
7) az 1910-es népszámlálás adatai alapján
8) A székely és szász közösségeknek önkormányzatiságot, kulturális és vallási 
autonómiát garantált ez a szerződés, de sajnos nem tartották be a románok
9) Az erdélyi magyarok féltek a bolsevista hatalomátvételtől
10) Ablonczy Balázs magyar történész.  Az MTA Történettudományi Intézetének 
tudományos munkatársa. Kutatási területe a két világháború közötti Magyar-
ország története. 2011–2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója. PhD 
fokozatát 2004-ben szerezte, Teleki Pál a két világháború között (1921–1938) 
témájában. 2002 és 2006 között a Pro Minoritate, 2006-tól a Kommentár című 
folyóirat főszerkesztője. A Lendület program 2016. évi, II. kategóriás díjazottja. 
Az általa vezetett Lendület-kutatócsoport a Trianoni békeszerződés 100. évfor-
dulójára készülve a témával kapcsolatos alapkutatást végez.
11) In Népszava, 2020. 02. 16., Balassa Tamás: Trianon a mi nünükénk. 
Interjú Ablonczy Balázs történésszel. (https://nepszava.hu/3067046_tria-

non-a-mi-nunukenk-interju-ablonczy-balazs-tortenesszel)
12) Az első gyermekvonat 1920. február 8-án indul a Keleti pályaudvarról
13) Lásd. Népszava, 2020. február 16. Balassa Tamás: Trianon a mi nünükénk. 
Interjú Ablonczy Balázzsal. (https://nepszava.hu/3067046_trianon-a-mi-nunu-
kenk-interju-ablonczy-balazs-tortenesszel)
14) a Népszava-interjú szerkesztője kiemeli, hogy az amerikai elnök iniciálisan 
egyben akarta tartani a Monarchiát, nemzetek szövetségeseként.
15) Hiába magyarosodtak egyre nagyobb arányban a németek, zsidók és szlová-
kok, a 3 milliós románság semmiképp nem akart pld. asszimilálódni.
16) amerikai, francia, brit, olasz
17) in: Cseri Péter: Beszélgetés Ablonczy Balázzsal, a Trianon 100 Kutatócsoport 
vezetőjével, 2020. 05. 27. (https://24.hu/belfold/2020/05/27/trianon100-ab-
lonczy-balazs-bekeszerzodes-interju/)
18) háború, erőszak, atrocitások, éhínség, spanyolnátha stb.
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I. C. Brătianu a korszak „legfor-
mátusosabb” román politikusa, ő 
testesítette meg azokat az elkép-
zeléseket, amelyek Nagy-Románia 
állampolitikáját és a nemzetiségi 
kérdéshez való viszonyulást a ro-
mán közgondolkodásban évtizede-
kig előre meghatározták.
A harmadik kormányfői mandátu-
mát töltő politikus a Nemzeti Libe-
rális Párt vezére volt. Megosztó sze-
mélyisége (Clemenceau, a legfőbb 
szövetséges „ki nem állhatta”) he-
lyett inkább Take Ionescu konzerva-
tív-demokrata politikust preferálták 
volna. Ráadásul Brătianu a meg-
hallgatásán nemes egyszerűséggel 
hazudott, meghamísított statisztikai 
adatokat közölt, a román népesség 
arányát 54% helyett 72%-ra tette, 
a kisebbségekét 31%-ról7 15%-ra (a 
magyar népességbe nem számította 
bele a székelyeket – szerinte ezek, 
bár magyar nyelvet beszélnek, kü-
lönálló nemzet –, sem a magyar 
identitású zsidókat) csökkentve. 
Sajnos a wilsoni elveket – az etnikai 
igazságosságot és az önrendelkezést 
– felülírták a stratégiai érdekek és a 
győzteseket mindenáron való kiszol-
gálásának, jutalmazásának elve. A 
román mohóság vasútvonalakról 
is álmodozott, ezért kellett volna a 
Nagykároly–Csap vonalba beleeső 
Vásárosnamény és Mátészalka. Mi-
vel a nagyhatalmak egy kisebbségi 
szerződést akartak vele aláíratni, 
miszerint garantálja, hogy a több-
nemzetiségűvé lett Románia betartja 
a nemzeti kisebbségek jogait, ő erre 
fl egmán csak annyit mondott, a ki-
sebbségeknek máris egyenlő jogaik 
vannak, így mivel ez a szerződés az 
ország szuverenitásába való durva 
beavatkozási kísérlet, ő ezt nem írja 
alá. Amikor Loyd George brit minisz-
terelnök megkérdezte, hogy mit kezd 
a sokszázezer magyarral, ő kendő-
zetlenül megválaszolta... az azóta is 
alkalmazott román nemzetiségi poli-
tika „végső célkitűzéseit”: a „mester-
séges elemeket” (a nem Erdélyben/
Partiumban született magyarok) 
igyekszik távozásra bírni, az ősho-
nos, „állandó elemekkel” szemben 
liberálisabb bánásmódot alkalmaz, 
de idővel remélhetőleg ők is belátják, 
hogy egyetlen érdekük a gyors asszi-
milálódás a többségi nemzetbe.

