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Kodály és Trianon: „Ne bántsd a magyart!”

A magyar nép számára felejthetetlen naphoz, a történelmi Magyarország megcsonkí-
tásának századik évfordulójához érkezvén – „száz év magány” után – minden hazáját 
szerető és féltő magyarnak el kell gondolkodnia azon, mit vesztett, milyen veszteséget 
szenvedett a nemzet, hány százezer kis-magyar nem született meg, hány százezer ma-
gyar ember halt erőszakos halált a két világháború során, milyen anyagi és szellemi 
értékek és alkotások nem jöhettek létre az elmúlt évszázad folyamán. Nem tehetjük, 
hogy nem idézzük meg a kor szellemét, nem tehetjük, hogy nem emlékezünk és nem 
emlékeztetünk azokra a gondolatokra, amelyek máig élő múltunkból igaz magyar haza-
fiaktól származnak és maradtak ránk. Gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án elmondott 
versailles-i „védőbeszédét” ugyanis – számos megnyilatkozás, hitvallás, fohászkodás 
követte mind a hazai politikai élet képviselői, mind a magyar tudomány és a magyar 
művészet jeles alkotói köréből. A történettudomány művelői közül Szekfű Gyula Három 
nemzedék és ami utána következik című munkájának Öt könyvét kell mindenekelőtt 
megemlítenünk, amelyben mind a mai napig egyedülálló nagyívű történelmi panorámát 
rajzolt Magyarország trianoni katasztrófájáról és annak előzményeiről, az amputált nem-
zet traumájáról. Valamint a Hóman Bálinttal közösen írt és 1936-ban megjelent Magyar 
Történet Hetedik könyvét, melyben Trianon kapcsán Szekfű a következőképpen össze-
gezi történészi tapasztalatait és meglátásait: „Társadalmunk… szervezetlenségben lépett 
be a világháborúba, de ezt elfödte az állami diszciplína, mely az atomizált tömegeket 
nemzet és ország fenntartására gigantikus szervezetbe fogta össze… Ez a társadalom 
továbbra is lomha szervezetlenségben terült el, s öntudata, mely csak az állam behatá-
sa alatt, nem pedig szerves fejlődésben jött létre, mindinkább gyöngült, tünedezett… 
A társadalom tehetetlensége hozta ránk a bolsevizmus szégyenét, történelmünk örök 
mélypontját. Hogy a nemzet nem tudott ellene védekezni, ez nem a bátorság hiányából 
következett, hanem a társadalom tökéletes atomizált voltából.” Majd záró gondolatként 
a továbbiakban – némi bizakodással hozzáteszi: „Ma megint van magyar állam, mely 
a Trianontól meghagyott területen összefogja ezt az individualizált, egységre szóban, 
legfeljebb vágyban és kívánságban, de cselekedetben még nem eléggé érett népet…”

A Három nemzedék első Négy könyvének megjelenését követően, vagy vele egy időben az 
1920-as, az 1930-as években és később – vélhetően Szekfű írásainak hatására is – a magyar 
művészek színe-java emelte föl szavát, és a megalázott, meggyalázott nemzet feltámadásá-
nak, újjászületésének ethoszát hirdette. A festők: Aba-Novák Vilmos, Bernáth Aurél, Czóbel 
Béla, Márffy Ödön, Szőnyi István, Vaszary János; a szobrászok: Beck Ö. Fülöp, Borsos 
Miklós, Medgyessy Ferenc, Pátzay Pál, Vedres Márk; az irodalomban: Babits Mihály, Illyés 
Gyula, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, 
Németh László, Reményik Sándor, Szabó Lőrinc, Tamási Áron – és sokan mások. Nem ma-
radtak szótlanok zenei életünk géniuszai: Bartók Béla és Kodály Zoltán sem.

Művészeti, zenei életünk képviselői közül Kodály Zoltán vonatkozó vallomásai és 
gondolatai talán kevésbé ismertek a széles közvélemény előtt. Ezért szántuk rá magun-
kat, hogy róla és vele kapcsolatban részletesebben szóljunk.

