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A nemzetiségi elitek – akikkel ki-
egyezve egy konföderáció valóban 
működhetett volna  – fejben már jó-
val Trianon előtt elszakadtak a ma-
gyar államtól, jövőjüket a saját nem-
zetállamaik keretei között képzelték 
el. 1920 tavaszán már a magyar po-
litikai elit odáig jutott a fejlődésben, 
hogy valós döntési pozícióba került. 
Akkor megléphette volna azt, hogy 
nem írja alá a szerződést. Egy ideig 
Apponyi Albert és Teleki Pál is emel-
lett érvelt. De aztán úgy döntöttek, 
mégiscsak a kevésbé rossz forgató-
könyv valósulhat meg az aláírással. 
Minden bizonnyal igazuk volt, sok-
kal rosszabbul járhattunk volna, ha 
nem írjuk alá a békeszerződést. 19 

Ha valaki azt állítja, hogy Tisza, 
Károlyi vagy Kun Béla egy személy-
ben felelős Trianonért, az nem ad 
választ a mai kérdéseinkre
Ezzel az alapállással nem lehet a székely 
autonómia ügyét előremozdítani – vall-
ja Ablonczy. És annak ellenére, hogy a 
bűnbakképzést a történész sem tudja 
megakadályozni – sokak számára ké-
nyelmes egytényezős történetet kreálni, 
és így tömörülni az identitászászlók alá 
–, fel tudja mutatni, ki tudja porciózni 
a felelősségeket a kutatási eredmények 
alapján. A gyászmunka részének tekinti 
azt is, hogy ebben az egymásnak feszü-
lő társadalomban Budapesten kétszer 
annyi emléktábla van, mint Párizsban 
és Londonban együttvéve, ez Kelet-Kö-
zép-Európa egyik sajátossága.

Haza vagy haladás?
A magyar nemzeti tudat nem 1918–20 
körül hasadt szét, hanem jóval koráb-
ban, az, hogy nem tudott  összefogni a 
magyar társadalom, éppen ennek a ha-
sadásnak a következménye. A nemzeti 
liberális nacionalizmus modellje a ma-
ga haza és haladás jelszavával szétesett 
már századfordulótájt. Az 1867 utáni 
polgári fejlődés ugyan csodálatos fővá-
rost és országot teremtett, de közben el-
viselhetetlen szociális feszültségekkel 
is megterhelte a magyar társadalmat 
– állapítja meg Ablonczy. Így a város 
gyűlölte a vidékit, az a városit, a zsidó 
a keresztényt, és fordítva, aztán mind-
ketten gyűlölni kezdték a munkást stb., 
és ebben a gyűlölethálóban hihetetlen 
mozgások mentek végbe.

Bár rengeteg gazdasági hátrány 
ért minket Trianonnal, semmi nem 
múlja fölül az emberveszteséget. 
(...) Ma sem ugyanaz magyarnak 
lenni Kolozsváron vagy Csíkcso-
mortánban, mint Budapesten.
Ablonczynak határozott vélemé-
nye van arról, hogy a Teleki Páltól20 
megörökölt alapszemléletet – misze-
rint Trianon kapcsán a gazdasági 
veszteségeket soroltuk eleddig: ter-
mőföldek, bányák, vasutak, erdők, 
nyersanyagok – váltani kell, ugyanis 
még ennél is sokkal fontosabb volt 
az, hogy az emberveszteséget nem 
lehetett pótolni azóta sem. Piackörze-
tek, iskolakörzetek, kultúrközpontok 
léteznek, ezek gazdasági vonzáskör-
zeteket vágnak szét. Trianonnal ezek 
a piackörzetek, gazdasági körzetek 
szétestek, és ez hanyatlással járt. 

A jelentős emberveszteség (az elsza-
kadt részeknek csak 15%-a menekült 
„haza” Magyarországra, a többi otthon 

maradt és kitartott) azzal járt, hogy a 
Tiszántúl is beszakadt húsz év alatt, 
elszegényedett. A másik fontos tényező 
a kultúravesztés volt. „A nemzetállami 
szuverenitásra való törekvés 200 éves fo-
lyamatának iszonyatosan kemény ütést 
jelentett, hogy a magyar nyelvi közösség 
egyharmada Trianontól kezdve nem az 
ország területén élt. Rezet, lignitet lehet 
venni, de embert nem. (...) Számukra, 
(az ottmaradottakra) az igazi tragédia 
az volt, hogy lényegesen nehezebb lett 
a hozzáférésük a magyar kultúrához. És 
ez a mai napig megmaradt.”  