A szerződést8 végül 1919. decem-
ber 10-én a frissen kinevezett utód, 
Alexandru Vaida-Voevod látta el kéz-
jegyével. Ő másképp „taktikázott”, a 
partiumi, erdélyi magyarokat 9 azért 
biztatta szép szóval, hogy fogadják 
el Nagy-Romániát, mert így nem lesz 
részük Kun Béla Magyarországából. 

1919 decemberében hívtak meg elő-
ször magyarokat a tárgyalásra, Hu-
szár Károly kormánya volt az első, 
amely küldötteket delegálhatott. De 
ekkorra a határok már régen be voltak 
betonozva. 1920. június 4-én a Nagy 
-Trianon palotában vitéz dr. Benárd 
Ágost hadiorvos és Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és állam-
titkár aláírták a diktátumot rögzítő 
szerződést. Így lettek Románia és 
Magyarország egyfajta inverzei  egy-
másnak: Románia nemzetiségileg jó-
részt homogén kisállamból közepes 
méretű többnemzetiségű állammá 
vált, Magyarország pedig többnem-
zetiségű középhatalomból nemzeti-
ségi szempontból nagyjából homo-
gén kisállammá vált. 

Lássuk most Ablonczy Balázs10 
néhány sommáját

Nagyon nincs illúzióm11, hogy mun-
kánk eredményes lesz, gyökeres 
változást eredményez 
Ablonczynak nagy reményei nincse-
nek, hogy a kutatásuk gyökeresen 
változtathatna a trianoni trauma ész-
lelésén, de az emlékezet átmentése a 
mába, a fi atal generációk számára új 
perspektivából történő felmutatása 
ennek a szerződésnek, az emléke-
zés elfordítása a politika- és diplo-
máciatörténet irányából a kultúra, a 
mentalitástörténet felé igenis kiemelt 
célkitűzése a Kutatócsoportnak. 
Trianon máig ható következményei 

traumatikusak, 100 év után is a hatá-
ron túli kisebbségek jogi követelései, 
nyelvhasználati sérelmei a valóság 
centruma. Magyarország civil lakos-
sága  a háború után „újabb háború-
ba” került, a román, csehszlovák, 
szerb katonák atrocitásai bénítólag 
hatottak a népre.A nincstelenség, a 
háború utáni szegénység, elkesere-
dettség csak tetézte mindezt. Trianon 
traumája az is, hogy a múltfeldolgo-
zás nem mindig sikeres. Ablonczy 
szerint a két vh. között csak egyféle-
képp, revanspolitikai értelemben le-
hetett beszélni a történtekről, 1947–
48 után pedig csak szűk körben. Így 
sokáig kibeszéletlen maradt a trau-
ma, nem született modern, látványos 
játékfi lm, nincs trianoni nagyregény 
sem. Érintőlegesen születtek ugyan 
regények, de ezek nem az adott író 
fősodrába tartozók (Tamási: Czíme-
resek, Zilahy: A földönfutó város, 
stb.) Ami a történelmet előszeretettel 
újraíró mai emlékezetpolitikát illeti, 
a történész azt vallja, hogy szkep-
tikus a szoborállításokkal, plaket-
tállításokkal szemben, leginkább a 
vizuális élmény lenne az, ami a mai 
ifj úságot megszólíthatná, de olyan 
csak elenyésző számban valósult 
meg. Ugyanakkor nem tart nagyon a 
politika narratíváitól, véleménye sze-
rint az aktuálpolitika nem annyira 
meghatározó. Annak ellenére, hogy 
kívülről egységesnek tűnik a nem-
zeti tudat, valójában sok különféle 
emlékezetközösség létezik, az örö-

költ/átörökölt sérelmek sajnos olykor 
kioltják egymást.

A 350–420 ezer közötti egykori me-
nekültet 1920-ban sem fogadták 
mindenütt jó szívvel
A társadalmi akciók elején mindig 
van szolidaritás, segítőkészség, de 
az egyéni áldozatvállalásra nem le-
het tartósan építeni, mert az emberek 
elfáradnak. Az emberi jóság is véges, 
állítja Ablonczy. Az emberek egy idő 
után úgy gondolták, hogy ez állami 
feladat. Aztán 1920 áprilisában lét-
rejött az Országos Menekültügyi Hi-
vatal. Transznacionális jótékonysági 
szervezetek jelentek meg, és feleke-
zeti missziók működtek. A francia 
segítség meglehetősen fukar volt, de 
a bőkezű, látványos amerikai és brit 
segítség kárpótolt. Ablonczy szerint 
a gyermekvédő liga több tízezer gye-
reket visz ki12 Belgiumba, Angliába, 
Svédországba, Svájcba és Hollandiá-
ba.13 A történész arra is felhívja fi gyel-
münket, hogy a nemrég tartott egyik, 
Trianonnal foglalkozó konferencián 
„elképesztően traumatikus történe-
tek” hangzottak el a kint maradtak 
ma már 80 év körüli gyerekeitől.