Úgy hisszük, Kodály Zoltán életútja, életműve nyitott könyv mindenki számára: val-
lomásos sorsvállalás, tudatos sorsközösség a magyar néppel. Visszatekintés című, Bónis 
Ferenc zenetörténész által szerkesztett „hármaskönyvének” első két kötete első kiadása 
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(1964) előszavában maga is érteni, értelmezni, megfejteni kívánja életének rejtélyét, 
amikor a következőképpen fogalmaz: „Mi lehetett a hajtóerő, amely minden akadály 
ellenére máig egyenes úton hol röpítette, hol vonszolta ennek az életnek szekerét? 
Egy reménytelen, viszonzatlan, viszonozhatatlan szerelem. A néphez, melynek ezeréves 
látható története és talán még jobban nyelvében, dalában élő többezer éves láthatatlan élete 
ellenállhatatlanul vonz magához vérségi kötelék nélkül is.” A „vérségi kötelék nélkül is”, 
amint ezt Kodály egyik 1965-ben elhangzott nyilatkozata és Eősze László zenetörténész 
kutatásai nyomán tudjuk, azt jelenti, hogy ősei apai ágon flamand posztókészítő takácsok 
voltak (apai dédapja Mathiasz Kodal), akik valamikor, a hugenotta időkben a XVII. század 
végén, Brüggéből Brünn környékére települtek át, majd 1850 táján Magyarországra érkez-
tek. Anyai ágon pedig a családi hagyomány szerint lengyel nemesek voltak az ősök (anyai 
ükapja Michal Jalowiecky), akik Lengyelország harmadik felosztása után a XVIII. század 
második felében, az 1770-es években Magyarországra, Bajára költöztek.

Mindezt azért szükséges előrebocsátanunk és hangsúlyoznunk, mert Kodály szem-
besülve a magyarság drámai sorsfordulóival, azonosulva megmaradásunkért folytatott 
megpróbáltatásainkkal, pályája kezdetétől vállalja magyarságát, vállalja a küzdést.

Úgy véli, a magyarság „Félben maradt nép, teljesületlen nagy ígéretek hordozója. Ilyen 
nép lantosa csakhamar ráeszmél, hogy időnként le kell tennie a lantot. Így voltam én is fél 
kézzel lantos, másikkal néptanító, kubikos, téglahordó, pallér, orvos, ami csak kellett, és 
szerettem volna minden egyéb lenni, amire csak szükség volt.” Egy jeles esemény kap-
csán, 65. születésnapján, 1947-ben, barátai, tisztelői köszöntésére egyebek között a követ-
kezőket válaszolta: „Egy kiránduláson Dömösön, amikor a dobogókői hegyi patak úgy 
megáradt, hogy elsodorta a hidat, az átkelni akarók egy öreg parasztot kértek arra, hogy 
egy deszkát tartson a vízbe addig, amíg átmennek rajta. Így érzem én is, hogy bementem 
a vízbe deszkát tartani, miután a híd leszakadt és rám bízták, hogy tartsam. Kicsit soká 
tart, amíg átmennek rajta – de hát éppen én álltam ottan”. Kodály a művészeti kultúra vo-
natkozásában valóságos szellemi hidat akart építeni a magyarság múltja, jelene és jövője 
között, amelyről így ír: „minden nagy művészetnek kettős arca van: minél régibb száza-
dokra nyúlnak vissza gyökerei, annál messzibb jövőbe sugárzik… A magyar zene is minél 
mélyebbre bocsájtja a gyökereit a magyar lélek talajába, annál magasabbra nő a koroná-
ja…” Az időhíd metaforájához hozzákapcsolja a térbeli híd képzetét is, amikor a követke-
zőképpen fogalmaz: „Kultúránk egy nagy keleti kultúra nyugatra szakadt, itt gyökeret vert, 
csodálatosképpen megmaradt sarja… A régi magyarság őskeletről valami emberszerető 
humanizmust, összekötő szeretetet hozott, szolidáris szervezetet.” „A magyar ezer év előtt 
már régi keleti kultúrából került ide, s hozott magával valami keleti humanizmust, ami az 
európai léleknek egy és más tekintetben felette áll.”

