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Az idézett szöveg legfőbb érdekes-
sége, hogy Apponyi jóval a szer-
ződés aláírása előtt használja a 
revízió kifejezést, azt a kifejezést, 
amely a diktátum után a követke-
ző, több mint két évtized legfonto-
sabb kifejezése lesz.

• Bethlenfalvi Pál 24 az Erdélyi Szem-
le hasábján igyekezett felkészíteni 25  
az olvasókat, hogy valójában mi is 
a békediktátum lényege: „... Min-
denkinek a főelve az, hogy erőteljes 
államképződés a legyőzötteknél 
ne lehessen, s hogy közgazdasági 
lenyűgözésben és alávetettségben 
függjenek a győztesektől. Ezért van 
mindenki békében következetesen ér-
vényesítve a megszokott államterüle-
tek lényeges megcsonkítása, másod-
szor pedig az, hogy a megcsonkult 
területek is kiszámíthatatlan hadi 
kárpótlásokra vannak kötelezve.”

• A Székely Nép XXXVIII. évfolya-
mának, 1920. április 1-jei száma, 
amely egyébként a Sepsiszent-
györgyön hetente kétszer megje-
lent újság azévi első lapszáma is 
volt, írja a következőket: 

„... A békekonferencia kinai fallal 
őrzött tárgyalásai felől szorványo-
san érkezik csak hír. Egy látszik 
csak bízonyosnak, hogy a békeszer-
ződés végleges szövegét csak Nitti 
olasz miniszterelnök visszatéréséig 
nem állapítják meg. (...) Mindazon 
hírek tehát, a melyek a békeszer-
ződés állítólagos tartalmáról szó-
lanak, koraiak s legfeljebb kombi-
nációkon alapulnak. A megszállott 
magyar területek kiürítése zavarta-
lanul és a legteljesebb rendben fo-
lyik tovább, mint az a román főha-
diszállás jelentéséből is kitünik.”26 

A Székely Nép júniusi számait 
elemezve kiderül, hogy a június 
1-jei számban még alig találni ha-
tározott jelzéseket a békeszerző-
dést illetően, Friedrich István volt 
miniszterelnök tiltakozásán túl, 
aki határozottan kiállt amellett, 
hogy a magyar delegáció ne írja 
alá a szerződést.

„A nemzetgyűlésen Friedrich Ist-
ván felszólalt a békealáírás kérdé-
séhez. Szerinte az ententébe helye-
zett bizalom nem indokolt. Néhány 
hónap múlva az entent szét fog esni 
és helyébe a letiport népek szövet-
sége lépik. Végzetes lenne a népszö-
vetségben bízni. A szónok tiltakozik 
a béke aláírása ellen.”27 

Ugyanebben a lapszámban, a 
Horthy a néphez28 c. cikkben ol-
vashatjuk:

„Wien, május 31. Ideérkezett hí-
rek szerint Horthy kormányzó, And-
rássy Gyula, valamint más politiku-
sok a lapok hasábjain igyekszenek 
a lakosságot megnyugtatni. Nem-
csak beszédekben, hanem plaká-
tokon is nyugalomra intik a népet. 
Apponyi Albert legutóbb is nyílt 
levélben fejtette ki véleményét és 
rámutatott arra, hogy a lakosság-
nak bizalommal kell lennie vezetői 
iránt, az országnak ki kell állnia ezt 
a megprobáltatást is.”

A Székely Nép június 4-ei száma 
a román választásokkal foglalko-
zik, illetve az osztrák köztársaság 
jegyzékével, de szó esik a szabad-

kőműves páholyok feloszlatásáról 
is, amit a magyar belügyminiszter 
rendelt el, a vagyont jótékony célok-
ra fordítják a rendelet értelmében.

A június 7-ei lapszám már „ér-
demben” is foglalkozik a magyar bé-
kével. Tévesen jelzik, hisz a címben 
ötödike szerepel: Ötödikén írták 
alá. Megtudjuk továbbá azt is, hogy 
a képviselőház gyászűlése megtar-
tatott, Rakovszky István, a nemzet-
gyűlés elnöke mondott beszédet, a 
sepsiszentgyörgyi és környéki ol-
vasók számára kiderült az is, hogy 
nincs kormányválság Budapesten, 
illetve az is, hogy mi a magyar vá-
lasz erre a csúfos békekötésre.

„És megtörtént! Magyarország 
június 5-én aláírta (tudósítói téve-
dés) a békeszerződést! Ki írta alá a 
történelmi nevezetességű okmányt? 
Hol történt meg a nagy esemény? 
Erre távirataink nem adnak fele-
letet. Erről szóló távirataink csak 
kombinációkra engednek következ-
tetéseket, mert mind az esemény 
előtt érkeztek”29.(...) 

