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A magyar történelem talán legvitatottabb, legellentmondásosabb, 
sokak által kizárólag Horthy Miklós kormányzó személyével 
azonosított Trianon utáni időszakáról beszélt csütörtökön Ujváry 
Gábor, a magyarországi Veritas Történetkutató Intézet oktatója. 
Előadása egy ismert, de némelyek által eltorzított tényre 
mindenképp rávilágított: a megcsonkított Magyarország vezetői 
igen szűkös mozgástérben viszonylag sokat értek el, a 
végkifejletbe pedig nem igazán volt beleszólásuk. 
 
Máig élénk érdeklődés és ezzel párhuzamosan vitatott megítélés 
kíséri elsősorban Horthy Miklós személyét, de a két világháború közötti Magyarország 
történéseit is, és noha sokan történelmünk igen sötét korszakaként tüntetik fel, nem szabad 
elfelejteni, hogy az 1944. utáni talán még súlyosabb volt, ráadásul jóval hosszabb időszakról 
beszélünk – vezette fel mondandóját Ujváry Gábor.  
 
A kutató szerint Horthy Miklós megítélése kortársai között sem volt egyértelmű, ennek 
elsődleges oka a kormányzósága kezdete, illetve tragikus vége közötti ellentmondásoknak 
tudható be. Az első tíz év ugyanis egy belföldi sikertörténetnek is felfogható, hiszen látszólag 
kilátástalan helyzetben lévő, nemzetközi szinten már működésképtelennek nyilvánított, újabb 
felosztásra ítélt országot –Bethlen István miniszterelnöksége alatt –sikerül talpra állítani, nem 
várt műszaki és társadalmi fejlődést elérni. Olyan körülmények között, hogy 1919-ben a 
társadalom különböző osztályaihoz tartozók életszínvonala kevesebb, mint egyharmadára 
esett vissza a háború előtti időhöz képest. 
 
Ujváry Gábor szerint az 1927-ig tartó felívelés mások mellett Trianon kevés, de létező pozitív 
hozadékának is betudható, hiszen a párizsi békekonferencia gyakorlatilag Magyarországból a 
nemzetállami eszméhez legközelebb álló országot fabrikálta a térségben. A magyarság 
aránya ugyanis 90 százalék fölé ugrott a megmaradt területeken, így a kisebbségi kérdés 
gyakorlatilag megszűnt.  

A területi veszteségek valóban jelentősek voltak, de egyúttal megszabadították a budapesti 
kormányokat a két legelmaradottabb vidéktől, Kárpátaljától és Székelyföldtől. Emellett az ipar 
szerepének felértékelődése nyomán a városiasodás fokozódott, amihez hozzájárult a 
népességnövekedés is – mások mellett az elcsatolt részekről áttelepültek révén, akik száma 
1924 végére elérte a 426 ezret –, illetve a kulturális élet megpezsdülése is megfigyelhető. 
 
Ez utóbbi Klebelsberg Kunó, majd később Hóman Bálint hatékony szakpolitikái nyomán. 
Ugyanez az oktatásra is érvényes, az átszervezés révén itt is komoly fejlődés volt 
megfigyelhető. A talpra állás folyamatában ugyanakkor meghatározó volt, hogy Magyarország 
több száz év után teljes állami önállóságot tudhatott magáénak. 
 
A korszak nem mentes természetesen negatívumoktól sem, hiszen nyílt választási rendszer, a 
szociálpolitikai lépések késői megtétele, illetve a rendszer jellegével – királyság, király nélkül – 
kapcsolatos viták mind ide tartoznak. Utóbbi kapcsán meghatározó, hogy Horthy maga is 
elhatárolódott az előző uralkodóktól, a budai várban is csak azokat a szobákat foglalta el, 
amelyeket elődei nem használtak. 
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Az 1929-ben beköszöntő gazdasági világválságig tartó felemelkedést ugyanakkor 
beárnyékolja, hogy külpolitikai szempontból az ország eleinte nem létezőként, majd csak 
puhatolózó, egyensúlyozó államként volt jelen. A német–olasz tengelyhez történő közeledés, 
illetve a betagozódás mondhatni törvényszerűen követte ezt az időszakot, Teleki Pál óvatos 
külpolitikája ellenére. 
 
A Horthy-korszak politikai mozgásait ugyanakkor nem lehet megérteni a fő eszmei 
irányvonalak nélkül. Ezek közül mindvégig meghatározó a revizionista, a Horthy-kultusz, a 
kereszténység reneszánsza, illetve a Tanácsköztársaság bukása után jelentkező latens 
antiszemita vonal. Ujváry Gábor szerint fontos tény ebben a kérdésben, hogy a rendszer 
egészen 1938-ig gyakorlatilag zárt maradt a bal-, valamint a szélsőjobboldallal szemben, noha 
a faji és a zsidókérdés napirenden volt, főképp 1931 után. A gazdasági válság viszont a 
mellőzött politikai irányzatok megerősödését is hozta, a szélsőjobboldal viszonylag hosszú 
ideig nem rendelkezett igazi ideológiával. 
 
A részleges revíziót biztosító bécsi döntések egy egészen új pályára kényszerítették az 
országot, a világháborúba történő belépés elkerülhetetlenné vált. A Horthy- korszak 
ellentmondásosságát pontosan ez az időszak szemlélteti a legjobban, hiszen míg a háború 
első éveiben Magyarország kivárt, amíg lehetett – egyúttal menedékül is szolgál például a 
lengyelek számára –, majd a Szovjetunió elleni harcba már „önként” lép be, illetve a Kállay-
kormány alatt még a „béke szigete”, végül pedig a náci Németország utolsó szövetségeseként 
végzi. Horthy Miklós pedig 1944-ig a helyén maradt, igaz, egyre kevésbé tudott beleszólni a 
történésekbe. 
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