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a műhely oldalakat 
támogatja:

– Miért tartja fontosnak, hogy a két bécsi döntést együtt 
kezeljék?

– Azért, mert mindkét nemzetközi döntőbíráskodás 
– függetlenül nemzetközi fogadtatásától – az igazságtalan 
1920-as diktátummal Magyarországra erőszakolt állam-
határokat módosította, ezzel pedig mintegy 1,7 millió 
magyar tért vissza az anyaországba. Az elmondottakhoz 
azt is hozzá lehet tenni, hogy a két „arbitrázst” a második 
világháború alatt a nyugati szövetségesek is együtt „kezel-
ték” – bár az elsőt 1938-ban elfogadták, támogatták, míg a 
második esetében kezdettől fogva azon az állásponton volt 
London és Washington, hogy a világháború kitörése utá-
ni területváltozásokat nem veszik tudomásul – bár mind-
két főváros elismerte, hogy igazságtalan volt az 1920-ban 
meghúzott magyar–román határ.

– Melyek a hasonlóságok és melyek a legalapvetőbb kü-
lönbségek az első, illetve a második bécsi döntéshez vezető 
folyamatban?

– Kezdeném a különbséggel. A 30-as évek második felé-
ben Budapesten nyilvánvalóvá vált, hogy Hitler csupán cseh-
szlovák–magyar viszonylatban támogatja a trianoni határ reví-
zióját. Ez annyiban érthető volt, hogy Csehszlovákia esetében 
Berlin is érdekelt volt a határmódosításban, ugyanis 1919-ben 
Csehszlovákiához „csaptak” több mint 3 millió szudétanéme-
tet, akik ugyanúgy nem akartak csehszlovák állampolgárok 
lenni, mint, teszem azt, a csallóközi magyarok. A szudétané-
met kérdés rendezetlensége indította el valójában a versailles-i 
„békemű” felszámolása felé vezető úton az első lépést. A 
Chamberlain-kormány tisztában volt azzal, hogy ha követke-
zetesek akarnak maradni, akkor – elődeikkel szemben – nem 
tehetik meg, hogy a híres/hírhedt „wilsoni elvek” (ami leegy-
szerűsítve a nemzetek önrendelkezési jogáról szól) alapján ne 
támogassák a szudétanémetek elszakadását Csehszlovákiától. 
Persze az is igaz, ha a szövetséges Franciaország hajlandó lett 
volna (mint ahogy nem volt az) fegyveres erővel megakadá-
lyozni a szudétanémetek elszakadási törekvését, London – az 
igen minimális létszámú szárazföldi hadereje miatt – nem 
tudta volna megsegíteni egy kirobbanó háború esetén. Mind-
ezek tudatában Párizs és London könnyű szívvel egyezett bele 
Münchenben Csehszlovákia „megcsonkításába” – és az olasz 
külügyminiszter, Ciano lobbizásának köszönhetően abba is 
beleegyeztek, hogy a magyar–csehszlovák határ módosítására 

is sor kerüljön. Annak ellenére, hogy 1938. november 2-án 
csak a náci Németország és a fasiszta Olaszország külügy-
miniszterei húzták meg a határokat (ennek köszönhetően a 
mintegy egymillió felvidéki magyar háromnegyede vissza-
tért az anyaországhoz), azt mindkét nyugati nagyhatalom 
támogatta. Az már egy másik történet, hogy az 1938-as 
álláspont miért változott meg a 2. világháború alatt. Ami 
pedig a második bécsi döntést illeti, azt mindenképp el kell 
mondani, hogy Hitler kezdettől fogva ellenezte Románia 
viszonylatában a magyar revíziós törekvéseket. Ne feledjük 
el: 1940-ben Bukarest már Hitler szövetségesének számít 

– és hát ott van a ploieşti-i kőolajmező… Amikor azonban 
1940. július végén – a Molotov–Ribbentrop-paktumnak 
köszönhetően – Moszkva „visszaszerezte” Besszarábiát, 
ráadásképpen pedig Észak-Bukovinát, nyilvánvaló volt, 
hogy a magyar–román határ sem maradhat változatlan. 
Az 1938-as határmódosítással ellentétben azonban – mint 
említettem – 1940-ben London nem támogatta a revíziót 
– Moszkva azonban igen! Az már azonban egy újabb elő-
adást érne meg, hogy a szovjet vezetés álláspontja mikor és 
miért módosult Erdély kérdésében. 

folytatás a 10. oldalon

Vincze Gábor magyarországi történész, 
a Nagy Magyarország című történelmi 

folyóirat volt fő szerkesztője gyakran 
megfordul Csíkszeredában, hiszen innen 
nősült. Legutóbb Bécstől Bécsig címmel 
tartott előadást a városban. Az 1938-as 
és 1940-es magyar területnagyobbo-
dásokról szóló összefoglalója számos 
újdonságot, újszerű megközelítést is 

tartalmazott. Vincze Gáborral a csonka 
Magyarországtól Nagy-Magyarországig 

vezető oda-vissza útról beszélgetett 
Daczó Katalin.

Újraértelmezni 
a közelmúltat

 a szerző felvételeivel