„Nem mindörökre, Budapest, jú-
nius 5. (elkésve érkezett): A nemzet-
gyűlés mai ülését Rakovszky István 
elnök a következő beszéddel nyitot-
ta meg: – Ma írják alá a békét, a 
mely megpecsételi egy ezer éves or-
szág sorsát. Szétszakítja az ország 
egyes részeit. A béke, a melyet ma 
kényszerből aláírunk, sem materi-
alis, sem moralis szempontból nem 
igazságos és csak más országok 
miatt sujtja az országot. Ez a béke 
megfogja bosszulni magá! Az ezer 
éves együttélés után elszakadó or-
szágrészeknek fájó szívvel kiáltjuk 
oda: – Nem mindörökre! 

A békeszerződésre adott magyar 
válaszlevél vége így sommáz: 

„A magyar kormány meg van 
győződve arról, hogy a békeszer-
ződésből kifolyólag a megértés 
alapján meg lesznek szüntetve 
mindazok az igazságtalanságok, a 
melyek mutatkozni fognak. Ebben 
a föltevésben a magyar kormány 
nem tér ki a békeszerződés aláírása 
alól, de hangsúlyozza azt, hogy ezt 
főleg Európa egyetemleges érdeké-
ben, a béke megszilárdulásának 
reményében teszi. A jegyzék május 

18-án kelt és azt Simonyi Semadam 
magyar miniszterelnök és Teleki Pál 
külügyminiszter írták alá.”30 

A június 14-ei, hétfői lapszám A 
román sajtó és a magyar béke  c.
cikke mindennél beszédesebb: 

„A bukaresti sajtó, a mely pedig 
az eddigi békeszerződések román 
vonatkozásait mindig bőven tár-
gyalta, ezúttal semmi hírt sem ad 
arról, hogy június 4-én Románia 
részéről ki írta alá a trianoni bé-
két. Ezzel kapcsolatban különböző 
fantasztikus híreket kolportálnak, 
hogy Románia nem akar részt venni 
a béke aláírásában. Tekintettel ar-
ra, hogy a trianoni szerződést Ma-

gyarországgal valamennyi hadban 
állott antantállam kötötte, ebben 
természetszerüleg Románia is ben-
nefoglaltatik. Általában az öröm 
nem áll arányban azokkal a nagy 
eredményekkel a melyeket terüle-
tileg Románia számára a trianoni 
béke hozott. Sokan azzal indokolják 
ezt a körülményt, hogy a békeszer-
ződés a területi sikerekkel szemben 
érézkegy gazdasági megterheltetést 
jelent Romániára.  A szerződés sze-
rint ugyanis a reparációs bizottság 
meg fogja állapítani Magyarország 
román megszállása alatt elrekvirált 
javak visszafi zetendő értékét és en-
nek törlesztése súlyosan nehezedik 
majd az államháztartásra.” 31 

A június 10-ei lapszámban Józan 
román hang32 cím alatt jelent meg 
Dacia Puscariu33 kolozsvári román 
egyetemi rektor tollából a magyar 
kérdésről írott cikke. Lássuk ennek 
az írásnak néhány kitételét. Semmi 
kétséget nem hagy afelől, hogy író-
ja miként vélekedik a helyzetről.

„Ma írják alá a magyar békeszer-
ződést. Egy tollal, a melyet valamely 
múzeumban fognak elhelyezni, 
remegő kézzel fogják aláírni azt 
a szerződést, melyet a magyarok 
papirrongynak fognak tekinteni és 
mely mégis olyan ítélet, mely ellen 
nincs fellebbezés. Ezzel az aláírás-
sal végre hivatalosan is befejezést 
nyer a nagy dráma, melynek mi vol-
tunk a színészei (…) Az a tudat, hogy 
határainkon túl vannak a magyarok, 
a kik soha nem fogják elfelejterni 
Szent István ezeréves országát, éb-

ren és készenlétben fog bennünket 
tartani, hogy bármely pillanatban 
megvédjük a határ zeg-zugos vona-
lát, a mely úgy a hogyan meg lett 
állapítva, örökös konfl iktusnak a 
csíráját rejti magában. (…) De míg 
a magyar szonszédainkkal való 
konfl iktus a közel jövőben nem is 
valószínű, ne felejtsük el, hogy je-
lentékeny számú magyar polgártár-
saink vannak, a kikkel közös konfl ik-
tusoktól ment életet kell élnünk. (…) 
az egész történelem arra tanít, hogy 
minden támadás megacélozza az el-
lenállási erőt és reakciót szül. Helye-
sebben szolva, mint győzteseknek 
nem szabad az erőszakos romani-