Amikor az első világháború győztes hatalmai a magyarságot pusztulásra ítélték, 
és a történelmi Magyarországot Trianonban darabokra szabdalták, (népünk egyik fő 
ellenségének, a szabadkőműves Edvard Beneš követeléseit is teljesítve, aki az első 
világháború idején folyamatos kapcsolatot tartott a központi hatalmak vezetőivel, egy-
folytában hangoztatva: „Detruisez l,Authriche-Hongrie!” = Zúzzátok szét Ausztria-
Magyarországot! – 1916) – Hátra hagyott írásai tanúsága szerint – Kodály kegyet-
lenül pontos képet rajzol a magyar haza tragikus helyzetéről: „A magyarság aláírja 
tulajdon halálos ítéletét, és engedelmesen hajtja a fejét a tőkére.” Bizonyára gróf 
Apponyi Albert „alázatos” védőbeszédére és Károlyi Mihály gyáva jellemére utal-
va. „Nincs már annyi ellenálló erő a nemzetben, hogy a hóhérral birokra kel és ha 
már halni kell, meghal, de életét drágán adja… Valamit tenni kell, akármit, csak 
nem tétlenül tűrni, hogy mások tegyenek velünk, amit akarnak. Ehelyett marakodás, 
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törtetők öncélú küzdelme, fejvesztettség. A nemzet nincs megszervezve, érdekeit nem 
látja egységesen.” „Még eddig nem találták föl azt a halálnemet, amellyel a magyarság 
kiirtható lett volna. De holnap kitalálhatják.” „A magyarság a lét vagy a nemlét kérdé-
sével küzd.” Kodály eme súlyos mondataiban mintha Szekfű Gyula Három nemzedék 
című műve Negyedik könyvének záró gondolatai visszhangoznának: „A gátakat is, ame-
lyeket Tisza István emelt, elvitte az ár, mert anyaguk… omló homok: illúziókkal átitatott 
idegen liberalizmus volt. Nem adatott meg a hanyatló kor e legnagyobb magyarjának, 
hogy – amire egész erkölcsi lénye és gyökeres magyarsága folytán hívatva lett volna 
– reformmunkát végezhessen a romlott korszakban s apostoli hévvel szerezzen hitelt 
és érvényt Széchenyi tételének: vétkesek és betegek voltunk és vagyunk, s bajainkban 
kisebb kezdemény nem, de lelki megtisztulás, belső átalakulás segíthet.” Kodály követ-
kező szavai hasonlóan drámaiak: „Vajon van-e csonka hazánkban még egy talpalatnyi 
hely, ahol egymás gyilkolása nélkül megállhat egymás mellett két politikai ellenfél? 
Nem látok sehol, mert még a templom sem az. A zene világa lehetne a tiszta torony, 
ahol a magyar és a magyar a politikát félretéve nem egymás kiirtásán gondolkodik.” 
Bátor kiállását zárandó, az 1930-as évek elején azt írja: „A hitviták idején, amikor élet-
halál kérdése volt egyik vagy másik felekezethez tartozni, az énekeskönyvekben szent 
békességben sorakoztak fel a zsidó zsoltárok mellett az ókeresztény himnuszok és az új 
keresztény népénekek.”

A zene világa felé fordítva figyelmét, úgy véli: „A zeneileg műveltebbeket magya-
rabbá, a magyarságot műveltebbé tenni… Csak így lehet megteremteni azt a lelki kö-
zösséget, amelynek tevékeny részvétele nélkül eleven nemzeti művészet nem jöhet lét-
re.” Hitvallását a következőképp összegezi: „ A magyarság nem faj, hanem kultúra. Az 
igazi népdal eredetiségünk ősforrása.” 1934-ben Zenei belmisszió című nyilatkozatában 
ismételten leszögezi: „A magyar tömegeket közelebb kell hozni a magasabb művészi 
zenéhez. Ennek kizárólagos hívei pedig nem élhetnek elefántcsonttoronyban: tudomásul 
kell venniök, hogy van külön magyar hagyomány… Tudniok kell, hogy további magyar 
zenei élet csak e hagyomány alapján, annak levegőjében fejlődhetik… Lelki vazallusai 
nem lehetünk egy népnek sem.” Még a fentieknél is erőteljesebben fogalmaz, amikor 
azt írja: „Az első szent királyok óta szakadatlan védekező harc a magyar történelem. 
Egyszer össze kéne számolni, hány magyar halt meg erőszakos halállal ezer év alatt…” 
A magyarság „megmaradása csoda, de egyben bizonyosság, hogy életerejét ezer év 
szenvedése sem tudta megtörni.”