A nagyhatalmak felelősségét 50%-
ra tenném, 30–40%-ot adnék a 
politikai elitnek, és csak 10%-ot a 
kisebbségek szerepének
Azért gondolja így, mert ha a nagyha-
talmak legalább saját elveiket (wilso-
nizmus) tiszteletben tartották volna 
és jobban érvényesítik, akkor esély 
lett volna arra, hogy igazságosabb 
határokat húzzanak.14 A modernizá-
ció másutt több száz éves folyamat 
volt, nálunk hihetetlenül gyorsan, 
1867 után, alig ötven év alatt végbe-
ment. Amikor valamiféle nemzeti 
kohézióra lett volna szükség, akkor 
a társadalom politikai képviselete 
csődöt mondott. Ennek legfőbb okát 
a széttagolt magyar társadalomban 
látja Ablonczy, a polgárosodás ellent-
mondásai nem engedték a politikai 
elit konszenzusra jutását, ennek ered-
ményei lettek az egymást követő dik-
tatúrák, majd a húszas évek után jön 

létre egy konszenzus, de elkésett már. 
A nemzetiségi sérelmeknek azért ad 
csak 10%-ot a kisebbségeknek, mert 
korlátai voltak a magyar nacionaliz-
musnak is. A legvérmesebb elképze-
lések is csak a magyar nyelv és kultú-
ra hegemon helyzetét voltak képesek 
vizionálni, a magyarosodásnak valós 
korlátai voltak15. Nem véletlen, hogy 
54%-os magyarságról beszélünk csak 
1910-ben. Ha a kisebbségekkel sokkal 
jobban is bántunk volna, akkor is el 
akartak volna szakadni. 

Trianon a mi nünükénk
Ma jogos elvárás az akkori négyek-
től,16 de az Uniótól is a határon túli 
magyarok kisebbségi  és emberjogi 
védelmében, hogy lássák végre be, 
miért is ragaszkodunk ahhoz, hogy 
az autonómia legális forma lehessen. 
„Ha Brüsszel elfogadja, hogy a görö-
göknek megvannak a maguk nünükéi, 
a törököknek is megvannak a maguk 
nünükéi, amihez nem szabad nyúlni. 
Meg kell értetni, hogy ez a mi nünü-
kénk, és ez másról, többről szól szá-
munkra, mint hogy revíziót akarnánk. 
Nem normális, hogy egy éjszaka alatt 
tucatnyi erdélyi helységénévtáblát 
fújnak le, hogy állandó vegzálás megy 
a magyar, a székely zászló, feliratok, 
nyelvi jogok miatt, hogy gyerekeket 
hiányos románnyelv-tudásuk miatt 
aláznak az orvosnál. (...) Alkotmá-
nyos és jogi klauzulák kellenének.”

Megtehettük volna, hogy nem írjuk 
alá a trianoni békeszerződést 17 
A történészt azért tartja a magyar 
társadalom, hogy elmesélje a múltat 
– vallja Ablonczy. Higgadtságával, 
kellően eltávolítva magát, egyensúly-
ban tartva érzelmeit farag történelmet 
a múlt elmeséléséből. Ablonczy rezig-
náltan jelenti ki, hogy nagyjából mos-
tanság vannak az utolsó pillanatok, 
amikor még fontos mondanivalónk 
lehet Trianonnal kapcsolatban, most 
képes a történész egy viszonylag szé-
les közönséget megszólítani. (N.b. in-
nentől kezdve majd halványodni kezd 
ez a történet. Szerk.) 

Trianon történetét a 19. század 
elejétől lehet érvényesen elmesélni, 
hatásai pedig a mai napig tartanak. 
Utólag nagyon nehéz rekonstruálni, 
hogy milyen súlyos életkörülmé-
nyek18 között kellett magánemberek-
nek/politikusoknak/csoportoknak 
súlyos döntéseket hozni. A korona-
vírust hozva fel példának jelenti ki 
Ablonczy, hogy lám, a vírus miatt 
milyen gyorsan kellett mindannyi-
unknak életstratégiát változtatni 
amiatt, hogy napi élménnyé válto-
zott a félelem... és a helyzet hatvá-
nyozottan rosszabb volt 1918–20 kö-
rül, sokkal szörnyűbb volt minden, a 
magyar családok életéből jószerivel 
eltűntek a hosszú távú stratégiák, 
a mindennapi élet határozott és fo-
lyásolt be mindent: hol állhatunk 
sorba, honnan szerzünk kenyeret, 
vajat, miként kaphatunk utazási en-
gedélyt stb. Ma ugyanez érvényesül, 
a civilizációs máz gyorsan leolvad az 
emberről, refl exeink villámgyorsan 
változnak, s talán a mai VALÓSÁG 
megérteti velünk, hogy mennyivel 
rosszabb, ha mindent az ösztön és az 
erő vezérel... épp, mint 100 éve, som-
mázza a történész.

Magyar harcvonal, Bukovina, székely anya    ▴  FORRÁS: DR.  MOLNÁR ATTILA
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