
már gyakorlatilag csak aláírták, ami 
már eldőlt korábban.

– Az elmúlt években több ilyen 
centenáriumot is megünnepeltek 
a románok, de Trianon centená-
riuma tulajdonképpen idén van, 
hiszen 1921-ben lépett hatályba a 
diktátum. Annak lett volna valami-
lyen következménye, ha Magyar-
ország annak idején nem ismeri 
el? Nem írja alá?

– Abszolút lett volna, ugyanis ele-
ve egy olyan fenyegető üzenettel ad-
ták át ezt a jegyzéket aláírásra, hogy 
amennyiben ez határidőre nem törté-
nik meg, Magyarországot megszállja 
az antant hadserege, visszatérnek a 
megszálló kisállami seregek, és Ma-
gyarország megszűnik önálló állam-
nak lenni. Ezért kénytelenek voltak 
jóváhagyni. Ez 1921. július 26-án tör-
tént meg, amikor a 33. törvénycikkelyt 
ratifi kálták Magyarországon, s ezáltal 
elfogadták a trianoni békeszerződést. 
Jogi szempontból tulajdonképpen 
ez Trianon dátuma, de hogyha ki-
megyünk az utcára, ezt szinte senki 
nem tudja, nem is érdekel senkit, 
mert az embereknek nem a jogi szféra 
számított elsősorban, hanem a trau-
ma, amikor aláírnak egy szerződést, 
amiben feketén-fehéren le van írva a 
következmény, és a sajtóban megje-
lennek a térképek, amitől az ember 
először szembesül azzal, hogy példá-
ul az ő városát kettévágták. Ez volt a 
trauma, nem az, hogy az Országgyű-
lés becikkelyezett valamit, holott de 

– Bár a közvélemény június 4-hez 
köti Trianont, a békediktátum alá-
írásának dátumához, valójában 
több évtizedes folyamat előzte 
meg Magyarország feldarabolá-
sát. Milyen folyamatok, döntések 
játszottak közre, hogy végül az lett 
Magyarországból, ami?

– Szeret a társadalom pontokhoz 
kötni bizonyos eseményeket, így Tri-
anont is június 4-hez. De volt itt egy 
társadalmi, egy kulturális előzmény, 
mint ahogy volt politikai, katonai és 
gazdasági is. Ezek jó esetben néhány 
évtizedről, de az is lehet, hogy ha 
mélységében akarjuk látni a folyama-
tot, több évszázadról szólnak. A Ma-
gyar Királyság a létrehozásakor sem 
volt nemzetállam, igazából sosem 
volt az. Ez a nemzetállam felé tendáló 
mivolta egyre inkább háttérbe szorult 
az évszázadok alatt, egy mozaiksze-
rű Magyarország jött létre. 1848-ban 
Kossuthék azzal szembesültek, hogy 
hát biza a nemzetiségek nem állnak 
a magyar forradalom mellé. És nem 
csak a románság, hanem a szászság 
sem. Ez akkor megdöbbentette a ma-
gyarságot. A folyamat 1867-ben vett 
tragikus fordulatot. A kiegyezés során 
felmerült egy olyan verzió, amit Kos-
suthék már korábban is felvetettek, 
hogy bizonyos területeknek, peremvi-
dékeknek megadnák az autonómiát, 
megadnák a Dunai Konföderációnak 
a jól ismert terve szerint a nemzeti ön-
rendelkezést. Ebből egy, az egész Du-
na-medencét átfogó föderális állam 
alakulhatott volna ki, ahol a Magyar 
Királyság természetes határai meg-

szűntek volna, viszont a nemzetiségi 
ellentétek is okafogyottá váltak volna. 
Ettől azonban ódzkodott a magyar 
politikai vezetés, mert abból indult ki, 
hogy az integer Magyarország Szent 
István óta egy adott keret, amit tartani 
kell. A kiegyezés végül egy félmegol-
dás lett, mert a magyar állam nem lett 
teljesen szuverén, ugyanakkor nem 
adták meg a nemzetiségek számára 
sem a kívánt jogokat. Ahelyett, hogy 
enyhült volna a nemzetiségekkel való 

rossz viszony, tulajdonképpen még 
jobban eldurvult. Sokan nem veszik 
fi gyelembe, pedig nagyon fontos len-
ne – főleg román történészek nem 
szoktak nagyon hangsúlyt fektetni rá 
–, hogy azért ide egy elveszített világ-
háború is kellett. Pedig Tisza István 
miniszterelnök tényleg próbálkozott 
1914 júliusában, hogy valamilyen 
szinten az Osztrák–Magyar Monarchi-
át eltántorítsa a konfl iktustól, de hát 
erre ugye édeskevés volt a magyar 
miniszterelnök pozíciója. Az, hogy ki 
tudta az ország húzni 1920-ig, az volt a 
csodálatos megvalósítás: a Monarchia 
háborús négy éve alatt négy fronton 
négy állammal kellett háborúzzon, 
amiből kettő nagyhatalom volt.