Kodály Zoltán természetesen nemcsak szavakkal, mondatokkal szállt szembe Trianon 
szörnyetegével, nemcsak írásaival, értekezéseinek, vallomásainak hangján kívánja erő-
síteni a magyar nép nemzeti összetartozásának eszményét és önérzetét, hanem egész 
művészetével és zenei nevelési programjával.

Kórusműveinek döntő többsége, különösen az 1930-as és az 1940-es években írotta-
ké, a magyarság sorskérdéseinek ügyéhez kapcsolódik: Székely keserves – 1934, Akik 
mindig elkésnek – 1934, A magyarokhoz – 1936, Liszt Ferenchez – 1936, Ének Szent 
István királyhoz – 1938, Balassi Bálint elfelejtett éneke – 1942, Szép könyörgés – 1943, 
Rab hazának fiai – 1944, Isten csodája – 1944, Zrínyi szózata – 1954(!), Sík Sándor Te 
Deuma – 1961, és még sorolhatnánk. Ezekben a kórusművekben Kodály a magyar köl-
tészet legjelesebb képviselőinek legnemesebb gondolatait az énekes zene eszközeivel és 
lehetőségeivel erősíti fel. S ha csak egy pillanatra megállunk és elgondolkodunk A ma-
gyarokhoz nagy kánon Berzsenyi Dániel verssoraira írt üzenetén, melyet Bárdos Lajos 
a „szabadság kánonjának” nevezett: „Forr a világ bús tengere, ó magyar… Ébreszd 
fel alvó nemzeti lelkedet… Szabad nép tesz csuda dolgokat…” – és az ugyancsak 
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1936-ban Liszt Ferenchez Vörösmarty Mihály versére fogant kórusművének üzentén: 
„Érckarokkal győzni a viszályon… Állj közénk! És mondjuk: hála égnek, Van még 
lelke Árpád nemzetének!” – teljesen tiszta kép tárul elénk: a kijelentő módok felszólí-
tó módokká lényegülnek, és szemléletváltásra, összefogásra serkentik a magyarságot. 
De ha lehet még tovább fokozni az üzenetek sugárzását, Kodálynak az Isten csodája – 
Petőfi Sándor versére írt kórusműve az, amely messiási történelmi idők magasába emeli 
tekintetünket: „Isten csodája, hogy még áll hazánk… Életedet mindig csak a jó sorsra 
bízod-e? Ne csak Istenben bízzunk, mint bizánk; Emberségünkből álljon fönn hazánk!”

Kodály Zoltán – a trianoni „békepaktum” elleni lázadás jegyében – hosszú hallgatás után 
élete delének kezdetén, 1923-ban írja meg Budapest Székesfőváros Tanácsának felkérésére 
– Pest és Buda egyesítésének 50. évfordulójára – a magyar zeneszerzés történetének vélhe-
tően legmaradandóbb oratorikus művét, a Psalmus Hungaricust – a Magyar Zsoltárt, az 55. 
Zsoltár kecskeméti Végh Mihálynak a XVI. századi magyar viszonyokra formált szabad 
átköltését, parafrázisát. Ebben a műben a magyarság és Kodály sorsazonossága szétszakítha-
tatlanul véglegessé, és a történelem megidézése erkölcsformáló tényezővé válik.

