
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  4 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K T R I A NON 5#magyarság  #esszé

• 100 évnyi fájdalom, megaláztatás és keserű-
ség, a megmaradásért, önrendelkezésért vívott 
mindennapos csaták és legyőzetések az egyik 
oldalon, 100 évnyi kaján/torz vigyor, ingyen ölbe 
pottyant szép Erdélyország/Felvidék/Kárpátalja/
Vajdaság/Várvidék, tömör, időnként az elvisel-
hetőség határáig fokozott tömény nacionalizmus 
a másik oldalon. Egyebek közt ezért is nehéz 
bármit mondani Trianonról. 

B A L O G  L Á S Z L Ó
történész

A zt, hogy mennyire igazak a 
fenti megállapítások, meny-
nyire jelen valóság Fel vi  dé -

ken is a „másodosztályú állam pol-
gárság”, Gágyor Péternek a Man di-
nerben jegyzett cikke is alátámaszt-
ja.1 Ebben szót ejt az identitásukat 
felvállaló magyarok ellen elkövetett 
atrocitásokról, a Benes-dekrétumok 
félelmet keltő, ösztönökbe zárt ret-
tegésként megélt jelenvalóságáról, a 
hajdani kitelepítésekről, 2 az elmúlt 
100 évben megélt jog- és birtokfosz-
tásokról, a reszlovakizálásról és sok 
más, körmönfont magyarellenes ha-
talmi manipulációról mint megany-
nyi identitásölő cselekedetről. Ugye 
mennyire ismerősek ezek számunkra 
is? Hogyan juthattunk el odáig, hogy 
kisebbségünk parlamenti képvisele-
te minden lehetséges csatornán azt 
közli, hogy mindennap talál valamit 
Bukarest, hogy belénk rúghasson, 
elgáncsolhassa törvénytervezetein-
ket, kinevessen/pellengérre állítson, 
hatalmi fölényének tudatában téve 
mindezt. 

Trianon talán az egyetlen olyan 
történelmi esemény/trauma, amely 
minden magyart valamilyen szin-
ten megérint, mindegyikünk „va-
lahogyan3” viszonyul hozzá, még 
azok is, akiket totál hidegen hagy 
a Nemzeti Összetartozás emlékéve, 
annak eseményei. Még viszonyul... 
mert 100 év nagy idő. A vég/rész 
eredmény, a jelenvaló cseppet sem 
kecsegtető. Ahogy az ukrán parla-
mentből, úgy a szlovákból is jósze-
rével elfogytak a magyar kisebbség, 
a trianoni „kézhezvett” magyarság 
képviselői, és ahogy elnézem, nem 
kell már sok idő ahhoz sem, hogy az 
5%-os küszöb alá szoruljon az erdé-
lyi magyar érdekképviselet, ameny-
nyiben a három erdélyi párt nem fog 
össze. Eff ajta politizálással, amit ma 
megvalósít (hat) (a)nak és ilyen ádáz 
ellenszélben nemhogy további száz, 
de még negyedszáz év sem adatik 
majd, és megtűrt, de hatalmon ki-
vül rekedt kisebbségiek maradunk.  
Vészesen fogy a nemzeti identitás, 
ennek eróziója lassan megállíthatat-
lanná válik, majd minden jószándék 
ellenére. Talán egy újfajta „szövet-
séggel” ez lassítható/megállítható 

lehet. Ehhez viszont széles körű tár-
sadalmi konszenzus kellene Erdély-
ben és egy új vezetői elit.

Ráadásul az „őrzők” – legalábbis 
Erdélyben/Székelyföldfön – elké-
pesztő arányban fogynak, azok a 
ge nerációk, akik bármit feláldoztak 
volna és fel is áldoztak – közéleti 
emberek, közéleti vezetők, hitval-
lók, papok, értelmiségiek – ... ők 
már jórészt „lecserélődtek,” helyet-
tük egyre több a „vigéc”, az „okos 
ügyeskedő,” a mainstream meg- és 
mesemondó, az olyan „mai vállalko-
zó”, aki egy tál lencséért, favőrökért  
szívesen cserél – akár naponta – szí-
vet és hazát. Tény, hogy a hitvallók 
és hiteles vezetők száma maroknyira 
zsugorodott, a letargia és „zsibbadt-
ság” jelei a politikával/politikusok-
kal szemben jól érzékelhetők.