Ablonczy azt is kihangsúlyozza, 
hogy sajnos az utódállamok „integ-
rációs/asszimilációs” törekvéseik 
révén saját nemzeti kultúrájukat az 
oktatáson, a médián és egyebeken 
keresztül úgy ráhúzták ezekre a ki-
sebbségi magyar társadalmakra, 
hogy MA már ha lenne is népsza-
vazás – mint volt Sopronban, ahol 
a német többségű város 1921-ben 
mellettünk tette le voksát annak ide-
jén –, az OTT élő magyarok az adott 
országban maradásra voksolnának. 
Nehezen tudom elképzelni, hogy ma 
példáúl a román többségű Nagyvára-
don arra voksolnának, hogy inkább 
Magyarországhoz szeretnének tar-
tozni. Ilyen ma már nincs.

Ehhez még hozzátett a 2. világhá-
ború is, nagyságrendileg csökkentve 
nemzetiségek létszámát. 12–14 milló 
németet elűztek Közép-Európából, 
megöltek 4 millió zsidót. Mára – a 
peremterületeket kivéve – csak két 
jelentős kisebbség maradt ebben a 
régióban: a magyarok és a cigányok.

Az biztos, hogy román vagy szlovák 
történész szájából még soha nem 
hangzott el a békediktátum kifejezés
Ablonczy találkozott már olyan tör-
ténészi állásponttal, amely megérti, 
mekkora csapás volt számunkra Tri-
anon, vagy elismeri, hogy a kisebb-
ségi jogok terén előfordulnak hiá-
nyosságok, de ebből még semmiféle 
következtetést sem tud levonni.

Az utódállamok ugyanis egy lezárt 
történelmi eseményként, lezárt törté-
netként tekintenek Trianonra. Az önálló 
Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia 
egy évsázados fejlődés betetőzéseként, 
államaik szükségszerű létrejöttének 
ünnepeként tekintenek Trianonra. Bár-
milyen más álláspont, ami ettől eltér, az 
retrográd, visszalépés. Ezt mi sem jelzi 
jobban, mint az, hogy mennyire nehéz 
olyan szakmai konferenciát létrehozni 
(100 év teltével is), amelyre az utódálla-
mokból is hívtunk történészeket.

Trianon árvái21 
Nagyjából 3,5 millió magyar került 
akaratán kívül idegen országok fenn-
hatósága alá. Sokukat kiutasították, 
ellehetetlenítették életüket, sokan 
nem voltak hajlandók idegen állam 
polgáraiként élni szülőföldjükön. A 
korabeli hivatalos statisztikák sze-
rint 350 ezren voltak, ám a legújabb 
kutatások szerint ennél jóval többen, 
legkevesebb 420 ezerre tehető a szá-
muk. A repatriált, expatriált, kiutasí-
tott magyarokat gyűjtőnéven Trianon 
árváinak nevezik. A történelmi em-
lékezet mintha megfeledkezett volna 
róluk. Eleinte szimpátiát váltottak 
ki, de nemsokára már a kormány is 
igyekezett levenni a napirendről az 
ő kérdésüket. 1945 után szóba se ke-
rülhetett a sorsuk, 1989 után is bőven 
maradt adósságuk a történészeknek. 

Az MTA Lendület Trianon 100 Ku-
tatócsoport ezt a hiányt is igyekszik 
pótolni, eleddig egy 15 ezres adatbázist 
sikerült összeállítaniuk a menekültek 
adataival. A hiányos feldolgozottság 
oka az adatok hiánya, ennek okán in-
kább életsorsokkal, életpályák szöve-
vényével foglalkozik a Kutatócsoport. 
Általában az állami vagy vármegyei 
tisztviselőket, hivatásos katonatisz-
teket, a posta vagy vasúti tisztviselő-

ket kiutasították, a magas szaktudást 
igénylő szakmák képviselőit elbocsá-
tották vagy szintúgy utasították az 
ország elhagyására, ha már pótolni 
tudták munkájukat és szakértelmüket. 
A magyar földtulajdonosokat földre-
formok révén nincstelenné tették, így 
menniük kellett. Valójában ahány em-
ber, annyi indok, sors, egyéni kálvá-
riajárás. Az érkezők hetede-nyolcada 
hónapokig, évekig vagonlakó maradt, 
pokoli körülmények között tengődött, 
míg megoldás került sorsa jobbítására.

Aztán csakhamar vádaskodásba csa-
pott át a szolidarítás. Az állam lakásokat 
épített, ingatlanokat utalt ki, igyekezett 
elhelyezni őket. De Trianon árvái egy 
elgyötört társadalomba érkeztek, egy 
kivérzett és megcsonkított országba. A 
vádak is sorjáztak: „Erdélyt otthagyták 
a románoknak”, „élősködők” stb. A Tele-
ki-kormány már 1920 végén drasztikus 
lépésekre szánta rá magát, erősen korlá-
tozni kezdték a befogadást. 1921-től csak 
azt fogadták be, aki igazolni tudta, hogy 
kiutasították, aki felelősséget vállalt, 
hogy 48 órán belül elhagyja a vagont, 
amiben érkezett, és nem szorul támoga-
tásra, illetve igazolni tudta, hogy nem 
önálló kereső személy. Egyre csökkenő 
arányban, de a húszas évek folyamán 
folyamatosan érkeztek repatriáltak. 

