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Az egy évszázaddal ezelőtt ránk kényszerített 
trianoni békediktátum a mai európai államhatá-
rok alapja, sok tekintetben a nyugati országoké 
is. Kelet-Európában egyértelműen a 100 év előtti 
érvényes ma is, jóllehet azon idealista francia–
angol vágyálom, hogy az akkor létesített lengyel, 
csehszlovák, román és jugoszláv államok majd 
hátulról lefogják a németeket – cinizmusnak bi-
zonyult. Az viszont tény, hogy mindezen államok 
kisebb-nagyobb mértékben a korábbi Magyaror-

szág területéből és népességéből részesültek. 
Wilson amerikai elnök szépséges eszméi a né-
pek önrendelkezéséről – hazánkra nem vonat-
kozott. Így ha Magyarország tiltakozna Trianon 
ellen – Európa rendje ellen lázadna... Ezt a kalo-
dafogságot érzik át a költők. Értelmetlen abban 
reménykedni, hogy: „Az nem lehet, hogy annyi 
szív / Hiába onta vért”…

Trianont a mai Magyarország lakói (nem is jó 
szó, de mégis) többnyire elfeledték. Nem volt ne-
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Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intő csengőké! A tiétek
      zavaros, mint mocsarak habja! ti leborultatok az Ércbálvány előtt!
      döntsön az erőszak!
            s döntött az Erőszak...
mi jogotok beszélni többé?
            Nekem van rá jogom!
ti elhánytátok a Kiáltást: mint bolond a fegyverét! nem kiálthattok már:
            én elkiálthatom:
Óh Igazság, te egyetlen kiáltás! egyetlen fegyver! Jerikó trombitája! szólj!
            falak, omoljatok hangjaitól!
gerincek, borzadjatok! Európában! és Amerikában! mert
            borzasztó az Igazság a gerincekben!
      mit érnek a ma-épített falak körülöttem?
ott borzad az Igazság a kövekben! ott ég a hegyekben! árad a vizekben!
      Óh tiszta, éles trombita, zengj!
            ne hallgass sohase!
egy napig se! egy óráig se! egy pillanatig se! mint ahogy nem
hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség...
      nem hallgat a vonzás a kőben, hogy természetes irányában essék...
      nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér...
      nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér...
      nem hallgat a szél,
      míg él...
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héz, hiszen a rendszerváltásig alig esett róla szó, 
akik ma tanítanak, az előző korszakban nőttek 
fel. A határokon túl élő magyarok – szívfájdalom-
mal tapasztalják ennek „rögvalóságát”. Minden-
nap. Talán mára túljutottunk már a hazai fiatalok 
megdöbbenésén: „Jé, itt magyarul beszélnek!” – 
de ehhez a mai magyar kormány szívós igyekvé-
se kellett. Már említeni sem érdemes elődeik és 
törekvő utódaik hagyományos proletár interna-

cionalizmusát. Illyés Gyula népben, nemzetben 
gondolkodó alapeszméje a mai baloldali értel-
miségtől ugyanolyan idegen Nyugat-Európában, 
mint a ’45 utáni Magyarországon volt.

Államalapító Szent István királyunk a Magya-
rok Nagyasszonyához fohászkodott – ne feled-
kezzék meg szegény magyarokról, Magyaror-
szágról, édes Hazánkról!

Babits Mihály: Áldás a magyarra

(részlet)

Él a nagy Isten és semmise megy kárba, 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. 

 

Erős igazsággal az erőszak ellen: 
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

Csernik Attila: Trianon


