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Trianon, mint politikai lakmuszpapír

R
endőri túlkapás kö-
vetkeztében meghal 
egy köztörvényes fe-
kete bőrű bűnöző az 
Egyesült Államokban. 

Nem sokra rá az ország lángokban 
áll. Világszerte tüntetnek a „rasz-
szizmus” ellen, a rend őrei térdre 
ereszkednek a vandál csőcselék 
előtt, fehér emberek négerek ba-
kancsát csókolgatják, s aki erre 
nem hajlandó, azt leütik a lábá-
ról. Íme, a nemzetközi baloldal 
legújabb akciója, aminek végső 
célja a keresztény fehér Amerika 
megmentését célul kitűző Donald 
Trump esélyeinek csökkentése a 
küszöbön álló választásokon.

A baloldal mára elszakadt ko-
rábbi, viszonylag koherens esz-
mei alapzatától, képviselőinek 
megnyilatkozásai könnyedén el-
lentmondásba hozhatók egymás-
sal, cselekvéseik abszurdak, de 
megmaradt a hagyomány-, vallás- 
és nemzetellenességük. 

Nincs mit csodálkoznunk 
azon, hogy a magyarországi „lera-
kat” sem különbözik érdemben a 
külföldi szövetségesektől. Felvál-
lalt eszmei elődje e társaságnak 
a polgári radikális, nem kis mér-
tékben szabadkőműves kötődésű 
Károlyi-Jászi-féle klikk, amely-
nek Trianont köszönhetjük. Akik 
akkor szerelték le az ütőképes 
magyar hadsereget, amikor az or-
szágot három oldalról fenyegette 
idegen támadás.

S ha már szóba került a szabad-
kőművesség, érdemes ideilleszteni 
egy passzust Szakács Árpádnak a 
minap a Magyar Nemzetben meg-

jelent publicisztikájából. Aki a 
román szabadkőművesség egyik 
meghatározó alakját, Viorel Dana-
cut idézve igazolja azon állítását, 
hogy „amíg a szabadkőműves há-
lózatrendszerben a román, cseh, 
szerb tagok igazi hazafi akként 
viselkedtek, addig a budapesti 
elvtársaik a leggaládabb interna-
cionalista hazaárulók voltak, olya-
nok, mint a kádári kommunisták 
és a mai történészek legnagyobb 
része.” Jászi Oszkárék Trianon 
után a kisantant segítségét kíván-
ták igénybe venni Horthy Miklós 
fegyveres erővel történő megbuk-
tatására. Lehet-e magyar politikus-
ként lejjebb süllyedni morálisan?

A baloldal válasza Trianonra
Mindezek után csodálkozha-
tunk-e azon, hogy a trianoni 
békediktátumhoz sem úgy vi-
szonyulnak a baloldaliak, mint 

a magyarság nemzetben gon-
dolkodó része? Mit is várhatunk 
azoktól, akik feladnák az ország 
függetlenségét, feloldanák Ma-
gyarországot a vészes gyorsaság-
gal iszlamizálódó Nyugat-Európa 
által vezetett Egyesült Európai 

Államokban, akik szívesebben 
látják Magyarországon a határo-
kon átcsörtető új honfoglalókat, 
mint elszakított nemzettársaikat? 
Akik álhírgyárakat üzemeltetnek, 
hogy roncsolják az országépítők 
tekintélyét? Akik rendszeresen 
feljelentik hazájukat a globális 
háttérhatalom különböző látható 
intézményeinél?

Elődeik káoszba taszították az 
országot száz éve, véderejét meg-
szüntetve odadobták hazánkat a 
szomszédok korlátlan étvágyá-
nak, majd a Bethlen István veze-
tésével csodával határos módon 
megerősödött ország ellen lobbiz-
tak évtizedeken át. 

