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A L B E R T   G Á B O R

Trianon markában

(Részlet egy terjedelmesebb tanulmányból)

A magyar társadalom – a jelenre, napjaink eseményeire gondolok – kábultan és
tehetetlenül várja, hogy mi történik vele. Jelenleg sorsát legfeljebb elviseli, nem
alakítja. Az elmúlt idõszakban, a mögöttünk maradt három emberöltõ alatt –
leszámítva az 1920-as éveket követõ bõ két évtizedet és 1956 heroikus napjait,
történetünket áldozatként, a megújuló és súlyosbított Trianon áldozataként,
Trianon markában vergõdve éltük túl, éltük meg. Mondhatnám úgy is: öntu-
datlan eszközként.

Itt az ideje, hogy szembe nézzünk a történelemmel, saját sorsunkkal, s elvé-
gezzük azt az eddig elmaradt erkölcsi, történelmi számvetést, amely kivezethe-
ti a magyar társadalmat – az egyént és a közösséget – abból az erkölcsi nihilbõl,
amely célok és feladatok hiányában cselekvõképtelenné teszi.

„Trianon” az én szóhasználatomban nemcsak a békediktátumot jelöli, ha-
nem mindazokat a történelmi, lélektani, rejtett vagy nagyon is nyilvánvaló ten-
denciákat – azok szövedékét –, amelyek ösztönözték, lehetõvé tették vagy ki-
provokálták azt a nemzetközi szerzõdést, amelynek ki nem mondott célja egy
nemzet megsemmisítése volt. Nem likvidálása, hanem megfosztása annak le-
hetõségétõl, hogy a vegetáláson túl, bármilyen formában is beleszólhasson a
térség (és saját) történetének alakításába, hogy beteljesedjék Ady jóslata, s
mint kóborló tigrisek serege Trianon kósza vadászainak könnyû zsákmányává
váljunk. Trianon – be kell vallanunk – eddig mintha elérte volna célját: a ma-
gyarság a fentebb említett két rövid idõszaktól eltekintve nem volt, nem lehe-
tett öntudatos, önérzetes alakítója történetének. A mély és a megújulást is
magába rejtõ erkölcsi számvetés – sajnos – mind a mai napig elmaradt.

*

Az eszméltetõ számvetésre jó alkalom lehetett volna a dualizmus összeom-
lását követõ vörös terror kijózanító élménye.  Jó alkalom lett volna, ha nem
következik erre a kétségbeesés és káosz sugallta reváns, a visszavágás, az elfo-
gadhatatlan, törvényesnek soha nem tekintett fehér terror, és a mindent elsöp-
rõ, nem az igazságra, az igazságtételre, hanem a megtorlásra alapozott, bosszú
szülte Trianon. Ebben a történeti helyzetben tárgyilagos, emelkedett szellemû
számvetés nem jöhetett létre. Maradt az igazságtalanság ellen tiltakozó „nem,
nem soha!” és a rossz oldalról érkezett, de lényegét tekintve igazságos „reví-
zió”, amely ha súlyosbította is a helyzetet, de legalább emlékeztetett.

 A népek önrendelkezési jogának elve azonban, annak ellenére, hogy a Pá-
rizs-környéki békében oly kirívóan meggyalázták, érvényét korántsem vesztette
el. Bármi történt is az 1938-42-es években, ennek semmi visszaható, módosító
vagy megsemmisítõ ereje nincs. Attól még a színmagyar területek akkori és
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ismételt idegen fennhatóság alá helyezése anélkül, hogy az ott élõk véleményét
megkérdezték volna, az önrendelkezési jog megcsúfolása.

Az 1989-es, új államalakulatokat is létrehozó folyamatából a magyar nem-
zetiségi kérdés megoldása – holmi káros beidegzõdések és félelmek miatt –,
sajnos, kimaradt. A tévesnek bizonyuló döntéseket revideálni kell, különösen,
ha a döntések eleve abszurdok voltak. Az utólagos korrekció a pillanatnyi poli-
tikai zavart nem számítva, távlataiban mindkét fél javát szolgálná.

A két háború közti korszak az önismeretbõl sarjadó számvetést nem teljesít-
hette, de annak szükséges voltát sohasem tagadta. Erre a számvetésre készült
maga Teleki Pál is, s ennek kudarca kergette halálba. Mi pedig maradtunk esz-
köz, szinte tárgy, puszta áldozat Trianon fogságában.