A Psalmus Hungaricusról a legérzékenyebb elemzések egyike Szabolcsi Bencétől, a 
kortárs zenetudóstól származik, aki 1924-ben egyebek között a következőket írja: „Mint 
a XVI. század számos magyar verse, ez a zsoltár is tele van az üldözött költő keserű ön-
vallomásával, és robusztus, izzóerejű, gazdag nyelve ennek a csodálatos ígéretekkel teljes, 
vívódó magyar századnak irodalmában is külön helyre állítja. Nem véletlen, hogy ez a 
zaklatott életű század annyira mélyére hatol a magyar sors lényegének – és nem véletlen, 
hogy Kodály épp ebben a korban találja meg legnagyobb alkotásának szövegét.” A bemu-
tatót követően Tóth Aladár, a XX. század első felének egyik legavatottabb zenei szemleíró-
ja a Pesti Hírlapban Kodályt a teljes magyarság szószólójának, Európa küldöttének nevezi, 
és így folytatja: „… feltámadt közöttünk az az Úr, akit a magyar költő panaszszava idézett 
közénk, mindnyájunk vigasztalására… A magyar költő lelkében a vallás, mint egyéni 
élmény legtöbbször a nemzet balsorsából fakadt… Ezt az Istent idézte le közénk Kodály 
Zoltán, aki megtalálta népét és megtalálta népén keresztül annak Istenét… Korszakalkotó, 
az egész mai Európában egyedülálló jelentősége ez ennek a csodálatos műnek… Bach 
vallásossága ez, az emberiség apoteózisa.” Egyik 1942-ben írt tanulmányában pedig az 
alábbiakat olvashatjuk: „A magányos próféta hangja összecsendült a magára hagyott nép 
hangjával… Az a töretlen emberség – melyet eddig magányos embersorsok magányos 
utakon idéztek – most egyszerre az utak és sorsok összetalálkozásának víziójában, mint 
valami nagy beteljesedés bontakozott ki.” Kodály zenéjének esztétikai sajátosságait te-
kintve, a népdalok világa, a pentatónia és a középkori zsoltáros dallamok összeölelkezését 
figyelhetjük meg – a magyarság sorsszerű katarzisában. Filozófiai-teológiai megközelítés-
ben pedig azt látjuk, hogy a Psalmusban a doxológia – a keresztény istendicséret fohásza 
a nemzeti összetartozás érzésével párosul. Szinte egyedülálló pillanat ez a magyar zene 
történetében, amikor a nemzeti eszme és a keresztény-keresztyén hitvallás művészi szimbi-
ózisában – transzcendensen egyesül a lélek.

A másik örök életű oratóriuma Kodálynak a Budavári Te Deum, amely 1936-ban, 
Eősze László szavaival „a magyar kultúra valóságos csillagórájában”, Budavárnak a 
töröktől történt visszafoglalása 250. évfordulójára íródott. S ha a Magyar Zsoltár a kö-
nyörgés, a jajongás és lázadás hangján szól, a Te Deum a megújulás, a hálaadás him-
nuszát zengi. Eősze László 1996-ban írt értekezésének kódája pontos leírását adja a mű 
művészi jelentőségének: „A Budavári Te Deum, e hatalmas zenei freskó, egyetemes eu-
rópai összefogást hirdet. Teljesebbet, mint amilyenre az 1686-os Szent Szövetség képes 
volt: egységbe foglalja a gregoriánumot, Palestrinát, Lassust, Bachot, Händelt és némely 
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harmóniafűzésében Schubertet, Debussyt. És teszi mindezt félreismerhetetlen magyar 
nyelven, az ősi parasztdalok hangján.”

Nyilvánvaló és egyértelmű az is, hogy két csodálatos zenekari műve, az 1927-ben 
bemutatott Marosszéki táncok – amely az egykori Tündérország képét idézi fel – és az 
1933-ban befejezett és előadott Galántai táncok – ez a két mesés zene-ragyogás – az 
elcsatolt területek magyar népdalainak, egyes színeiben Galánta népies műzenéjének 
és cigány táncainak motívumvilágából született, melyekben ott lüktet Kodály galántai 
és nagyszombati gyermek- és ifjúkora éveinek élménye. Miként többtételes, hatalmas, 
varázslatos népdalszimfóniája, a Székely fonó, amely a népi szenvedély, az öröm és a 
bánat rapszódiás-balladás emanációja, s amelyben a magyarság sorsának drámája, mint 
valami természeti törvény mutatkozik meg a maga élet-halál harcában – tüneményesen 
– egy élő ezoterikus népi színpadon. Kodály a Székely fonóban tulajdonképpen meg-
határozhatatlan műfajú zeneművet alkotott, melynek „szövegkönyvét nem egy ember 
írta, hanem a nép. Helyét: a fonót a nép életkedve választotta. Idejét: a téli alkonyatot a 
munka, mely elveszi a nappalt és a nyarat. A történetet is maga a népdal írta, melyben 
minden megtörténik, ami a néppel megtörténhetik…” – írja Németh László 1932-ben, 
a bemutatót követően.