– Tudom, hogy a történészek 
között abszolút szakmaiatlan kér-
dés a „mi lett volna, ha”, de mégis 
megkérdezném, hogy olyan forga-
tókönyv nem létezett, amelynek 
alapján Magyarország ne az abszo-
lút vesztesként jöjjön ki azokból a 
vérzivataros időkből?

– Ehhez nagyon bölcs és előrelátó 
politikai nézőpontok kellettek volna, 
és kellett volna egy támogató köz-
vélemény. Tulajdonképpen itt volt a 
baj, mert voltak olyan politikusaink 
Apponyitól kezdve Tiszán keresztül 
Deák Ferencig, akik pontosan tudták, 
hogy a kiegyezés nem volt jó megol-
dás, sőt ideiglenesnek is próbálták az 
elején beállítani, később enyhíteni, 
minél inkább Magyarország függet-
lenségét elérni, de nem volt kiút, nem 
volt lehetőség. Magyarország egy 

olyan európai „koncertnek” volt a ré-
sze, amely nagyon bemerevedett erre 
az időszakra: kialakult a két tábor, 
a központi hatalmak és az antant, 
nem volt mozgástér. Nem volt opció, 
hogy te akkor semleges maradsz, 
főleg nem egy akkora ország, mint 
Magyarország, amely ráadásul nem 
teljesen független, és Európa kellős 
közepén van. A szomorú az, hogy a 
társadalom nem értette meg, hogy a 
nagy gazdasági és társadalmi fejlődés 

– mert ugye robbanásszerű fejlődés 
volt a 19. század második felében-vé-
gén –, együtt jár a politikai feszültsé-
gekkel, és ahogy egyre módosabbá 
válik a társadalom, úgy van egyre 
több igénye is. És a nemzetiségek igé-
nyeit folyamatosan elnyomva egy 
nyomást gyakorolt önmaga felé az ál-
lam, mígnem centrifugális erőként ez 
szét nem robbantotta. Magyarország 
a háborúból is vesztesként került ki, 
meg kellett büntetni, példát kellett 
statuálni. Ami a hab a tortán, hogy az 
ország egyik hibából a másikba esett, 
teljes káosz uralkodott a magyar ál-
lam területén 1918-ban, védtelenné 
vált az ország, a hadsereg szétzüllött, 
a Tanácsköztársaság pedig egy kom-
munista importot jelentett a Nyugat 
szemében. Amikor 1919 tavaszán az-
zal szembesült a párizsi békekonfe-
rencia, hogy Magyarországon ki van 
kiáltva a Tanácsköztársaság, és gya-
korlatilag proletárdiktatúra van, at-
tól a Nyugat megrémült. Ráadásul itt 
nyíltan egy olyan modellt használtak, 
amely azelőtt egy néhány hónappal a 
cári családot kegyetlenül legyilkolta. 
És ezért van az, hogy a Tanácsköz-
társaság – akaratától függetlenül, 
hiszen Kun Béláék sem akarták azt, 
hogy Magyarország kisebb legyen – 
puszta létével, azzal, hogy egy kom-
munista modellt követett és importált 
meglehetősen sikeresen Európa felé, 
megrémisztette a Nyugatot, ezért 
döntöttek úgy, hogy na jó, akkor jól 
összenyomjuk, lehetőleg minél ki-
sebbre. Az 1920. június 4-ei aktuskor 
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„Románia 
számára Tri-
anon a nagy 
egyesülés 
záró akkordja, 
a csúcspont. 
Nekünk meg ez 
a mélypont. Ezt 
a kettőt pe-
dig nem lehet 
közelíteni, de 
törekedni kell 
rá.”

Magyar az, akinek fáj Trianon – így hangzik az identi-
tásmeghatározásnak is beillő mondás. A rákényszerí-
tett trianoni döntés nyomán Magyarország elveszítette 
területének és lakosságának mintegy kétharmadát, a 
középhatalomból kisállam lett. Mit tudunk a százegy 
évvel ezelőtt aláírt diktátumról, annak vélt vagy valós 
előzményeiről és következményeiről? Hogyan élünk 
együtt Trianonnal mi, az elszakadt nemzetrészeken élő 
magyarok Erdélyben? Erről beszélgettünk Murádin Já-
nos Kristóf történésszel, a Sapientia EMTE docensével.

AMIT TRIANONNAK

Pozitív töltettel ruházná fel az évfordulót a nemzeti összetartozás napja




