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Közel 900 szócikkével segít el-
igazodni az 1920-as békediktá-
tumot övező történések, jelen-
ségek útvesztőjében a nemrég 
napvilágot látott Trianon-kisle-
xikon, amelynek Molnár Zsolt 
budapesti történelemtanár, 
mesterpedagógus a szerző-
je. A kötet összeállításának 
céljáról, mikéntjéről Molnár 
Zsoltot faggattuk. A lexikon a 
tervek szerint eljut valamennyi 
magyar tanítási nyelvű iskolá-
ba, így az összes határon túli 
magyar tanintézetbe is.

 » KISS JUDIT

– Nemrég látott napvilágot az Ön 
által összeállított Trianon-kislexi-
kon, amely közel 900 szócikkével 
segít eligazodni az 1920-as béke-
diktátumot övező történések, jelen-
ségek útvesztőjében. Mi indította 
arra, hogy történelemtanárként egy 
ilyen nagy lélegzetű munkába kezd-
jen? Mennyiben volt személyes és 
mennyiben szakmai, pedagógusi az 
indíttatás?
– Trianon minden magyar ember 
lelkében fájó seb, akkor is, ha nin-
csenek határon túli családi gyöke-
rei. Én a trianoni határok között 
születtem és nevelkedtem, mégis, 
már gyerekkoromban tapasztal-
tam, hogy milyen hatással volt a 
döntés azokra, akik az új határ 
magyarországi oldalán maradtak. 
Gyerekkoromat ugyanis a cson-
ka-bihari térség egyik falujában 
töltöttem, amely 1920-ig Bihar me-
gye nagyszalontai járásához tar-
tozott. Szülőfalum és a környező, 
határ mentére szorult települések 
nem igazán találták meg a helyü-
ket abban az új közigazgatási be-
osztásban, ahová csatolták őket: új 
megyei és új járási székhely mellett 
az ország perifériájára kerültek. 

MOLNÁR ZSOLT MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELEMTANÁR NEMRÉG MEGJELENT, A BÉKEDIKTÁTUM JELENSÉGEIT RENDSZEREZŐ KÖTETÉRŐL

Trianon-kislexikon: történelem szócikkekben

Molnár: „a könyv elkészítéséig azt hittem, szinte mindent tudok Trianonról”

 » A könyv 
elkészítéséig 
ugyanis azt 
hittem, hogy én 
szinte mindent 
tudok Trianonról, 
hiszen az összes 
szakirodalmat ol-
vastam az elmúlt 
húsz éveben, 
ami a témához 
kapcsolódóan 
megjelent. De a 
szócikkek össze-
gyűjtése során rá 
kellett jönnöm, 
hogy mennyi 
mindent nem 
tudok, s meny-
nyi új ismerettel 
lettem gazda-
gabb. A munka 
nehézsége talán 
abban rejlik, 
hogy egy ilyen 
lexikon sohasem 
tud elkészülni.

A határ menti származás meghatáro-
zó volt abban, hogy már gyermekko-
romtól érdekelt a határkérdés, a tria-
noni határok létrejöttének története. 
Később az egyetemen több társam is 
volt, akik a határon túlról származ-
tak, általuk ismerhettem meg elő-
ször elcsatolt területeket.

Tanítványaimban – idestova húsz 
éve – próbálom a Kárpát-medencei 
szemléletet erősíteni, ezzel tudato-
sítani bennük, hogy a történelmi 
Magyarország ugyan már nem léte-
zik, de az anyanyelv, a történelem, a 
kultúra, a népművészet ezer szállal 
köti össze száz évvel a tragédia után 
is ezeket a területeket.
 
– Rengeteg szó esik mostanában arról, 
hogy a digitális bennszülöttnek is ne-
vezett ifj ú nemzedékeknek immár az 
interneten van a „szellemi otthonuk”, 
egy kattintásra van tőlük bármilyen 
információ. Hogyan látja – nemcsak 
a lexikon szerzőjeként, de pedagó-
gusként is –, egy papír alapú, kézbe 
fogható lexikon miként illeszkedhet a 
diákság érdeklődési horizontjához?
– Valóban, a mai diákok szinte min-
dent azonnal megtalálnak a digitális 
világban, azonban a rájuk zúduló 
rengeteg információból nem mindig 
tudják a valós és hiteles dolgokat 
kiszűrni. Egy ilyen lexikon segíthe-
ti őket ebben, nem beszélve arról, 
hogy a polcon tárolva évek múlva is 
levehető és lapozható, ellentétben a 
világhálón tárolt adatokkal, amelyek 
gyakran változnak és sokszor eltűn-
nek, mielőtt lementenénk őket on-
nan. Ez a könyv azonban több mint 
történelmi adatok halmaza, hiszen 
egyben emlék is. A diákokat – a jövő 
felelős magyarjait – emlékezteti a 
több mint száz évvel ezelőtti sorscsa-
pásra, akárhányszor a kezükbe veszik 
ezt a kiadványt. Hogy bele is lapozza-
nak, s olvasgassák, ahhoz pedig a szí-
nes illusztrációkkal – fotók, térképek, 
ábrák – kívánunk kedvet csinálni.

