
nyek megítélése, a történelmi sze-
replõk nem egyoldalú értékelése ki-
zárólag az adott történelmi helyzet
és az emberi lélek mély ismeretének
birtokában lehetséges.

Nem hiszi, hogy a magyarság utat
tévesztett volna, viszont hisz abban,
van olyan út, amely a magyarság szá-
mára egyedül üdvözítõ. Van magyar
jövõ. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
államférfiúi teljesítményét vizsgálva
így ír: �Bizalmat kelteni a rendszer-
ben: bizalom megteremti a maga
gyümölcseit.� Vagyis egységes politi-
kai akarattal, a helyzet megkövetelte
reális és hatékony lépések megtételé-
vel, a kultúra és a magyarság életösz-
tönében bízva lehetünk csak képesek
a �valódi nemzeti életre�.

P. SZATHMÁRY ISTVÁN

(Szerkesztette Gróh Gáspár, Természet- és
Társadalombarát Fejlõdésért Közalapít-
vány � Kortárs Kiadó, Budapest, 2004,
174 oldal, 1700 Ft)

JJaajj,,  hhooll  aa  mmúúllttuunnkk??  
A Trianon-jelenség

Találkozás és szembenézés a történe-
lemmel: látni valakit vagy valamit a
maga összetett, árnyalt világában, a
maga teljes valóságában � erényeivel
és bûneivel. Ez az igazi kihívás, a ha-
misítatlan szellemi kaland. Egy írás-
tudó ember számára a készen kapott

hívószavak, szlogenek és gondola-
tok korában ez nemcsak kötelesség:
a szellemi létezés egyik feltétele.

Egy ilyen szembenézésre, valódi
kalandra hívja olvasóját a most vizs-
gált kötet. Felkavaró történetet tár
elénk e sajátos mûfajú �képeskönyv�,
melyet Száraz Miklós György szer-
kesztett és Tóth Zoltán tervezett. Egy
hatalmas tabló áll össze a szemünk
elõtt mindannak a történelmébõl és
szellemtörténetébõl, amit a szerkesz-
tõ Trianon-jelenségként említ. 

Egyik alkotóelemeként olyan ki-
tûnõ emberek gondolatait, élménye-
it olvashatjuk a válogatásban, mint
Babits Mihály, Juhász Gyula, Márai
Sándor, Szép Ernõ, Móricz Zsig-
mond, József Attila, Cs. Szabó Lász-
ló, Bibó István � és még sorol-
hatnánk. Vallomásaik a szemtanú
hitelességével szólnak; illõ és tiszte-
letreméltó visszafogottsággal, kellõ
mértéktartással beszélnek a tragédiá-
ról, melyet a nemzet kollektíven át-
élt, s melyet így vagy úgy mindnyá-
jan megszenvedtek.

Ám a Trianon-jelenség messze
túlmutat az õ gondolataikon: túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a két világ-
háború között egy egész nemzedék
�csüggött rajta�. Csoda, hogy Tria-
non a mindenkor aktuális széljárás-
nak megfelelõen a mindennapi poli-
tikai játszmák egyik toposza, eszkö-
ze lett? Csoda, hogy beépült a
korabeli reklámiparba és �showbiz-
niszbe�? Így jött létre az �Édes
Erdély itt vagyunk, minden állást
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megkapunk� világa, amikor a vissza-
csatolt országrészekbe magyar hiva-
talnokok sokasága áramlott. Így szü-
lettek olyan kitûnõ mûalkotások,
mint az irredenta szoborcsoport, és
olyan félelmetes gagyik, mint a kö-
tetben szereplõ jól-rosszul festett
porcelán babák, az olykor felettébb
vaskos üzenetet hordozó irredenta
képeslapok. Így lett a kiskereskedel-
mi forgalomban kapható használati
tárgyakból �Trianon rajz-
szeg� és �Trianon injekciós
tû� vagy éppen �Nem,
nem, soha ceruza�. A kö-
tetben láthatunk még fod-
rászverseny gyõzteseként
Trianon-frizurát és sok
egyéb igazán szomorú,
bornírt vagy éppen nevet-
séges dolgot.

A fentieket a mûben mindvégig
a tárgyilagos, a tényeket rögzítõ
történelmi kronológia és a mögötte
álló sorsokat idézõ dokumentumok
fogják össze egységes egésszé.
A fényképeken pedig mindez meg-
elevenedik: a székely hadosztály el-
feledett hõsei, névtelen áldozatok,
vagonlakók, menekültek, az erdélyi,
a felvidéki, a kárpátaljai és a délvidé-
ki bevonulás diadalittas pillanatai.
Különösen fájdalmasak a nemzeti
alapon lezajlott vérengzések: Körös-
tárkány és Ördögkút, Szilágyipp, a
Délvidéken végbement esetek. Jel-
képértékû, hogy a párizsi békeszer-
zõdés után eltûnnek a képek és a
gondolatok: csak a kronológia ma-

rad. A téma csak a rendszerváltozta-
tás hajnalán kerül újra elõ a magyar
közbeszédben.

Széchenyi István gondolatát �át-
szerkesztve� azt mondhatnánk: ma-
gyar nemzet nem volt, hanem lesz.
Ennek azonban alapvetõ kérdése,
mit tud kezdeni a Trianon-jelenség-
gel � melyet a könyv igen magas
színvonalon, ugyanakkor mindenki
számára emészthetõ formában mu-

tat be. A bevezetõ írás záró
sorai szerint: �Mostanság
divattá lett kinyilatkoztat-
ni: »Nekünk már közöm-
bös, minket már hidegen
hagy. Hiszen ez a régmúlt,
ez már történelem.« Igaz,
Trianon valóban történe-
lem, még ha szomorú is.
Csakhogy a történelmünk

is mi vagyunk [�] És ostoba az, aki
nem tanul a történelembõl, aki nem
tanul legalább a saját kárán. [�] Aki
a »piacon« a mindig saját hasznukra
tévedõ, nagyhangú, arcátlan »kofák«
közt szemérmesen hallgat, aki nem
alkuszik a végsõkig. Mert Trianon
valóban történelem, de amíg a hatá-
rokon túl összegyûlik csak tíz ma-
gyar gyermek egy óvodában, tíz fér-
fi a kocsmában vagy a faluházban,
tíz hívõ lélek az imaházban, addig
élõ valóság is.�

SZENTPÁLY-JUHÁSZ MIKLÓS

(Szerkesztette Száraz Miklós György, 
Helikon Kiadó, Budapest, 2005, 
184 oldal, 2990 Ft)
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