Persze olyanok is akadtak, mint 
például Bánff y Miklós gróf vagy Be-
nedek Elek, akik épp hivatás- és kül-
detéstudatuk miatt hazatértek.

Lássuk Romsics Gergely22 
megállapítását23 

Trianon idején illúzió volt minden 
magyar megegyezési kísérlet
Romsics szerint 1920 tavaszán a ma-
gyar külpolitika egészen szürreálisnak 
tűnő fordulatot vett a „beesett” ajánlat 
miatt. Semsey Andor és Halmos Károly 
Maurice Paleologue francia külügyi 
főtitkár üzenetét tolmácsolták a pá-
rizsi magyar békedelegációnak. Cle-
menceau bukása után az Alexandre 
Millerand vezette új francia kormány 
megértőbb álláspontra helyezkedett, 
késznek mutatkozott érdemi tárgyalá-
sokra. A fő ok persze nem a barátkozás 
volt, hanem a francia tőke térfoglalási 
szándéka Nagy Britanniával szem-
ben. A magyar fél többlépcsős revíziót 
kért, cserében a franciáknak kellene 
a Magyar Államvasutak, a Magyar 
Általános Hitelbank és a majdani cse-
peli szabadkikötő is, ami a magyar 
vezérkar olvasata szerint azt jelenti, 
hogy önként lefegyverzik magukat. 
Közben Lengyelország, a franciák 

legfontosabb szövetségese háborúba 
keveredett a szovjetekkel és vesztésre 
állt. Teleki Pál végső ajánlatként azt 
is felajánlotta, hogy a területi igények 
felfüggesztése fejében engedélyezzék, 
hogy a magyar haderőt felfegyverez-
zék és ellentámadja a szovjet Vörös 
Hadsereget. A francia külpolitika ezt 
csak akkor lett volna hajlandó elfogad-
ni, ha Lengyelország összeroppan, ezt 
azonban sikerült elkerülni. 1920 végén, 
1921 elején a magyar útkereső külpoli-
tikai kísérletek csődszerű véget érnek. 
Közben alakult a csehszlovák–román–
jugoszláv kisantant, ehhez csatlakozik 
a baráti Lengyelország is, délen pedig 
Olaszország megköti a rapallói egyez-
ményt a Szerb–Horvát–Szlovén Király-
sággal. Csáky Imre gróf elképzelése 
kezd megerősödni: Magyarországnak 

előbb konszolidálódnia kell (katonai 
és gazdasági értelemben is meg kell 
erősödnie), és csak azután térhet visz-
sza a revíziós tervekhez. A magyar te-
rületi revízió pedig csak akkor válhat 
realitássá, ha Németország revizionis-
ta nagyhatalommá válik ismét.

/.../

Lássunk most néhány korabeli 
hírt, cikket, dokumentumot, hogyan 
élték meg/hogyan mutatták be ezt a 
traumát a kor politikusai/újságírói, 
hogyan reagálták le az eseményeket 
2020 májusában-júniusában egy szé-
kely újság hasábjain:

• 1920. május 21-én többek között a Bu-
dapesti Hírlap is megírja, hogy május 
19-én gróf Apponyi Albert lemondott 
a békedelegáció elnöki posztjáról, a 
testületet pedig feloszlatták. „Erköl-
csi összeférhetetlenség” lenne aláírni 
azt a szerződést, ami „elfogadhatat-
lan”. Apponyi így ír: 
„A békedelegáció, sajnálattal kell 
megállapítanom, nem érte el mű-
ködésével azt az eredményt, melyet 
óhajtott volna. Az antant-hatalmak 
a békeszerződés végleges szövegét 
annak világos megjelölésével küld-

ték meg, hogy ez a szerződés végle-
ges és ezen többé változtatni nem 
lehet. A jegyzék tehát, bár nincs meg 
az ultimátum nyers formája, kije-
lentésében mégis ultimátumszerű. 
E kijelentéssel és a szerződés pon-
tozatainak merevségével szemben 
azonban – nem beszélve a tényleges 
változtatásokról – a helyzetnek eny-
hítése van a kísérőlevélnek abban a 
részében, amely abban a pillanat-
ban, amikor aláírtuk a szerződést, 
nyilvánvaló módon utat nyit a re-
vízió lehetőségének. Hogy ez az út 
mennyire lesz járható, ez függ attól, 
hogy a békeszerződés igazságtalan-
ságain az illetékes tényezők valóban 
segíteni akarnak-e vagy sem.”

Galícia, oroszoktól zsákmányolt fotó, 1916    ▴  FORRÁS: DR.  MOLNÁR ATTILA
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