*

1944-45–ben bekövetkezett az újabb lelki, politikai, szellemi összeomlás. A
német megszállást követõen a borzalmak hónapjait kellett átélnünk. A doni
katasztrófa, a nyilasuralom, a zsidó lakosság elhurcolása, a frontot megelõzõ
rablások, a gettók kifosztása, amelyet nem az állítólagos antiszemitizmus mo-
tivált, hanem egyszerûen az aljanép rablási ösztöne. A „felszabadítók” érkezése
elõtt – tudjuk – minden gazdátlanul maradt ház, lakás a kirablás sorsára jutott.

A háború kataklizmáját túlélõktõl elvárható lett volna, hogy elvégzik azt a
szellemi-erkölcsi számvetést, amellyel adósok maradtunk. Volt elég elszámol-
nivaló. Az égvilágon senki sem ellenezte, hogy a jogos nemzetközi elvárások
szellemében a háborús bûnösök elnyerjék büntetésüket. A jobbak készültek
arra, hogy a lelkiismereti vizsgálat után, megtisztulva, a régi terhektõl megsza-
badulva vágjunk neki az új korszaknak, és építsük fel azt az országot, amelyben
érdemes élni.  Példaként a ’43-as szárszói konferenciát említem.

A megtisztulás, a szellemi megújhodás azonban – ha pár hónapig még
sokan reménykedtek is benne – ismételten elmaradt. Nem jöhetett létre. Az
1944-es év borzalmainak erkölcsi „tõkéjét” 1945 eseménysora pár hónap alatt
felmorzsolta, megsemmisítette. Elég megemlítenem a felszabadító sztalini
hordák viselkedését, és azt a bosszúhadjáratot, amely az igazoltatási eljárá-
sokat, a népbírósági ítéleteket jellemezte. A népbíróság vezéralakjai olyan
volt horthysta hadbírók lettek, akik, hogy mentsék bõrüket és feledtessék a
„katonaszökevényeket” sújtó korábbi halálos ítéleteiket, vészbírákká váltak.
A hírhedt dr. Major Ádámra (Major Tamás színész bátyjára) gondolok, és az
úgyszintén nagy karriert befutó, ugyancsak hadbíróból népügyésszé avanzsált,
nyíregyházi dr. Bodonyi Mártonra. A népbíróságok feladata, ahogy dr. Ries
István szociáldemokrata igazságügy-miniszter kívánta, nem az igazságszol-
gáltatás volt, hanem a megtorlás. (Egyébként dr. Ries Istvánt nem sokkal ké-
sõbb a kommunisták a börtönben agyonverték.) A helyzet jellemzésére né-
hány számadat. Míg a háború után Csehszlovákiában 19.894 népbírósági el-
járás indult, addig Magyarországon 58.953. – Nürnbergben mindössze 2.169
személyt állítottak bíróság elé, egyedül Budapesten viszont 24.835 személy
ellen indítottak népbírósági eljárást. 1945-ben Magyarországon senki sem
érezhette biztonságban magát.



6

A bosszúhadjárat – mert az volt – az úgynevezett „forradalmi törvényesség”
nevében nemcsak gyilkolt – igen sokszor ártatlanokat –, hanem (és talán ez a
legsúlyosabb örökség) mûködése során az erkölcsi világrend alapjait is kikezd-
te. Az igazságosságba vetett hitet ölte meg. A bosszú tombolása a legtöbbet
szenvedõ egyének és közösségek erkölcsi jogalapját is devalválta, megsemmisí-
tette. Az események visszahozhatatlanul felmorzsolták azt az „erkölcsi tõkét”,
amely szenvedésük jóvátételének záloga lehetett volna.

