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Néhány gondolat
Trianon kapcsán

Érdeklődéssel követtem a médiában a kerek évfordulót 
megelőző és követő híreket, eseményeket, melyek sajá-
tosan alakultak a világjárvány miatt. A közös vonás: az 
előző évekhez hasonlóan egyrészt igyekeztek történelmi 
kontextusba helyezni az elmúlt 100 esztendőt, másrészt 
a jelen és jövő prizmáján keresztül a jövő járható útját 
próbálták felvázolni. E két szempont szerint szeretném 
én is papírra vetni gondolataimat.

„Nemzetközi bűncselekmény”
tragikus következményei
Sajnos az ideológiai törésvonal ez alkalommal is tetten 
érhető. Az elkötelezett nép-nemzeti irányzattal szemben 
(kevés kivétellel) ott terjengett a balliberális mákony. 
Szomorú, ennek megvannak az erdélyi vagy Erdélyből, 
Partiumból „kitántorgott” képviselői is. Jómagam nem 
szeretnék a történelmi folyamatok boncolgatásában be-
lekontárkodni. Vannak ennek szakavatott és tudós kép-
viselői. Igaz, a történelmi megítélés is az előbbieknek 
megfelelően kettős osztatú. A hozzám hasonlóan gondol-
kodóknak három érdekfeszítő olvasmányt ajánlok fi gyel-
mébe. Dr. Drábik János Száz éves Trianon – Döntsük meg? 
Törődjünk bele? Kik Trianon igazi felelősei? című művét, 
Raff ay Ernő Trianon titkai – avagy, hogyan bántak el orszá-
gunkkal? című könyvét, valamint Kocsis István erdélyi tör-
ténész és drámaíró kilenc részes elemzését ezzel a cím-
mel: Trianon kérdésköreinek a metafi zikai megközelítése. 
Kedvcsinálónak az előző két szerzőtől egy-egy idézet. Dr. 
Drábik Jánostól: „E sorok írója keresztény magyarként 

a Trianonnal kapcsolatos helyes magatartás megtalálá-
sához Isten segítségét kéri egy XV. századi ónémet ima 
példáját követve: Uram! Adj erőt ahhoz, hogyha tudok 
változtatni a magyar nép ellen Trianonban elkövetett 
nemzetközi bűncselekmény tragikus következményein, 
akkor azt haladéktalanul és erős akarattal megtegyem. 
Uram! Adj erőt ahhoz is, hogy amin nem tudok változtat-
ni Trianonnal kapcsolatban, abba beletörődjek úgy, hogy 
ne ártsak vele népem és hazám érdekeinek. És Uram! Adj 
nekem bölcsességet is, hogy magyarként és az Országos 
Trianon Társaság elnökeként a kettőt meg tudjam külön-
böztetni egymástól.”

Raff ay Ernőtől: „Meg kell őriznünk a reményt, és tud-
nunk kell jogainkat a Kárpátok medencéjében. Akkor is, 
ha jelenlegi helyzetünkhöz jobban illik Áprily Lajos négy-
soros verse, A legyőzöttek strófája: »Múltunk gonosz 
volt, életünk pogány / rabsors ma sorsunk, s mégsem 
átkozom:/jó, hogy nem ültem győztes – lakomán /s hogy 
egy legázolt néphez tartozom«.”

Megemlékezés vagy az ünneplés?
Ami a jelen és jövő útját, összefüggését illeti, saját ta-
pasztalatomból származó észrevételeket szeretnék meg-
fogalmazni. Vissza-visszatérő motívum volt az évforduló-
ra készülődve a kérdésfelvetés: a megemlékezés vagy az 
ünneplés lenne a meghatározó fogalom június 4-re néz-
ve. Elhangzottak pró és kontra vélemények mindkettő vo-
natkozásában. Be kell vallanom, ha helyesen értelmez-
zük, számomra ez is, az is elfogadható, használható. Az 
emlékezés nagyobb népszerűségnek örvend. Akár bibli-
ai alapon is, hisz 5Móz 8,2 így fi gyelmeztet „... emlékez-
zél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a 
te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy 
megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilván-
való legyen, mi van a te szívedben.”