– Milyen szempontokat vett fi gye-
lembe a lexikon összeállításakor? 
Ha lehet így fogalmazni: miként raj-

zolná meg az olvasó „fantomképét”? 
A téma rendszeres, lexikonszerű tá-
lalásával nemcsak a magyarországi 
diákságot, hanem a határon túli ma-
gyar ajkú diákságot is célozta?
– A lexikon első – szerényebb kivi-
telezésű – kiadása tavaly ősszel ké-
szült el, mintegy másfél hónap alatt, 
a rendszerezett anyag viszont hosz-
szú évek munkája révén állt össze. 
A színes, kemény borítós lexikon a 
trianoni döntéssel összefüggő esemé-
nyektől, jelenségektől és szereplőktől 
indul el, ezeket tágítottam térben és 
időben, kitérve az előzményekre és az 
utótörténetre is. A könyvet terveink 
szerint minden magyar tanítási nyel-
vű iskolába eljuttatjuk, így az összes 
határon túli iskola könyvtárába is ke-
rül belőle egy-két darab. Fontos, hogy 
a kisebbségben élő magyar gyerekek 
is hozzájussanak a témához kapcso-
lódó információkhoz, amelyhez ez a 
lexikon talán segítséget nyújthat.
 
– Történelemtanárként nyilván pon-
tosan ismeri, hogy a magyarországi 
iskolai tantervek mennyi teret szán-
nak a trianoni események taglalásá-
nak, megismertetésének. Valószínű-
síthető, hogy a környező országokban 
használatos tantervek másként, eset-
leg más fényben tüntetik fel az 1920-
as eseményeket. Miként lehet eliga-
zító jellegű a lexikon a határon túli 
magyar ajkú olvasók számára is?
– A könyv valóban hiánypótló, hi-
szen sok Trianon-témájú szakiroda-
lom és oktatási anyag jelent meg az 
elmúlt években, de én vállalkoztam 

először arra, hogy lexikonszerűen 
rendszerezzem az ismereteket. Segít-
séget kívántam adni a pedagógusok-
nak is, hiszen nálunk ugyan érettségi 
témakör Trianon, mégsem áll ren-
delkezésre elegendő tanári segédlet, 
s a tankönyvek is csak néhány lec-
ke erejéig tárgyalják a témát. Biztos 
vagyok abban, hogy a határon túli 
iskolákban még inkább igény mutat-
kozhat egy ilyen kiadványra, hiszen 
– ahogyan Ön is említi – az ottani 
tantervek vagy egyáltalán nem, vagy 
a többségi nemzet szempontjából tár-
gyalják Trianont.

– Mennyiben taglalja a lexikon Tria-
non utóéletét, azt, hogy miként alakul 
az emlékkultusz, akár napjainkban, 
a békediktátum 100. évfordulója ap-
ropóján? Miként közelíti meg a kiad-
vány a kisebbségben élő magyarok 
jelenlegi helyzetét?
– A könyv szócikkeiben részletesen 
megjelenik az elmúlt száz év, az úgy-
nevezett Trianon-utóélet is. Foglal-
kozik a határon túli magyarság jelen-
legi helyzetével, a kisebbségi léthez 
kapcsolódó politikai, társadalmi je-
lenségekkel, valamint az elcsatolt te-
rületek magyar kulturális értékeivel 
is. Külön szócikkeket kaptak azok a 
személyek is, akik a határon túli ma-
gyarság szellemi és politikai vezetői 
voltak az elmúlt száz évben.
 
– Ha meg lehetne azt is említeni: mik 
voltak a legnagyobb szépségei és a 
legnagyobb buktatói, nehézségei en-
nek a munkának?
– Szépségei? Sokat tanultam. 
A könyv elkészítéséig ugyanis azt hit-
tem, hogy én szinte mindent tudok 
Trianonról, hiszen az összes szak-
irodalmat olvastam az elmúlt húsz 
évben, ami a témához kapcsolódóan 
megjelent. De a szócikkek összegyűj-
tése során rá kellett jönnöm, hogy 
mennyi mindent nem tudok, s meny-
nyi új ismerettel lettem gazdagabb. A 
munka nehézsége talán abban rejlik, 
hogy egy ilyen lexikon sohasem tud 
elkészülni. Már most látom, mennyi 
minden kimaradt, de nem baj, majd 
pár év múlva egy újabb kiadásnál 
ezek is belekerülhetnek.
 
– Mondana példát a lexikonban 
szereplő olyan szócikkekre, amelyek 
érdekes adalékoknak tekinthetőek, 
esetleg olyan információnak, amit 
nem szokás túl gyakran emlegetni Tri-
anon kapcsán?
– Kettőt emelnék ki, amelyek az 
érettségiző diákjaimnak is leginkább 
tetszettek. Az áruló folyók fogalom 
még 1920 előtt megjelent a köztudat-
ban, azokat a folyókat nevezték így, 
amelyek itt, a Kárpát-medencében 
eredtek, de a torkolatuk nem itt volt, 
például: Poprád, Dunajec, Olt. A leg-
magyarabbnak pedig azért tartották 
a Tiszát, mert teljes hosszában az or-
szág területén folyt. A másik szócikk 
pedig a Trianon árvái. Így nevezték 
azt a körülbelül 400 ezer magyart, 
akik a békekötés után az 1920-as 
évek közepéig – a határok végleges 
terepi kijelöléséig – szülőföldjüket 
elhagyva a trianoni Magyarországra 
menekültek.

Molnár Zsolt

Budapesti középiskolai történe-
lemtanár, mesterpedagógus a Ma-
gyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságának tagja. Több mint 
húsz éve érdeklődik Trianon és 
a magyar revízió témaköre iránt. 
Tanítványaival rendszeresen járja 
a Kárpát-medence tájait, megis-
mertetve őket annak természeti és 
kultúrtörténeti értékeivel.




