
100 év elteltével is nagy szeretettel gondolunk rátok,

minden székelyre, de szeretnénk külön köszönteni

Kőrispatakot, Jászivány testvértelepülését.

A TINTÁVAL HÚZOTT HATÁROK
SZÉTVÁLASZTOTTAK BENNÜNKET,

DE A TESTVÉRI SZERETET HATÁRTALAN.

Ezért mi mindig és eltörölhetetlenül

ÖSSZETARTOZUNK!

Tiszteletünk minden magyarnak a határon innen és túl, 

különösen Szováta testvérvárosunk lakóinak, akik közös 

értékrendünket, múltunkat és kultúránkat megőrizve 

továbbra is büszkén vallják magukat magyarnak.

A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁNAK
100. ÉVFORDULÓJÁN SZIKSZÓ VÁROS LAKOSSÁGA EZZEL

AZ ÜZENETTEL KÍVÁN TISZTELEGNI
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS FELEMELŐ ESZMÉJE ELŐTT.

KEDVES ERDÉLYI BARÁTAINK!
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Igazságtalannak  tartják a döntést
Az anyaországiak nagy része járt már Erdélyben 
• A Magyarországon 
élők többsége egyet-
ért a kettős állampol-
gársággal, de a vele 
járó szavazati joggal 
már kevésbé – de-
rül ki a Trianon 100 
MTA-Lendület Kutató-
csoport májusban ké-
szült felméréséből. Az 
is nyilvánvalóvá vált, 
hogy gyakorlatilag 
nincs olyan magyar, 
aki ne úgy gondolná, 
hogy a trianoni bé-
keszerződés alapve-
tően igazságtalan és 
túlzó volt a magyarok-
kal szemben. 

B A L O G H  L E V E N T E

Az anyaországi magyarok je-
lentős része szerint Erdélyben 
a legrosszabb magyarnak len-

ni, nagy többségük egyetért a kettős 
állampolgársággal, az elsöprő több-
ség szerint pedig a trianoni döntés 
igazságtalan volt Magyarországgal 
szemben – derül ki a Trianon 100 
MTA-Lendület Kutatócsoport május-
ban készült, tegnap ismertetett köz-
vélemény-kutatásából.

A határon túli magyarokkal kap-
csolatos ismeretekrő kiderült: a leg-
többen (60%) Felvidéken jártak már 
a történelmi Magyarország területei 
közül, de a szűk többség (51%) Er-
délyben is járt már legalább egyszer. 
A Vajdaságban a megkérdezettek 
alig több mint harmada (35%), Kár-
pátalján pedig csupán ötöde fordult 
meg korábban. Azok aránya, akik 
egyáltalán nem jártak még a törté-
nelmi Magyarország határon túli 
területein, 27 százalék.

Hol a legjobb és a legrosszabb?

Viszonylag egyértelműnek látszik, 
hogy a magyarországi magyarok 
szemében hol a legjobb, és hol a 
legrosszabb határon túli magyarnak 
lenni. A megkérdezettek 34 száza-
léka szerint a felvidéki magyarok 
helyzete a legkedvezőbb, de 23 szá-
zaléka szerint inkább a Vajdaság-
ban élőké a legjobb. Ez utóbbiban 
valószínűleg tetten érhető a „jugó” 
nosztalgia hatása. A legrosszabb 

helyzetben a kárpátaljai magyarok 
vannak a többség (43%) szerint, de 
relatíve sokan említették az erdélyi 
magyarokat is (23%).

A határon túli magyarság lét-
számával kapcsolatban is megkér-
dezték a kutatásban részt vevőket: 
tudják-e, körülbelül mennyi ma-
gyar él a négy számba vett terüle-
ten. Az összes térségre igaz, hogy 
minden második ember nem tu-
dott választ adni a kérdésre – még 
tippelésre sem vállalkozott. A leg-

nagyobb arányban a kárpátaljai és 
a vajdasági magyarok lélekszámát 
mondták meg helyesen (előbbi 
esetben 26, utóbbiban 24 száza-
léknyian). A felvidéki magyarok 
számát 16, az erdélyiek számát 
mindössze 8 százaléknyian be-
csülték meg hozzávetőlegesen jól. 
Jellemző, hogy Erdély és Felvidék 
esetében a helytelen válaszok in-
kább alulbecslést, Vajdaság és 
Kárpátalja esetében pedig inkább 
felülbecslést mutatnak.

A kettős állampolgárságról

A kettős állampolgárság megadásá-
val (16 évvel a kérdést felvető nép-
szavazást követően) a megkérdezet-
tek 70 százaléka ért egyet. A kettős 
állampolgárság kedvező fogadta-
tása mellett azonban a válaszadók 
többsége (58%) nem ért egyet azzal, 
hogy a határon túli magyaroknak 
szavazati jogot is biztosítottak. A 
közvélemény hajlamos ugyanakkor 
bizonyos romantikával gondolni a 
határon túli magyarokra: erre utal, 
hogy a válaszadók 72 százalé-
ka szerint a határon túli ma-
gyarok jobban őrzik a hagyo-
mányokat, de az is, hogy a 
megkérdezettek kétharmada 
szerint a határon túliak val-
lásosabbak, mint a magyar-
országiak. Mindemellett igaz, hogy 
az anyaországiak többsége (69%) is 
elismeri, hogy a határon túliakkal 
kapcsolatban számos előítélet él 
Magyarországon. Ilyen előítélet le-
het az is, hogy a válaszadók közel 
harmada (32%) szerint a határon túli 
magyarok szorgalmasabbak és tö-
rekvőbbek, mint a magyarországiak.

A többség (63%) egyetért azzal, 
hogy a határon túliaknak előnyükre 
válik, hogy két kultúrához is kötőd-
nek, miként azzal is, hogy a határon 
túli magyaroknak elsősorban szülő-
földjükön kell boldogulniuk (59%).

A trianoni szerződésről

Gyakorlatilag nincs olyan magyar, 
aki ne úgy gondolná, hogy a tri-
anoni békeszerződés alapvetően 
igazságtalan és túlzó volt a magya-
rokkal szemben (94%). A túlnyomó 
többség ugyancsak azt gondolja, 
hogy a békeszerződés volt Magyar-
ország legnagyobb tragédiája (85%), 
ahogy körülbelül ugyanilyen mér-
tékben (84%) értenek egyet azzal a 
kijelentéssel is, hogy „Magyar az, 
akinek fáj Trianon”. Az első három-
nál valamivel kisebb mértékben 
(77%) értenek egyet azzal, hogy a 
trianoni traumát máig nem hever-
te ki az ország. Lényegében e fenti 
négy tételt számíthatjuk a Trianon-
nal kapcsolatos nemzeti emlékezet 
sarokpontjainak. A II. világháborús 
szerepvállalást, illetve a szomszé-
dos országokkal való békétlenséget 
a többség (71–71%) szintén a bé-
keszerződéshez köti.
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