Arról, hogy Horthy Miklós kormányzó, amíg tehette, hogyan mentette meg
a budapesti gettót az elhurcolástól, hogy a lengyeleknek – szembe fordulva a
náci Németországgal – hogyan nyújtottunk menedéket, nem esett szó, Teleki
mártírhaláláról senki sem beszélt, a sajtó viszont harsogta a Moszkvából irányí-
tott kommunisták szlogenjeit, hogy Magyarország volt a nácik utolsó csatlósa.
A ránk borított egyetemes bûntudat, a felvidéki magyarság jogfosztása, kiûzé-
sük otthonukból, a kommunista párt cinikusan arrogáns viselkedése, a magyar
értelmiség lefejezése lehetetlenné tette az önérzetes elszámolást a múlttal. A
bosszú, a megtorlás megöl minden önismeretet. Bibó István erre irányuló tö-
rekvése figyelemreméltó, bár õ maga sem volt teljesen ment a Raymond Aron
elemezte, „az értelmiség ópiumának” nevezett fertõzéstõl. Mikor 1947. febru-
ár 10-én a Szövetséges Nagyhatalmak aláíratják velünk a súlyosbított második
Trianont, az úgynevezett párizsi békeszerzõdést, a még el nem némított Ravasz
László nem ok nélkül idézte fel a nemzethalál vízióját.

*

Talán nem marasztalnak el a nemzetgyalázás vétkében, ha bevallom, hogy a
Kölcsey, Vörösmarty és Petõfi egymásba játszó szavaiból kibontakozó nemzet-
halál vízió – mikor a nagy halottat ünnepélyes lassú gyászzenével a sírba helye-
zik, s a gyászszertartást megtisztelõ milliók könnyes szemén keresztül mi ma-
gunk is elsirathatjuk magunkat –, egyszóval ez a vízió számomra inkább fel-
emelõ, mintsem megrendítõ vagy elborzasztó. A megrendült önsajnálatban több
a vigasztaló belenyugvás, mint a gyászszertartást megzavaró tiltakozás. Ezt a
költõien megfogalmazott hagyományt szinte már domesztikáltuk, elfogadtuk,
s észre sem vesszük, hogy az érzés mikor bukik át azon a küszöbön, mikor a
hagyomány elfogadott végzetté szelídül.

*

A nemzethalált azonban, hasonlóan az emberhalálhoz, jól felismerhetõ és
leírható külsõ jelek kísérik. Az orvostudomány már az ókorban regisztrálta és
facies hippocratica (hippokratészi arcvonások) néven foglalta össze és írta le
azokat az arctorzulásokat, azokat a külsõ, látható jeleket, amelyek a haldoklás
folyamatát kísérik.

Egy ilyen – nem éppen tudományos igénnyel készült – kulturális facies
hippocraticát mutatok be a következõkben.

*
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„Ki ne emlékeznék Hamlet dán királyfi híres monológjára, amely így kezdõ-
dik: Lenni vagy nem lenni; kérdések kérdése. Szívet szorító kérdés megállni az
élet és halál közötti határon és várni az elkövetkezõt: az életet vagy a halált.

Ilyen szívet szorító pillanatot élt át a magyar nemzet akkor, amikor 1947.
február 10-én aláírta a békeszerzõdést. Mi következik ebbõl? Élet vagy halál?
Kérdések kérdése!

Most eldõl, lesz-e még magyar nemzet a világon vagy pedig megindul az az
óriási felszámolás,  amit a történelem nemzethalálnak nevez. Az ilyen nemzet-
halál fokozatos szétesésben szokott megnyilvánulni. Elõször megbénul az a
nagy erkölcsi és szellemi erõ, amely egy történelmileg adott népcsoportot nem-
zetté szervez, azaz öntudatos, szabad akaratú, tiszteletet parancsoló kollektív
személyiséggé.  Azután meglazulnak azok a lelki kapcsolatok, amelyek egy or-
szág lakóit a nép élõ egységébe fûzik. Az emberek nem vállalják a népükkel való
közösség terheit, nem értékelik ennek a közösségnek becsét, nem gyönyörköd-
nek önnön népük jellemzõ vonásaiban s nem élnek a néplélek teremtette élet-
formák áldásaival. Ajkukon megromlik a nyelv muzsikája, gyermekálmaik köl-
tészetébõl elszáll a népköltészet vadgalambja, nem telik kedvük a nép hasznos
vagy mulatságos alkotásaiban. Utolsó lépés az, amikor szégyenkezve hordozza
nemzeti és népi jellegét s legfõbb célja, hogy mások is elfelejtsék és õ is elfe-
lejtse. Ha teherképpen és szégyenkezve hordozzuk azt, hogy magyarok va-
gyunk, a nemzethalált semmi fel nem tartóztathatja.

