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Trianon: az ősi magyar szakrális királyság ke-
resztre feszítése (mely először hirdette a vallássza-
badságot, vérével védte a kereszténységet a török el-
len, s a Szent Korona akaratán keresztül pedig az Ég 
és Föld közötti egységét hirdeti, Istennek és embernek 
tetsző módon).  Tóth Norbert kurátor

A 2019. március 3-ig nyitva tartó kiállításon kö-
zel 200 grafikát láthatunk, melyek a magyar törté-
nelem eseményeit mutatják be 1526-2016 között, 
a Trianoni békediktátummal való összefüggéseit 

Dr. Záhonyi András

TRIANON
jankovics Marcell, a kiváló grafikus, filmrendező és író tárlata 

Székesfehérvárott

„Az lenne a legjobb, ha ezt a kiállítást soha nem kellett volna megrendezni.”
                  Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere

megragadva. Segítségükkel alaposan körbejárhat-
juk a „tragikus időket”.

A szatirikus politikai karikatúrákon többrétegű 
jelképrendszer ismerhető fel. 

Egy stilizált kapun keresztül léphetünk be a 
kiállítóterembe, ahol egy történelmi időutazás ke-
retében járhatjuk végig az elmúlt ötszáz év fonto-
sabb magyar vonatkozású eseményeit.

A kiállítás megnyitóját 2018. december 1-jén a 
székesfehérvári Csók István Képtárban tartották.

A kiállítás képeiről a digitális képernyőkön megjelenő katalógusból tájékozódhatunk ( forrás: internet)
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jankovics Marcell a kiállítás megnyitóján

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigaz-
gatója megemlítette: „A trianoni műtőasztalon 
barbár csonkítás történt. Száz éve el nem múló, be 
nem gyógyult seb.”

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgár-
mester köszöntőjében elmondta, hogy az Emlék-
bizottság felállítása (2020. június 4-ére, a 100. év-
fordulóra való felkészülés) megkezdődött.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke Sütő Andrást idézve emberi létünk lavina- 
veszedelmeiről beszélt: ’Szülőföldjét lélekcsonku-
lás nélkül az ember el nem hagyhatja.’

Petrás Mária Magyar Örökség díjas népdaléne-
kes és keramikus mondta a kiállításról: „Az élet 
drámája, vizuális nyelven elbeszélve. Közössé-
günkről és a közösségnek szól.”

A lépcsőház falán az elszakított területek diák-
jainak véleményét olvashatjuk Trianonról:

(Szerencsére ritkább arrafelé a 
magyarok közt az agymosás, „félre-
nevelés” – csupán egyetlen ilyen vé-
lemény volt a többszázból: ’Magyar-
ország megérdemelte Trianont.’)

’Piszok nagy simlisség volt.’ ’
A magyarság (igazságtalan) ke-

resztre feszítése. ’ 
’Elment innen tatár, török, Tria-

non se marad örök.’ 
’Egy országgal sem csinálták ezt 

meg, csak Magyarországgal.’ 
’Magyar az, akinek fáj Trianon. A többi csak 

országlakó.’

Petrás Mária

A képek Molnár Artúr fotói ( forrás: Székesfehérvár Városportál, www.szekesfehervar.hu )

Részlet a kiállításból (internet)
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