A második világháború után 
szovjet tankok segítségével ha-
talomra kerültek, jelentős mér-
tékben átprogramozták a nemzet 
öntudatát, eltorzították történel-
mi önképét, Trianon vonatkozásá-
ban pedig nemcsak saját politikai 
táboruk felelősségét tagadták le, 
de átvéve az ellenséges államok 
retorikáját úgy próbálták beállí-
tani a történteket, mintha azok a 
hibás kisebbségpolitika következ-
ményei lettek volna. Holott a való-
ság az, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia kisebbségpolitikája 
összehasonlíthatatlanul demok-
ratikusabb volt, mint például a 
baloldalon modellként annyit 
emlegetett Franciaországé. De 
ha a trianoni utódállamok máig 
tartó asszimilációs, jogfosztó po-
litikájával vetjük össze, akkor is 
megállapíthatjuk: az ellenséges 
propaganda által a „népek bör-
tönének” nevezett monarchia sa-
nyarú jelenünkhöz képest maga 
volt a kisebbségi Kánaán.

A „függetlenné vált”
Magyarországot ünneplik
A baloldal Károlyi Mihályt és 
társait máig hősként ünnepli, 

míg a Horthy-korszak nagyjait a 
kormányzótól Gömbös Gyulán, 
Tormay Cécile-n, Szabó Dezsőn, 
Hóman Bálinton, Imrédy Bélán, 
Bárdossy Lászlón át Teleki Pálig 
diabolizálja, minden eszközzel 
akadályozza, hogy a nemzeti em-
lékezetben elfoglalják a történel-
mi szerepüknek megfelelő helyet. 
Mindeközben a vehemensebbek 
közül ismételten leírják valamifé-
le rejtélyes belső kényszertől ve-
zérelve, hogy Trianon igazságos 
volt, s akad, aki szerint ünnepelni 
kellene, mert ekkor született meg 
a független Magyarország, amely 
csak százéves, s nem ezer. 

A parlament emlékülése al-
kalmából távolmaradással tüntet-
nek, s nemcsak felelevenítve, de 
felerősítve a 2004-es népszavazás 
kampányának hangulatát, szabá-
lyosan uszítanak a határon kívül 
rekedt nemzettársakkal szemben. 
Mémgyáraik nyíltan románoznak, 
hazudoznak, fröcsögnek, amit 
nem mondhatnak el a politikusok 
a mikrofontól, azt elbírják a kö-
zösségi médiafelületek.

S ebben megbízható szövet-
ségesre leltek a Trianon-ellenes-
ségét még valamilyen szinten 
képviselő Jobbikban is. Elég 
beleolvasni a jobbikos fórumok 
csevegésébe, a párt talpasai úgy 
megtanulták lerománozni az er-
délyi magyart, hogy Gyurcsány 
is csettinthet elégedettségében. 
A pártból lassan távoznak azok, 
akik összeegyeztethetőnek tartot-
ták a magyarellenes baloldallal 
történő összefogást és a nemzeti 
retorika megőrzését. Azok ma-
radnak, akik elfogadják a Jakab 
Péter-féle vonalat, amely nem kí-
vánja a balos szavazókat elriasz-
tani a nemzetpolitikai témákkal, 
s elképzelhetőnek tartja a határon 
kívüli magyarok szavazati jogá-
nak megvonását.

Határokon átívelő
nemzetegyesítés
Magyar az, akinek fáj Trianon – 
tartja a rövid és velős aforizma, 
amelynek forrása vitatott. Nem 
csoda, hogy a száz éve ránk kény-
szerített békeparancs a politiká-
ban lakmuszpapírként működik. 
A baloldalon vagy elhallgatják, 
vagy félremagyarázzák, következ-
ményeit lekicsinylik, a jóvátételt 
szabotálják.

