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A 
legtöbben már két évvel ez-
előtt, az Erdély és a Román Ki-
rályság egyesülését kimondó 
1918-as gyulafehérvári román 
nemzetgyűlés centenáriumán 

leszámoltak azzal az illúzióval, hogy Erdély 
elcsatolásáról, tágabb értelemben a triano-
ni kérdéskörről lehet higgadt, provokáció-
mentes párbeszédet folytatni. Ez a borúlátás 
aztán visszaigazolást nyert a trianoni béke-
diktátum aláírása százéves évfordulójának, 
a 2020-as esztendőnek közeledtére időzített 
– és minden bizonnyal jól előkészített – han-
gulatkeltések, durva magyarellenes akciók 
során. Elég, ha csak az úzvölgyi katonateme-
tő beplántálására, majd trikolóros elfoglalá-
sára, valamint a június 4-e román nemzeti 
ünneppé nyilvánítását célzó törvénytervezet-
re gondolunk. Jól tudtuk eddig is, hogy Ro-
mániában a többség foggal-körömmel ün-
nepeltetne a magyarokkal centenáriumot. 
Trianont ugyanis  még mindig nem lehet ki-
törölni a nagyromán eszményképből, amely 
csakis történelmi igazságtételként hajlandó 
elkönyvelni az első világháborút követő dön-
téseket. Na de arra mégsem számítottunk, 
hogy ez a fajta szempontrendszer magyar ol-
dalon is felbukkan.

„Bármily szokatlanul hangzik is, de kije-
lenthető: az a tény, hogy ezek a területek (a 
Magyarországtól elcsatolt területek – szerk. 
megj.) Trianonnal elvesztek, súlyos balaszt-
tól szabadította meg a trianoni magyar társa-
dalmat.” Nem, tisztelt olvasó, nem valamely 
szlovák vagy román álláspontból idéztem, 
hanem Gyáni Gábor magyarországi törté-
nésznek az Élet és Irodalom című hetilapban 
megjelent esszéjéből. Amelyben a szerző azt 
fejtegeti, hogy a trianoni békediktátumban 
rögzített, majd végrehajtott szabadrablást, a 
hazavesztést végül is nem kell traumaként, 
veszteségként felfogni, hanem az antantha-
talmak és az utódállamok retorikája alapján 
jóvátételként. „A tagadhatatlanul fájdalmas 
veszteség tudatában sem tagadható ugyanis, 
hogy a magyar társadalom előbb vagy utóbb 
hallatlanul nagy erőfeszítésekre kényszerült 
volna azért, hogy felemelje, a központi, a 
magterületek színvonalára emelje, hozzájuk 
közelítse, a korábbiaknál maradéktalanab-
bul integrálja az elmaradott gazdasági régió-
kat és olykor anakronisztikus helyi társadal-
makat” – írja Kárpátaljára, Székelyföldre, a 
Felvidékre utalva Gyáni.

Vagyis a képlet egyszerű. A csonkaor-
szági magyarok örüljenek, hogy megszaba-

dultak egy csomó, holt súlyként, amolyan 
terhes dologként felfogott vidéktől az ott élő 
magyarok millióival együtt, hiszen ezekkel 
úgy is csak baj van/lenne. Az elcsatolt terü-
letekre született magyarok meg nyugodjanak 
bele kisebbségi sorsukba, ne fájjon nekik Ko-
lozsvár, Sepsiszentgyörgy, Kassa, Ungvár el-
vesztése, lehetőleg olvadjanak be a többségi 
társadalomba, és várják a „felzárkóztatást”, 
a boldogulást Bukaresttől, Pozsonytól, Kijev-
től. Bizony sokáig úgy tűnt, hogy a kettős ál-
lampolgárság megadását is hevesen ellenző 
gyurcsányi nemzetellenes ámokfutást, a 23 
millió románnal való Kovács László-i rioga-
tást, a Medgyessy-féle koccintópolitikát nem 
lehet felülmúlni. Hiú ábránd volt, a jelek sze-
rint akadnak ugyanis olyan magyar történé-
szek, akik román, szlovák, szerb kollégáikra 
is képesek rápirítani Trianon kapcsán.

Trianonnak, Magyarország felszabdalása 
idén százéves évfordulójának természetesen 
nem szabad végeérhetetlen gyászról, önsaj-
nálatról, tehetetlen múltba révedésről szól-
nia, hiszen a nemzet határok fölötti (újra)
egyesítése szinte korlátlan lehetőségekkel 
kecsegtet. Viszont relativizálni, eljelentékte-
leníteni, sőt egyenesen helyeselni Trianont – 
igazi önsorsrontás.
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