikai terve elsı ránézésre átgondoltabbnak tőnik a kora-
beli konföderációs koncepciók konjunkturális idıszakában. Tanulmányának 
legfontosabb mondanivalója éppen ez: „Mindenekelıtt annak a bódulatnak az 
ırületébıl, öngyilkos ırületébıl kell kigyógyulnunk, hogy a történelmi Magya-
rország elvett területeit visszavesszük a magyar-német egyesülés útján és csak 
így vehetjük vissza. Ellenkezıleg: a kigyúlt ház égı valóságaként kell látnunk, 
hogy ha a németséghez kötjük sorsunkat, azt is elveszítjük, amink még megvan. 
Elveszítjük jövınket, elveszítjük egész magunkat és elveszítjük a magyarság leg-
nagyszerőbb termékét, elveszítjük az emberi sírás idıben és térben egyik legcso-
dálatosabb muzsikáját, az édes magyar nyelvet.”27 Ha sikerül keresztülvinni az 
égetıen szükséges radikális társadalmi és politikai reformokat, Magyarország-
nak kell kezdeményeznie egy kelet- európai államszövetséget, amely képes len-
ne kiegyenlíteni a nagyhatalmak befolyását. Ettıl reméli a szomszédos nemze-
tekkel történı megbékélést is, de ezúttal még nem részletezi az összefogás lehe-
tıségeit, csak a kulturális önvédelem lehetıségét veti fel. Egy olyan szabad szer-
vezet megalakítását javasolja Budapesten, amelynek az lenne a feladata, hogy 
délkelet – európai tagjai, szakemberei keressék meg az összefogás módozatait. 
Ezen túlmenıen nem tudunk meg többet errıl a szervezetrıl, amely eszerint egy 
tudományos egyesület lenne, és nem az Egyesült Államokat vagy Svájcot kelle-
ne például vennie, mert csak kifelé lenne összetartó feladata, belül a legnagyobb 
szabadságot adná a résztvevı országoknak. A terv gyengeségének azonban az az 
oka, hogy kulturális szempontoknak a gazdasági érdekekkel szembeni primátu-
sát próbálja hangoztatni. Az esszé vége felé Szabó Dezsı mindenféle egyéb 
integrációs elképzeléssel szemben hitet tesz a nemzetek szabad és önálló fejlı-
dése mellett. „… az uniformizálás az emberi termés elbitangulását, halálát je-
lenti. A faji kérdés voltaképpen az egyéniség szabad fejlıdésének kérdése.”28 

Szabó Dezsı fenti tanulmány az intolerancia egyik tipikus esete lehet. Ez a 
türelmetlenség hően példázza annak a képességnek a hiányát, amely képes elvi-
selni valamit, és amely sajátos fogalmazásban és viselkedésben nyilvánul meg. 
Társadalmi vagy politikai értelemben hiányzik az írásból az eltérı gondolkodású 
személyek elfogadásának képessége. Bár az intoleranciát többféleképpen is leír-
ják, az író munkája kiállja a különbözı megközelítések próbáját. Az is látható, 
hogy határozott, negatív, ellenséges attitőd van a sorok között más álláspontok-
kal szemben, és még úgy is meg akarja semmisíteni az ellenkezı nézeteket, ha 
azok nem nyilvánulnak meg cselekedetekben. Némi tolerancia, vagy „egyet nem 
értı békekeresés” legfeljebb a tanulmány végén mutatható ki a kelet –európai 
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nemzetekkel szemben. Az viszont teljesen egyértelmő, hogy az erıs érzelmek 
azok, amelyek megkülönböztetik az írást a tiszteletteljes vitatkozástól. 

Az intolerancia általános formái ugyanis magukban foglalják a rasszizmust, a 
vallási türelmetlenséget, a társadalmi elfogultság különbözı fajtáit és más politi-
kai nézetek elutasítását, bár nem korlátozódnak ezekre a lehetıségekre, mert 
bárki bármivel szemben intoleráns lehet. Az intolerancia elıítéleten alapul és 
diszkriminációhoz vezethet. Hétköznapi formájában olyan szenvedélyes maga-
tartás, amely dühös érvelésen vagy másoknak jellemvonásaik vagy nézeteik 
miatti lenézésén keresztül nyilvánul meg és valamit saját elıítéletének megfele-
lıen ír le. Szélsıséges esetben erıszakhoz vezethet, legkomolyabb formája pedig 
akár népirtáshoz is. Már az újkori gyarmatosítás is az anyaországétól eltérı kul-
túrák megértésének hiányából fakadt, a modern korban pedig az egyik leggyalá-
zatosabb példája talán a Holocaust volt. A németség útja bıséges példákat szol-
gáltat ezekre a jellemzıkre. Jelenleg is folyik a vita arról, hogy mikor használ-
hatja egy állam az erejét egy olyan jelenség megelızésére, amit manapság „győ-
löletbeszédnek” neveznek, mert pl. az Egyesült Államok alkotmányának elsı 
kiegészítése megtőrte az intolerancia kifejezését, ha nem kíséri bőncselekmény, 
néhány más országban viszont perbe foghatnak bárkit ilyen írásokért vagy nyil-
vános beszédért. Az igazi kérdés az, hogy mennyi intoleranciát képes tolerálni 
egy állam, és hogy határozható meg az, hogy mi képezi a győlöletbeszédet. A 
két világháború közötti a magyar közéletében egyáltalán nem volt ritka az elıíté-
letekre épülı összesküvés-elméletet felhasználó, politikai, vallási vagy faji ki-
sebbségeket elítélı hangnem. 