A jobboldal ezzel szemben 
igyekszik a problémákat helyre-
tenni a köztudatban. Politikusai 
egyre többet mernek kimondani 
e kérdésben, Orbán Viktor sáto-
raljaújhelyi beszédében a Kár-
pát-medencei összefogás ismételt 
meghirdetése mellett rámutatott 
a trianoni rablóbéke valós előz-
ményeire: „az ezeréves történelmi 
Magyarországot a budapesti össze-
esküvések hátba döft ék. Hadsere-
gét megbénították és szétzüllesz-
tették, az egyetlen honmentésre 
alkalmas államférfi t meggyilkol-
ták, az országot az ellenségeink, 
a kormányt a bolsevikok kezére 
adták. A Nyugat megerőszakolta 
Közép-Európa ezeréves határait 
és történelmét.” Hasonló szellem-
ben nyilatkozott Kövér László is. 
A diagnózis mellett pedig az ap-
rómunkát sem hanyagolják el, ha 
a mikénttel lenne is vitánk időn-
ként. A határokon átívelő magyar 
nemzetegyesítés nagyívű koncep-
ciójának egyelőre nincs nemzet-
politikai alternatívája. 

Trianon évfordulója valóban 
a nemzeti összetartozás napja 
– amire csakis emlékezni lehet, 
ünnepelni soha, bármit is mond-
jon bárki. Megmutatja, ki van ve-
lünk, és ki ellenünk, ki tartozik a 
nemzet szolidaritási kötelékébe, 
és ki a belső ellenség, aki idegen 
zsoldban, idegen szívvel idegen 
érdeket követ.

A politikus szerint a PSD egyelőre 
a gyengesége miatt van kiszolgál-
tatva az RMDSZ-nek, de ha túlnyeri 
magát, attól sem lehet semmi jóra 
számítani. „Kulcskérdés, hogy a 
magyar közösség milyen jól sze-
repel a parlamenti választásokon. 
Előfordulhat, hogy egy jobb ma-
gyar részvétel mellett a plusz egy-
két százalék – amit a teljes körű 
magyar együttműködés hozhat – 
eldönti, ki alakíthat kormányt Ro-
mániában. Nagyon éles versenyre 
számíthatunk” – véli Csomortányi. 

Az RMDSZ abban reményke-
dik, hogy a következő négy vagy 
nyolc évben jobbközép kormánya 
lesz Romániának, mert ezt tartják 
az ország számára járható útnak. 
Az RMDSZ-politikus igyekszik 
eloszlatni azt a látszatot, hogy a 
szövetség eredményesebben dol-
gozna együtt a baloldallal, mint a 
jobboldali pártokkal. „Nem állíta-
nám, hogy a magyarságnak jobb 
volt a sorsa a baloldali kormányok 
idején. A legtöbb eredményt a Tări-
ceanu vezette kisebbségi liberális 

kormányzás alatt értük el, bár ta-
gadhatatlan, hogy a PSD alatt volt 
a számunkra kedvező alkotmány-
módosítás. A Boc-kormánnyal 
jól kormányoztunk 2009 és 2012 
között. Félreértés ne essék, egyik 
román pártban sincs affi  nitás a 
magyarok irányába. Amikor el-
lenzékben vannak, mindenki úgy 
szidja a magyar közösséget, mint 
a bokrot, amikor pedig kormány-
ra kerül, kicsit visszafogottabb. 
Az RMDSZ mindig azokkal vállalt 
partnerséget, akiknél valamilyen 
szintű garanciát látott arra, hogy 
az erdélyi magyar közösség jogai 
és érdekei ügyében előbbre tud 
lépni” – fogalmaz Hegedüs Csilla.

Kell az erős önkormányzat és 
a parlamenti képviselet is
Az erdélyi magyar jogérvényesítés 
egyre inkább áthelyeződik a he-
lyi és a megyei önkormányzatok 
hatáskörébe, a román főhatalom 
ugyanis nem tudja megkerülni az 
önkormányzatiságot. „A liberális 
kormány nemrég arról döntött, 
hogy az európai uniós forrásokat 
ezentúl nemcsak Bukaresten ke-