A nemzeti lét kérdése a mindenkori nemzedékre nézve az egyéni lét kérdése
is. Ha maga a nemzet beteg, hiába dolgoznak a polgárai: ha a közélet megrom-
lott, a békétlenség átmegy a társadalom minden porcikájába; ha a közéletet
erkölcsi kór pusztítja, megromlik az egyesek erkölcsi érzéke is. Az emberek
egyre kevesebbet dolgoznak, aki dolgozik is, hiába dolgozik. Az emberek nem
segítik, hanem akadályozzák egymást, s mindenki mindenkinek ellenségévé,
áldozatává vagy cinkosává válik. Minden egyéni kérdésünk összetorlódik a nem-
zeti lét kérdésében, s a szerint igazodik, hogy Magyarország az élet kapuján
lép-e át, vagy a halál kapuján. Mi együtt állunk és együtt esünk, együtt élünk és
együtt halunk, mert egyetlenegy élõ alkotás vagyunk Isten kezében: a fazék
csak a maga egészében fazék, a részeiben már haszontalan cserép.

A nemzeti lét kérdése erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés a gazdasági élet, mert
függ a munkától, a fogyasztástól, a megbízhatóságtól; a szorgalom, becsület,
egyszerûség megannyi erkölcsi tulajdonság. Erkölcsi kérdés a helyes politika
is, mert igazságérzettõl, jóakarattól, megbízhatóságtól, szerénységtõl és be-
csületérzéstõl függ. Egészen erkölcsi kérdés a nevelés kérdése, az a nagy játsz-
ma, hogy az új nemzedék különb legyen, mint mi.

Az erkölcsi kérdés Isten-kérdés. Nincs ezen a földön semmiféle szenvedély, ihle-
tés, amelyik erõsebb lenne, mint amelyet az élõ Isten személyes hatása ad. Az Isten-
kérdés a Krisztus-kérdés. Jézus Krisztusban a vele való élet közössége által termi
meg szívem azt az engedelmességet, amelyben Isten törvénye élethivatásommá,
parancsa rendeltetésemmé válik. Olyan rendeltetésemmé, amelynek betöltésével
érzem magam a legszabadabbnak, legegyénibbnek, és legboldogabbnak.”

*
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A szöveg nem kíván kommentárt. Hatvanhárom évvel ezelõtt, 1947. február
16-án mondta el a rádióban Ravasz László, a magyar református egyház 1945
után sokat támadott és rövidesen elhallgattatott püspöke. A szöveget egy Bern-
ben, 1988-ban megjelent kiadványból vettem, némileg rövidítettem, és – bár-
csak ne volna igazam – magyarországi közzétételére a mai napig nem került
sor.

*

Vajon kinek jutna ma eszébe, hogy annak a párizsi békeszerzõdésnek az
aláírására emlékezzék, amely „Trianont” megismételte azzal a súlyosbítással –
Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún magyar falvak elcsatolásával –, amely lehe-
tõvé tette a bõsi erõmû építését, hogy elorozzák tõlünk a Dunát, és áthelyezzék
a megváltozhatatlannak nyilvánított trianoni határokat?

Senkinek!
Ez az egyértelmû, lakonikus válasz.
1947-ben azonban, közelgõ lefejeztetése elõtt, a szellemi-erkölcsi „arisz-

tokraták” egyike (akinek eltávolítását elvakult gyûlöletükben, ostoba módon
azok is szorgalmazták, sõt követelték, akiknek a magyar érdekeket körömsza-
kadtig védeniük kellett volna) a lelkiismeret parancsának engedelmeskedett,
mikor megszólalt és elmondta, hogy ezzel a diktátummal a magyarság újra a
lenni vagy nem lenni válaszútja elé került. A kérdésre válaszolni kell, és ha a
kérdezõnek betömik a száját, az nem válasz. Pedig ez történt. Mikor a nemzet
kilenc évre rá felemelte fejét, s néhány napra kiegyenesítette gerincét, rátapos-
tak, s a kettõs Trianon kitervelõi a kisujjukat sem mozdították, s hogy békén
maradjunk, majd negyven évig dagonyázhattunk a Kádár-féle pocsolyapolitika
lelket torzító langyos sarában. Trianonról közben szó sem esett, vagy ha igen,
csak azért, hogy növeljék szégyenünket. A bûntudat léleksorvasztó gerjesztésé-
vel és a viszonylagos jólét (a „legvidámabb barakk”) megteremtésével demora-
lizálták, kötötték gúzsba a társadalmat. Közben természetesen arról is gondos-
kodtak, hogy perekkel, gyilkosságokkal, emigrációba kényszerítéssel megsza-
baduljanak attól a társadalmi rétegtõl, a nemzet erkölcsi, szellemi arisztokráci-
ájától, amely példát mutathatott volna.