Új, posztmodern világot élünk, 
amelyben majd minden relativizá-
lódott. Igaz ez a rendtartó székely 
falura, igaz ez a vallás megélésére, 
és igaz ez a múlttal való szembe-
nézésre/a múlttal való törődésre is. 
Tény az, hogy alapos kutatások jel-
zik, a Trianonról való emlékezés a 
fi atalabb generációknál kihűlőfélben 
van, a történelem száz évre visszate-
kintő eseményeivel nemigen tudnak 
mit kezdeni gyerekeink, egyre nehe-
zebben értelmezik annak elemeit.

Ezt a „hiányosságot” ismerte fel 
többek között Ablonczy Balázs tör-
ténész is, aki annak idején megál-
modta és azóta is vezeti a Trianon 
100 Kutatócsoportot, ötéves kuta-
tási programot nyerve el az MTA 
Lendület-programban való részvé-
tel által. 

Túl vérmes reményei viszont neki 
sincsenek4 azt illetően, hogy a majd 
kéttucatnyi kutatóval dolgozó mun-
kacsoport vagy a témát több évtizede 
kutató további néhány jeles történész 
mentalitásváltást tud „kieszközölni” 
a mai magyar társadalomban. 

Úgy vélem, a teljesség igénye 
nélkül bár, de mégiscsak érdemes 
néhány friss megállapítást, kuta-
tási eredményt sorjázni a centená-
rium alkalmából, segítve ezáltal a 
történelem iránt affi  nitást mutató-
kat. Nem tudományos cikknek/ta-
nulmánynak készül e feljegyzés 
– sokkal inkább aktuális kutatási 
eredményekre kívánja felhívni az 
emlékezők fi gyelmét –, mégis hi-
szem, hogy hasznos eligazító tud 
lenni a Székelyhon olvasói számára.

Lássuk előbb L. Balogh Béni5 
néhány megállapítását6 

„Azok az alföldiek, akik ma lero-
mánoznak egy erdélyi/partiumi 
magyart, jórészt a vakszerencsének 
köszönhetik, hogy MA ők is nem ro-
mán állampolgárok.”
1883 mérföldkő, Románia ekkor csat-
lakozott a hármas hatalmi egyez-
ményhez – szövetséget köt Németor-
szággal, Ausztria-Magyarországgal 
és Olaszországgal –, annak ellenére, 
hogy ez nem épp reményeivel vágott 
össze, valójában régóta fente a fogát 
Tündérkertre. Éppen ezért szövet-
ségeseit elárulva „semlegességet” 
vállalt a világháború kitörésekor. I. 
C. Brătianu liberális miniszterelnök, 
a román politikai elit vezére ördö-
gi furfanggal okoskodott, jól tudta, 
hogy a szövetségesektől maximum 

Besszarábiát remélheti mint trófeát, 
de ha az Antanttal kacérkodik, akkor 
Erdély, Bánság és Partium is az ölébe 
hullhat. A kivárás taktikája mellett 
1916-ban aláírták az ún. bukaresti 
titkos szerződést, amit ha a győztes 
nagyhatalmak betartanak a tárgya-
lásokon, akkor a magyarok elveszí-
tették volna az Alföld keleti részét, 
egészen a Debrecen–Szeged vonalig. 
Balogh jegyzi meg, hogy annyira tit-
kos volt a megállapodás, hogy Tisza 
István miniszterelnök még 1918-ban 
sem akarta elhinni, hogy ez a szerző-
dés létezik.

Románia 1916 nyarán dönt, és ter-
mészetesen az Antant oldalán lép be, 
betör Erdélybe, de csakhamar visz-
szakozót kell fújnia, a német–oszt-
rák–magyar haderő nemcsak kiűzi 
Erdélyből, hanem Bukarestig nyo-
mul előre, elfoglalva azt, miközben 