Kodály Trianon-kiváltotta patrióta műveinek vonulatára a Zrínyi szózata teszi föl a 
koronát, melyet 1954-ben, a magyar társadalom történetének egyik legsötétebb, legel-
viselhetetlenebb korszakában írt – azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ráébressze né-
pét, a magyarságot: van értelme a megaláztatás elleni küzdelemnek. Zrínyi Miklósnak, 
a Szigeti veszedelem barokk-eposz költőjének A török áfium ellen való orvosság című 
prózai művéből válogatta össze a kórusmű minden mondatát. Közülük íme a legfonto-
sabbak: „Látok egy rettenetes sárkányt, mely méreggel, dühösséggel teli, elragadja s 
ölében viseli a magyar koronát. Én, csaknem mintegy néma felkiáltok, ha kiáltásommal 
elűzhetném ezt a dühös sárkányt, kiáltván: Ne bántsd a magyart!” – „Szegény magyar 
nemzet! Annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmeden, 
hogy senkinek ne keseredjék meg szíve romlásodon?” – „Hallj meg engem élő magyar! 
Ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz! Ez a rettenetes sárkány a török…” „Sehol má-
sutt Magyarországot meg nem találjuk…” – „Az mi nemes szabadságunk az ég alatt se-
hol sincs, hanem Pannóniában…” – „Hic vobis vincendum vel moriendum est. Győznöd 
vagy halnod kell!” – A magyar nyelvű mondat itt nyilvánvalóan Vörösmarty Mihály 
Szózatának „Itt élned, halnod kell” megidézését jelenti. A „rettenetes sárkány” emész-
tő tüze 1954-ben természetesen nem az oszmán-török megszállás idejére vonatkozik… 
A kórusműben a főhangsúly tisztán és egyértelműen a „Ne bántsd a magyart”! felszó-
lításra esik, amely 8-szor hangzik föl, 8-szor ismétlődik, nem véletlenül. S végül a záró 
gondolat: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.”

Kodály vissza-visszatérő metaforája, mint már említettük, a „zenei székely kapuk” 
világa, melyeknek csodáit 1919-ben a következő szavakkal méltatja: „… ódon tűzben 
ragyogó ékszerek a székely dalok. Ami a régi kalotaszegi hímzés, a székely kapu a nép-
költészetben, az a székely dallam a népzenében.” Arra kérdésre, hogy mit akar a székely 
dalokkal? – 1927-ben így válaszol: „Ha kimutatják is a tudósok, hogy a magyarság tízfé-
le szilánkból állott össze: aki közelebbről látta, tudja, hogy a magyar lélek egy ugyanaz 
Somogytól Szatmárig és Csíktól Nyitráig. Ilyen volt valaha a magyar zene nyelve is… 
Ma a székely a legnagyobb magyar, és a magyar csak úgy lehet újra magyar, ha mennél 
székelyebbé is mer válni. Ez a megújulás útja…” Németh László Székelyek című írása 
jellemzi talán legszemléletesebben a zeneszerző lélek- és sorsazonosságát a székelység-
gel és nemzetével, amikor 1932-ben Tamási Áron Ábel a rengetegben és Kodály Székely 
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fonója egyidejűleg megjelenik: „Ábel a rengeteg magányos székelyéről szól; a Székely 
fonó az örök közösségről, melyből egy-egy Ábel neki vág ifjúságnak, zöld rengetegnek, 
világmegváltásnak…” – „A székelyek világát hegyek veszik körül, melyeket itt-ott tör át 
egy hágó vagy folyó. Ezt a sok nagy hegyet a két mű szerzője sem tolta el. Zene és szó, 
mint a székely folyók, egy zárt katlanból tör elő. Európában mostanában nem népszerű-
ek a katlanok. Az emberbarátok azt mondják, el kell tolni a Hargitát, mert akadályozza 
a népek testvéri ölelkezését. Kodály Zoltán jóvoltából a katlan perem-hegyeit áttörte a 
zene.”

Kodály Zoltán apostoli életműve, mélységesen mély humanista művészete bizonyos-
ság, amelyből mindenkor erőt meríthetünk, és tanúbizonyság arra is, hogy a magyarság 
létében hordozza küldetése talentumát, hitében a jövendőjét, eszményeinek ontogene-
zisét: keresztény és nemzeti mivoltában európaiságát. Miközben időnként úgy érezhet-
jük, hogy Trianon szellemiségének brüsszeli „vadmadarai” ott köröznek ma is – miként 
1919-ben és 1920-ban, a magukat magyarnak hitető „szabad madarakkal” szárny-öltve – 
a magyarság nemzetteste fölött. Nemzeti önbecsülésünket és hitünket azonban a Kárpát-
medencei összetartozásban senki a világon nem rendítheti meg.
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