zálás terére lépnünk, mivel brutáli-
soknak és igazságtalanoknak kelle-
ne lennünk, annyira ellenkezik a mi 
rendkivül jóságos és engesztelékeny 
természetünkkel…(…) Ne csináljuk 
a fokozatos engedmények politiká-
ját, mert ez által Ausztria hibájába 
esünk…(…) Az egykori budapesti 
kormány politikáját sem szabad csi-
nálnunk, melyet valaki oly találóan  
a „tyúkszemrehágás” poltikájának 
nevezett. Magyarosító törekvésük-
ben a magyarok azon voltak, hogy 
napról-napra vegyék el a nem ma-
gyar polgártársaiknak egy-egy jo-
gát, abban támadván meg őket, a 
mi a legdrágább. (…) Egyidejüleg ke-
resni kell midnen érintkezési pontot 
magyar polgártársainkkal, társulva 
a porduktív munkára, anélkül, hogy 
felszakítanánk a sebeket, melyek 
még be nem gyógyulhattak. Megta-
láljuk őket a tudomány, a művészet, 
a gazdasági érdekközösség terén és 
különösen a közös ellenség, a nem 
román és román árdrágító ellen. (…) 
Mert bármit higgyünk mi, ennekl a 
háborúnak a kortársai, a világnak 
ezentúl más gondjai lesznek, mint 
eddig és más ideáljai, mint azok, a 
melyek minket uraltak.”

Ítélje meg a kedves olvasó, hogy 
épp száz év távlatából hogyan és 
miként értelmezendők e sorok.

/…/

Mélységesen groteszk lenne, ha 
2020. június 4-én a csíkszeredai 

Tapstér egyik felén hórát járnának 
román ajkú polgártársaink, a másik 
oldalon meg ökumenikus gyászmisét 
celebrálnának a történelmi egyhá-
zak magyar ajkú papjai és lelkészei. 
Szerencsére a koronavírus ezt is „ke-
resztűlhúzta”, így marad az ötperces 
harangozás, a gyászmise, és néhol az 
őrtüzek gyújtása. 

100 év teltével (sem) más a realitás 
e tájon. Mások a súlypontok, más a po-
litika „pozicionáltsága”. Mi, mint min-
dig – ahogyan azt jószerével az elmúlt 
száz évben tettük –, békességre, békés 
partnerkapcsolatokra törekszünk a 
többségi nemzet polgáraival.

Közben pedig folyik az árokásás, 
a szakadatlan küzdelem nyelvi joga-
inkért, magyar nyelvünk és hitünk 
gyakorlásáért, az esélyegyenlőségért, 
a Gyulafehérváron hazug módon meg-
ígért/be nem tartott (lehetséges) ön-
rendelkezésünk megvalósításáért. 

A lokális/glokális identitás szét-
porlasztása a „változások” után, a 
székely/magyar identitás kézzel kita-
pintható mély válsága, a kiútkeresé-
sek/napias legyőzetések (lásd román 
parlament), az elidegenedési folya-
matok felgyorsulása, a magány térhó-
dítása, az anyaországi magyarokkal 
való felemás viszonyunk – amely az 
elfogadás és elutasítás, a megvetés és 
támogatás, a közömbösség és a cso-
dálat ambiguitása között vergődik, 
turáni átokként megülve hétköznap-
jaink –, jövőképünket is jelentősen 
erodálja. 

A globális folyamatok, az Isten-
től való elfordulás, a migráció mint 
világjelenség, a gyarapodó euszkep-
ticizmus, a Covid-19 és egyebek to-
vábbi, főként lélekromboló hatása 
sokszor mindent felülír, túlélő üzem-
módra/neobarbarizmusba/dekaden-
ciába/ismételt öndefi niálási kísér-
letekbe csapva át, olykor naponta 
többször is.

Ilyen jelenvalóságok közé kell 
behelyeznünk ezt az évfordulót. 
Reménnyel és szeretettel kell gyer-
mekeinknek elmesélnünk ennek az 
eseménynek a történetét, megmara-
dásunkba vetett hittel, Istenbe vetett 
bizalommal, hogy a múlt lehető leg-
teljesebb megértése esélyt teremt a 
jövő méltó megélésére. 

Annak ellenére is, hogy… Volt 
egyszer egy Trianon…

Magyar csapatok Cîmpul Lungnál, 1916    ▴  FORRÁS: DR.  MOLNÁR ATTILA
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