a román kormány Iași-ba menekül 
át. Az orosz forradalom kitörése csak 
nehezíti a Román Királyság helyze-
tét, ezért újabb „húzással” élve 1918 
tavaszán kiszáll, és különbékét köt. 
Az Antant „megjegyzi” eme húzást, 
a történész szerint ezen húzás miatt 
sem kap több területet Románia. Az 
USA belépése végleg eldönti a hábo-
rú kimenetelét, a központi hatalmak 
és szövetségeseik sorra kapitulál-
nak. Románia ismét „jól lép”, egy 
nappal Németország kapitulációja 
előtt ismét belép az Antant oldalán a 
háborúba, így győztes félként fejezi 
be a háborút.  Sőt, a „pihentetett” 
királyi haderő – Berthelot-nak, az 
Antant balkáni francia csapatai tá-
bornokának tudtával és engedélyé-
vel – elfoglalja Székelyföldet, 1918 
karácsonyát már Kolozsváron tölti, 
és utána Budapest felé vonulnak, 
majd azt és Észak-Dunántúlt is elfog-
lalva várják a 3o fős román delegáció 
eredményeit. I. C. Brătianu és a nála 
sokkal mérsékeltebb, konzervatív 
Alexandru Vaida-Voevod nem értet-
tek egyet a román követelések mérté-
kében, Voevod, aki a magyar parla-
ment választott tagja volt korábban, 
sokkal mértékletesebb, kompromisz-
szumkészebb volt. A liberális mi-
niszterelnök „a Dnyesztertől a Tiszá-
ig” szlogent hajtogatta, és az 1916-os 
titkos paktum végrehajtását köve-
telte. Bár a francia delegáció hajlott 
erre, végül az amerikai és az angol 
ellennyomás győzött, ejtették ezt a 
titkos paktumot. I. C. Brătianu en-
nek ellenére a teljes Bánságot (ennek 
egy részét Jugoszlávia kapja majd) és 
a Tiszántúl nagy részét követeli, de 
amikor számára is egyértelművé vá-
lik, hogy „csak” a 103 ezer négyzet-
kilométert kapja a Román Királyság, 
haragjában hazamegy és lemond. 
Balogh szerint legkésőbb 1919. már-
cius 7-ére minden eldőlt, az új hatá-
rok készen álltak, így nem áll az a 
vád, hogy a kommunista hatalom-
átvétel – Magyar Tanácsköztársaság 
–, vörös terror miatt büntették volna 
Magyarországot, az új karhatalom 
ugyanis csak március 21-től létezett. 
A magyar Vörös Hadsereg közben 
elvesztette a tiszántúli off enzívát, 
az ellentámadásba lendült román 
kiráyi hadsereg 1919 augusztusában 
elfoglalta Budapestet.

Lázálom és keserves ébredés között 
13 tételben a 100 éves Trianonról

1) lásd: Gágyor Péter: Az identitás elpusztítása, in. Mandiner, 2020. május 16.
2) „ A csehszlovák hatóságok 1945 után összesen 181 512 magyart szántak 
kitelepítésre, és majdnem a felét, 75 114 embert háborús bűnösként jelölték 
meg. (...) A Csehszlovákia és Magyarország közti kényszerített „lakosságcsere” 
keretén belül 87 839 magyart üldöztek el a számukra akkor ismeretlen Magyar-
országra, másokat meg Csehországba, ahova a becslések szerint közel 40 000 
áldozatot deportáltak.”
3) Egyesek például gyalázkodó módon. Valójában a kisbetűs névírást 
érdemelnék meg azok a baloldali-liberális figurák, akik Trianon emlékét 
gyalázzák (Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, aki „Trianon-modell” 
autóról posztol, Vágó István, aki a náci birodalomhoz hasonlítja a Trianon előtti 
Magyarországot, Bauer Tamás, aki arról elmélkedik, hogy nem szabad Trianont 
tragédiaként megélni, a megcsonkított határokon kívül is lehet jó magyar életet 
teremteni, ennek alapja nem más, mint a szomszéd népek megbékélése...) 

Sajnos a sor hosszan folytatható, mindazok, akiknek nem fáj, akik itthon vagy 
otthon érzéketlenek maradnak, azok – nyilván – az européer „tájbasimulást” 
gyakorolják, az erősen fogyó nemzettest helyett a genderpolitikát, a migránsok 
sokszínűségét agreálják. A másik oldalon is találni bukkanókat, a különutas 
paktumok, a Kolozsvár-centrikusság elfogadása Székelyföld kárára olykor 
bosszúságok forrása.
4) A normalitás mindig halkabb a kényszeres öblögetésnél – vallja, lásd: Krónika, 
2020. május 28., csütörtök, 4.p. in: Akarat  kell az emlékezetpolitikai közeledéshez
5) A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának tudományos munkatár-
sa, főlevéltáros, történész, Temesváron született.
6) In: Papp Attila Zsolt: Volt esélyünk Erdély megtartására? Nem, de méltányo-
sabb határokra igen. Balogh L. Béni előadása Kolozsváron, Nagyítás c. 
rubrika, 2019. november 15. (https://foter.ro/cikk/volt-eselyunk-erdely-meg-
tartasara-nem-de-meltanyosabb-hatarokra-igen/)
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