*

A tisztító, önismereti számvetés ismételt elmaradását, a tõlünk elszakítot-
tak megtagadását – mint annyiszor – Trianon áldozataként éltük meg, szenved-
tük el. Hogy Trianon mást is jelenthet számunkra, hogy Trianon nemcsak kár-
hozat, hanem a megváltás reménye is lehet, hogy Trianon eszközzé, a megiga-
zulás eszközévé is válhat, arra példát – mint már annyiszor – a lengyelek adtak.

„Az igazság erõt ad!” – mondta egyik riportjában Andrzej Wajda, melyet a
katyni tömegmészárlásról készített filmje bemutatója után készítettek vele. A
megismert igazság átélése erõforrás, az eggyé forraszt. A közös fájdalom a leg-
erõsebb közösségteremtõ erõ, szorosabb kapcsolatot teremt, épp a vigasz ré-
vén, mint a csalódástól terhes, törékeny öröm.
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Hogy mit jelentett és fõként mit jelent Katyn a lengyel társadalomnak, je-
lezte a hallatlan érdeklõdés, és a bemutató döbbent csendje, ahogy a közönség
az utolsó képsorokat fogadta. Nem tapsoltak, hanem – lelki számvetésként –
hangosan imádkozni kezdtek.

Katyn leleplez, tisztáz. Eggyé kovácsolja, s ugyanakkor bizonyára meg is osztja
a lengyel társadalmat. Szûrõként mûködik. Õszinte számvetésre késztet, annak
önérzetes megvallására, hogy mit tekintek értéknek, kikkel tartok, melyik ol-
dalra állok. Ez a sosem szûnõ, sosem lezárható, a saját identitását újra meg
újra megfogalmazó folyamat az egészséges társadalom egyik igen fontos ismer-
tetõ jegye, mondhatnám, úgy is: életfunkciója.

*

Mit tud a mai magyar társadalom, a társadalomban élõ és azt alkotó egyes
ember Trianon lényegérõl? Az elsõ és a második diktátum létrejöttét megelõzõ
tárgyalásokról, a háttérben folyó nemzetközi és itthoni aknamunkáról, a miér-
tek és a hogyanok tömkelegérõl, amelyek eredményeként kétszer szabtak ki
ránk büntetést, ahelyett, hogy méltányos békét kötöttek volna velünk? Nem
tisztem annak elemzése, hogy mi volt az oka a békediktátumnak, nem akarok
olyan olcsó és semmitmondó közhellyel elõhozakodni, hogy Trianon a magyar
uralkodó osztálynak köszönhetõ.

Az okok és az egész folyamat kutatása a történészek feladata. Saját hibáink
palástolása nélkül végre lássunk tisztán. Mit jelentett nekünk Európa, mit je-
lentettünk mi Európának? Mit adtunk, és mit kaptunk tõlük? Mert Trianont is
az õ „ajándékuk” volt. Mint ahogy 1956 gyalázata is az õ lelkükön szárad. Azt
sem árt számon tartani, hogy a nagyhatalmi rivalizálás, az elvtelen alkuk, saját
vezetõink tehetetlensége mennyiben járult hozzá megtörettetésünkhöz?