De ha arra gondolunk, hogy Trianonban végleges meg-
semmisítésünk volt a cél, mégis csak örülnünk, ünnepel-
nünk kell, hogy „Megfogyva bár, de törve nem,/ Él nem-
zet e hazán”. Magyarország, a magyarság – különösen 
az utóbbi tíz esztendőben – tiszteletet parancsoló ténye-
ző lett nemcsak Európában, de a világban is. A jövendő 
reménysége is örömre kell hogy sarkalljon az Írás szerint: 
„A reménységben örvendezők ... legyetek” (Róm 12,12). 
Hogy aztán ebből lesz-e újabb ezer esztendő, az Isten 
után rajtunk múlik. Azon, hogy képesek leszünk-e őriz-
ni nyelvünket, kultúránkat, azonosságtudatunkat akár 
szétszakítva is. Ez különösen nagy hangsúlyt nyer az el-
csatolt területeken, de az anyaországban is.

Szembenézni a kártékony önfeladással
Idehaza nekünk a többségiek szorításában nehezebb. 
A felelősség áthárítása viszont nem járható út. Őszintén 
szembe kell néznünk a legnagyobb veszéllyel, az ÖN-
FELADÁS kártékony voltával. Néhány elszomorító példa 
e vonatkozásban. Küzdünk óvodáinkért, iskoláinkért, 
egyetemeinkért. Eközben magyar gyermekeket tanító, 
magyar pedagógusok nem íratják magyar iskolába cse-
metéiket. Kezd meghonosodni a magyarországi iskola-
választás még lelkipásztorok esetében is. Vegyes nyelvi 
környezetben egyre gyakoribb, hogy már családi körben 
is a többségi nyelv használata dívik. A „ne sértsük má-
sok érzékenységét” politikai kurzus, opportunista veze-
tőkkel párosulva érdekérvényesítésünk hatékonyságát 
csonkolja. Meg- vagy visszaszerzett javaink eltékozlása, 
„ki ad érte többet” (na, vajon ki?) alapon magunk kisem-
mizését hozza. Sok esetben választások idején már nem 
számít nemzettársunk rátermettsége, ha egyéni érdeke-
ink mást diktálnak. Végül, de nem utolsósorban a lelke-
sedés hiánya, az Ady által Trianon előtt, 1913-ban megfo-
galmazott „MINDEGY” életforma is az önfeladás ismérve.

Ahogy templomaink látogatottsága jó esetben 10 és 
20 százalék között mozog, történelmi, kulturális rendez-
vényeink látogatottsága sem haladja meg ezt a szám-
arányt. Sokszor olyanok hiányoznak, akik jelenlegi vagy 
volt közéleti szereplőkként, magukat értelmiséginek 
vallókként, egyházi elöljárókként puszta jelenlétükkel 
lelkesíthetnék a résztvevőket. Szomorúan tapasztalom 
ezt itt és odaát. A járvány ellenére június 4-én még lett 
volna bőven hely a budapesti unitárius templomban az 
emlékező istentiszteleten. Vagy akár Nagybányán az Ist-
ván-torony melletti koszorúzáson.

Nem elég tehát Trianonnal kapcsolatban a közvéle-
mény-kutatások adataival nyugtatnunk magunkat (lásd 
a Magyar Tudományos Akadémia Trianon 100 Lendület 
Kutatócsoportjának felmérését). Több kell!! Az kell, amit 
Ady közel egy évtizeddel Trianon előtt váteszi érzékkel 
megfogalmazott az előbbiekben idézett költeményében: 
„A Mindegy, mi ma mindent összetör, / A lágy ujjakat 
összefonja, / Hogy nem szorul össze az ököl. / S hogy 
itt még valami teremjen, / Gyertek menjünk a Mindegy 
ellen. / Igenis: kell a bátor lobbanás / S nem élet, hogyha 
nem kiáltjuk, / Hogy minden vannál mindig jobb a más. 
/ Gyújtsuk ki jól a szíveinket: / Csak azért se győzhet a 
Mindegy.” (Ady Endre: A Mindegy átka)

A szerző nyugalmazott lelkipásztor, a nagybányai 
református egyházmegye volt esperese
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A június 6-án Orbán Viktor kormányfő jelenlétében felavatott Centenáriumi turulszobor Sátoraljaújhelyen

Meddig hihetjük, hogy
még nincs minden veszve?

„Lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnö-
ke kívánok lenni!” 1990. június 3-án hangzottak el Antall 
József sokszor – és általában pontatlanul – idézett szavai. 
Nem első parlamenti felszólalásán, amikor miniszterel-
nökként ismertette nagy hatású programbeszédét, és 
nem is immár az eskütétel után, első expozéjában, hanem 
az MDF III. országos gyűlésén. Eltűnődhetünk azon, hogy 
miért ott és akkor, de ennek ma már legfeljebb a történe-
ti hűség végett van jelentősége. A rendszerváltozás utáni 
első magyar miniszterelnök természetesen a május 22-én 
elmondott programbeszédben is kitért a „határainkon 
kívül élő magyar közösségek” iránti felelősségre. Talán a 
szimbolikus időpontra tartogatta a történeti tudatunkba 
beleégett szavakat, hiszen a trianoni döntés hetvenedik 
évfordulójának vigíliáján hangzott el a beszéde.

A tömör és érzelmileg hatásos üzenet tökéletesen kife-
jezte a rendszerváltozáshoz fűzött reményeinket. Azokét 

természetesen, akik, ma így mondanánk, nemzetben gon-
dolkoztak, bár 1990 tavaszán még azt hihettük, az egyre 
hevesebben feltörő viták dacára mindannyian osztozunk a 
kimondott gondolatban. Azt reméltük, sőt bíztunk benne, 
a közép-európai demokratikus fordulat közepette Trianon 
igazságtalanságára is születik megoldás, kerül gyógyír. 
Úgy éreztük magunkat, mint az autós, akinek bérelt par-
kolóhelyére beáll egy idegen. Nem törvényt, talán még 
szabályt sem sértve, de azért etikátlanul, bosszantón. Az 
autós nem hív rendőrt, nem ragadtatja magát önbírásko-
dásra, talán azért sem, mert attól tart, a betolakodó erő-
sebb nála, inkább vár abban a meggyőződésben, előbb-
utóbb csak fény derül a tévedésre, s a tilosban parkoló 
autó odébbáll. Nem állt odébb. Ma is ott parkol, sőt a ki-
jelölt hely vonalait mintha időről időre újrafestené, széle-
sebbre szabva az erővel elfoglalt territórium határait.

Tizenötmillióan ugyan sohasem voltunk – 1920-ban 
sem, nemhogy 1990-ben. Harminc éve mégis remény-
kedve, néztünk a jövőbe. Bizony, nem ilyennek képzeltük 
az elkövetkező évtizedeket. Azt gondoltuk, talán naivan, 
hogy a közös európai uniós lét, a varázsszóként emle-
getett „légiesedő” határokkal valamiképpen ismét nem 
csupán össze-, hanem egybekovácsolja a nemzetet. Nem 

egészen így történt, s nemzettudatunkról keserű bizonyít-
ványt állított ki a 2004. december 5-i népszavazás. Noha a 
2010-ben kormányra jutott nemzeti erő első intézkedései 
között rendezte a sokéves adósságot, s – amennyiben az 
adott szomszédos ország törvényeibe nem ütközött – al-
kotmányos joggá tette a kettős állampolgárságot, a vesz-
teségeink mérhetetlenek. A határon túli magyar tömbök 
szórványosodnak, a szórványok felszívódnak, a magyar 
kultúra, a nemzettudat sáncai erodálódnak.

Mégis, még mindig élnek magyarok a Kárpát-medence 
legelrejtettebb zugaiban is, jól átgondolt és kivitelezett ci-
vil, valamint állami programok segítik a külhoni magyarok 
boldogulását, új közösségi háló szövődött a különböző 
országokba kényszerített magyarok között, himnikus erő-
vel ható dal született az ötmillió magyarról, akit nem hall a 
nagyvilág. Most – most még – nincs minden veszve.
Aggodalommal túlcsorduló szívvel kérdezhetjük: vajon 
meddig…? Meddig mondhatjuk el még a Kárpát-medencé-
ről, hogy ha nem is tizenötmillió, de létszámában, nem-
zettudatában, tettvágyában sok-sok egymásért felelős, 
életerős magyar közös hazája.

(Megjelent a Magyar Nemzet napilapban)
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