Szabó Dezsı, mint Kasszandra, a trójai jósnı 1931-ben jövendımondó volt, 
mert elég korán felismerte a feltámadó német terjeszkedési vágyat és leleplezte 
ennek magyarországi szálláscsinálóit. A pamflet éle elsısorban a német szárma-
zású magyarországi középosztály ellen irányult, amely magában foglalta az ér-
telmiséget, a köztisztviselıket és a tisztikart. A diagnózis tehát helyes volt, a 
gyógyítás eszköze azonban még csak kísérleti fázisában volt. Jól érezte meg, 
hogy a jövı az ún. nagytérgazdaságé, és nem volt mindegy, hogy ez egy agresz-
szív nagyhatalom hódításával, vagy az érintett kisebb államok önkéntes összefo-
gásával valósul-e meg. A saját kelet-európai konföderációs tervének részleteit 
évekkel késıbb fejtette ki. Az pedig, hogy bőn-e ilyen történelmi szituációban az 
ún. győlöletbeszéd, amely nem csak egy belföldi kisebbség, hanem egy fenyege-
tınek látszó nagyhatalom ellen irányul, már komoly erkölcsi probléma. Ha arra 
az álláspontra helyezkedünk, hogy az uszítás mindig és mindenhol visszataszító 
és emberellenes, akkor logikus, hogy semmiféle utólag beteljesült jóslat nem 
változtathat az író megítélésén és nem mentheti fel a más nemzet iránti soviniz-
mus vádja alól. A szenvedélyesen elıadott és intoleranciára épített dühös 
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kasszandrai jóslat egyébként is magában hordta büntetését: hiába verte félre a 
vészharangot, a társadalom többsége nem hallgatott rá. „A jós lényéhez mindig 
valami sötétség tapad, hiszen állandóan tilalmas dolgok határán jár, titkokat 
kezel, amelynek elmondása végzetes zárak feltörését jelenti. De a végzet megmá-
síthatatlan, s a jóstehetség adományára büntetés gyanánt nehezedik, hogy a jós 
látja a jövendıt, minden lépés szörnyő következményeit, de senki sem hallgat óvó 
szavára.” 29 
 
 
Béla Bartók 

Kassandra sa hnevá 
(O protinemeckej intolerancii Dezsı Szabóa) 

 
Článok rozoberá štúdiu Dezsı Szabóa z roku 1931 nazvanú Cesta Nemectva 
a opisuje, akým spôsobom reagoval tento radikálny pravicový predstaviteľ 
maďarskej inteligencie na zblíženie medzi Nemcami a Maďarmi, ako aj medzi 
Nemcami a Rakušanmi v dobe hospodárskej krízy a na rozličné integračné 
plány, ale najmä ako sa prejavovala spisovateľova legendárna intolerancia voči 
hroziacemu nemeckého nebezpečenstvu. Rozbor textu potvrdzuje, že dielo De-
zsı Szabóa, preniknuté citom a vedomím prorockého poslania je naozaj 
typickým prejavom intolerancie. Z druhej strany však vychádza najavo i to, že 
Dezsı Szabó pomerne skoro odhalil rozpínavosť Nemcov a demaskoval taktiež 
ich maďarských pomáhačov. Vášnivo prednesené Kassandrino proroctvo 
založené na intolerancii však v sebe skrývalo trest. Dezsı Szabó sa márne 
usiloval biť na poplach – väčšina spoločnosti mu nevenovala pozornosť. 
 
 
Béla Bartók 
 

Cassandra is Furious 
(On the Anti-German Intolerance of Dezsı Szabó) 

 
Through the analysis of Dezsı Szabó’s paper entitled ”The Way of  Germans” 
(1931), this article studies how this representative of the radical right wing of the 
Hungarian intelligentsia reacted to Hungary, Germany and Austria drawing up 
during the Great Depression, to the various plans for integration, and how the 
writer’s legendary intolerance manifested itself in the shadow of the German 
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threat. The text analysis justified that Szabó’s work, full of emotions and 
prophetic sense of role, is indeed a typical example for intolerance. It also 
revealed, however, that Szabó recognized the Germans’ hunger for expansion 
quite early, and disclosed its Hungarian collaborators. This furious Cassandra 
oracle, presented passionately and building on intolerance, had its punishment 
within: Szabó rang the alarm in vain: the majority of the society did not listen to 
him.  