*

Amíg ezt a felejtésre ítélt, Trianonnak nevezett, halálunkra kitalált „rejt-
vényt” meg nem fejtjük, mostani nyomorúságunknak sem találjuk meg a nyit-
ját. Ha viszont szembe merünk vele nézni, ha Trianon az elementáris, meg-
tisztító, imára serkentõ közös élmény rangjára tudjuk emelni, akkor a közös
fájdalom, a felismerés megteremtheti azt a szolidaritásláncot, amely nélkül
elképzelhetetlen az egészséges társadalom, ami nélkül nincs nemzet. Így le-
hetne a mi megtisztító Katynunk Trianon, az a szilárd történeti pont, amelyre
támaszkodva ki tudnánk sarkaiból fordítani közömbösségben fuldokló vilá-
gunkat. Hogy az igazság önérzetes felderítése másoknak, Trianon megalkotó-
inak, valamint Trianon haszonélvezõinek nincs éppen ínyére – nem lehet aka-
dály. Csakazértis meg kell tennünk. Nem udvarolva másoknak, nem kímélve
magunkat. Az egyenes, számonkérõ, olykor talán kegyetlen, de a minket is
meggyötrõ igazsággal mi erõsödünk. Trianon revízióra szorul. Számunkra ez
élet vagy halál kérdése.

A mi revíziónk mindenekelõtt szembesülés az igazsággal. Történeti és lel-
ki értelemben. A külsõ, történeti és a belsõ, lelki igazsággal.



10

Trianonban ugyanis a nagybetûs EURÓPA leplezte le önmagát. Elénk okádta
mindazt, amit évszázadok alatt nem tudott megemészteni, amit nem vállalha-
tott nyíltan, amit bendõjében tárolt, és Trianonban, a világháború nagy gyo-
morrontása után megkönnyebbülten és szégyentelenül elénk pakolt. Aki Tria-
nont megérti, a magyar történelmet érti meg, s aki Trianont tagadja, az a ma-
gyar történelmet, magát a magyarságot tagadja meg.

*

A fiatalokat nem érdekli Trianon – hallom a legfontosabb ellenérvet.
Hogy is érdekelhetné, ha eddig semmit sem hallottak róla, legfeljebb azt,

hogy csak a demokráciából kikopott, nekivadult nacionalisták, sõt soviniszták
emlegetik Trianont és Nagymagyarországot. Ha egyszer is megfordultak volna
Erdélyben vagy Felvidéken, és látták volna az egykor színmagyar városok pom-
pás házsorait vagy a befogadott németek erõdtemplomait, ha hallották volna
beszédüket, ha látták volna szíves, testvéri mosolyukat, mindjárt máskép gon-
dolkoznának. Ha a gyermekek az iskolában megtanulnának énekelni, ha nép-
dalon nõnének fel,… és hosszan sorolhatnám. Ha divattá tennénk a határon
túli és az inneni Magyarország felfedezését, ami nem más, mint a szolidaritás,
más szóval a szeretet megidézése. És ez csak elhatározás és nekiszánás kérdé-
se, az eljövendõ új, magyar kormány legfontosabb – nemzetmentõ – feladata.
Ha hagynák, hogy a szellem, AZ ERKÖLCS arisztokratái (nem az „elit”, hanem a
szellem legjobbjai) példát mutassanak, hogy feladatokat jelöljenek meg. Akkor
a fiataloknak is más volna a véleményük, mindjárt tudnák, mit kell tenniük. A
szó hitelét vesztette napjainkban, a példa azonban sosem demagóg. A fiatalok,
és azok, akik lelkük mélyén fiatalok maradtak, ezt várják: a feladatot, amelyért
érdemes áldozatot hozni, amelyért érdemes élni, amelyet érdemes áthagyomá-
nyozni a gyermekeinkre. A célok, a feladatok tartják életben az egyes embert,
nevelik a családot, a társadalmat, adnak erõt a közösségnek, teremtik meg a
nemzetet.

*

Az újságolvasó tudja, az elszakított, egykor Magyarországhoz tartozó terüle-
teken utazó érzi, ennek ellenére nem szívesen teszem fel a kérdést Berzsenyi
Dániel szavaival: mi Trianon „támasza és talpköve”? Mi az, ami fenntartja, és
mondhatnám azt is, hogy áthatja?

Nehezen szánom rá magam, de ki kell mondanom. Az idestova kilencven
éve tartó, és azóta sem csillapodó, olykor vulkanikusan kirobbanó, intézmé-
nyesített izzó gyûlölet. Magyargyûlölet. A Kárpátok oltalmazó gyûrûjét ez a
fenyegetõ gyûrû váltotta fel. A történeti gyökerek elemzése történész feladat.
Az okok közt azonban nem nehéz felismerni az igazságtól való félelmet, a rossz
lelkiismeretet, a nagyhatalmak rejtett bujtogatását, a hamis mítoszok mámo-
rát és az önismeret hiányát.