resztül lehet lehívni, hanem köz-
vetlenül a régiók és az önkormány-
zatok is tudják majd igényelni. Ez 
fontos jelzés, hogy Románia nem 
tudja megkerülni a decentralizáci-
ót. Számunkra a következő néhány 
év vagy évtized arról fog szólni, 
hogy erős önkormányzataink le-
gyenek mind helyi, mind megyei 
szinten, ezeket ugyanis nem tud-
ják elvenni tőlünk” – magyarázza 
Csomortányi. Szerinte a következő 
választásokra nincs komoly érde-
kellentét az Erdélyi Magyar Szö-
vetség és az RMDSZ között. Úgy 
látja, az RMDSZ célja, hogy meg-
tartsa súlyát és jelenlétét a román 
törvényhozásban, az EMNP és az 
MPP szövetségéből létrejövő új 
párt számára a legfontosabb stra-
tégia pedig, hogy megerősödjön 
az önkormányzatokban. „Nekünk 
nem a bukaresti jelenlét a cél. A kö-
vetkező években a bukaresti parla-
menti jelenlét inkább szimbolikus, 
mint gyakorlati jelentőségű lesz az 
erdélyi magyarság számára. Erről 
akár meg is állapodhatnánk, de 
egyelőre nem látszik semmilyen 
típusú rugalmasság az RMDSZ ré-

széről. Továbbra is azt a monopó-
liumépítési gyakorlatot látjuk, ami 
az elmúlt 25 évet megmérgezte” 
– fogalmaz az Erdélyi Magyar Nép-
párt elnöke.

Hegedüs Csilla szerint az 
RMDSZ abban érdekelt, hogy az 
erdélyi magyarságnak minden 
szinten erős képviselete legyen. 
A román törvényhozásban is. „Jól 
látható, a román pártok arra haj-
tanak, hogy az erdélyi magyar kö-
zösségnek ne legyen parlamenti 
képviselete. Számukra ez volna 
a legkönnyebb! Muszáj jelen len-
nünk Bukarestben, másként olyan 
törvényeket hoznak a fejünk fölött, 
amelyeket önkormányzati szinten 
nem tudunk kibekkelni. Az RMDSZ 
számára ez nem vagy-vagy, hanem 
is-is kérdése”. A politikus szerint 
az RMDSZ-t négy vagy nyolc évvel 
ezelőtt is sokan temették, mégis 
megszerezte a romániai magyar 
szavazatok 86–88 százalékát. Az 
RMDSZ azzal számol, hogy az ön-
kormányzati választásokon nem-
csak erős román–magyar, hanem 
magyar–magyar verseny is lesz. A 
parlamenti választásokra annak 

függvényében szeretnének tárgyal-
ni, hogy milyen eredmények szü-
letnek az önkormányzati megmé-
rettetésen. Mivel az MPP-vel kötött 
korábbi megállapodás okafogyottá 
vált, hajlandók közös asztalhoz 
ülni az új ellenzéki tömörüléssel, 
amikor kiderülnek az önkormány-
zati választások eredményei.

A két párt fúziójával kapcso-
latban Csomortányi István úgy 
fogalmazott, a választási kam-
pány idejére nem indították el az 
Erdélyi Magyar Néppárt és a Ma-
gyar Polgári Párt egyesítésének 
bírósági bejegyzését, mert attól 
tartanak, hogy egy új jogi szemé-
lyiségű párt esetén a választási 
bizottságok kiszórnák listáikat. 
„Országos politikai szövetséget 
jegyzünk be, a napokban dönt 
erről a bukaresti bíróság. Ha még-
sem jegyeznék be, akkor nyitva 
van annak a lehetősége, hogy a 
két szervezet megyénkénti meg-
állapodásokkal kössön koalíciót. 
Mindenképpen közösen indulunk 
az önkormányzati választásokon” 
– fogalmazott az Erdélyi Napló-
nak Csomortányi István.

Borbély
Zsolt Attila

→ A baloldal Károlyi 
Mihályt és társait máig 
hősként ünnepli, míg a 
Horthy korszak nagyjait 
a kormányzótól Gömbös 
Gyulán, Tormay Cécile-n, 
Szabó Dezsőn, Hóman 
Bálinton, Imrédy Bélán, 
Bárdossy Lászlón át 
Teleki Pálig diabolizálja, 
minden eszközzel akadá-
lyozza, hogy a nemzeti 
emlékezetben elfoglalják 
a történelmi szerepük-
nek megfelelő helyet.

Rendszerszintű szindróma a magyarellenesség
folytatás az                 oldalról1.