A Horthy-rendszerben nem tudtak mit kezdeni vele, s kommunista emigrán-
saink ezt a gyûlöletet csak tovább szították. Elvakultságukban – ahogy már
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említettem – észre sem vették, hogy míg Horthyt és rendszerét támadták, a
magyarellenes, magyargyalázó politika eszközeivé váltak, annak keze alá dol-
goztak. A Kádár-rendszer védekezõ stratégiája az agyonhallgatás és a teljes
önfeladás volt. Magatartásukkal, politikájukkal nemcsak az országcsonkítást
hagyták jóvá, hanem legfõbb megtartó erõnk, a magyar kultúra hitelességét is
megkérdõjelezték. A „szomszéd népek érzékenységének” védelmében végigcen-
zúrázták, megcsonkították klasszikus íróinkat. Babits Mihály, Kosztolányi, Mó-
ricz Zsigmond, Dzsida Jenõ, de még Jósika Miklós mûveit is, és még hosszan
lehetne folytatni a sort. Ennél azonban sokkal súlyosabb volt az a cenzúra,
amit az iskolákon, a sajtón, a médián keresztül annak idején, majd az elmúlt
húsz esztendõben a közösségi értékek tagadásával a lelkekben végrehajtottak.
Ennek következményeit nyögjük napjainkban, s a kitörölt „szövegek” visszaállí-
tásával – különösen a lelkekben – mai napig adósok vagyunk.

Mindezt betetõzte az a gyalázat, ami – már nem az egykori nagyhatalmak,
hanem az Európa Unió segédletével – a felvidéki magyarság jogfosztottságát
legitimáló Benes dekrétumok elismerése körül történt.

A gyûlöletgyûrû Trianon legsúlyosabb öröksége. Ez ellen nem lehet megve-
téssel védekezni, a bosszú, az ellengyûlölet minket is pusztít. Az elsõ világhá-
borút követõen gróf Klebelsberg Kunó mûvelõdéspolitikus a magyar kultúrfö-
lényrõl beszélt. Meg kell mutatnunk, hirdette, hogy megcsonkítva, az ország
területének több mint felét elveszítve is meg tudjuk teremteni térségünkben a
magyar kultúrfölényt. A második Trianon és a nemzet- és erkölcspusztító (ká-
dári) kommunista uralom után a tét sokkal nagyobb. Nekünk a trianoni gyûlö-
letgyûrû ellenében az önismeretre alapozott erkölcsfölényt kell meghirdetnünk.

Ebben lehet eszköz a kezünkben Trianon. Trianon revíziója, mely egyszerre
számonkérés és szolidaritás, könyörtelen önrevízió és leleplezés, önbecsülé-
sünk helyreállítása és az elmulasztott gesztusok önérzetes megtétele. Az ön-
magunkat is építõ és ítélõ igazság nevében.

*

Trianon revíziója, szellemi birtokbavétele csupán eszköz.  Saját magunk
megmentésének eszköze. Trianon gordiuszi csomójának bogozása közben nem-
csak Európát és önmagunkat ismerjük meg jobban, de rátalálhatunk a célra, a
feladatra is, a megtartó életprogramra.

A lelkek ki vannak éhezve az igazságra, és ha látják az Ady számon kérte
templom tervrajzát, ha látják a célt és a feladatot, nem kell félni, lesznek mun-
kások. És a pusztulás ellenében minden bizonnyal fel tudjuk építeni az Élet
pártján álló, a szenvedélyes igazságkereséssel eljegyzett, minden porcikájában
erõs, önérzetes Magyarországot.
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Irredenta szobor: „ÉSZAK”, Budapest, Szabadság tér, 1921. január 16.
A szobor Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása. (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Fotóarchívum, 66629-es leltári szám.)
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Irredenta szobor: „DÉL”, Budapest, Szabadság tér, 1921. január 16.
A szobor Szentgyörgyi István alkotása. (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Fotóarchívum, 66630-as leltári szám.)


