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Mennyire volt „sötét” a középkor?
Sok történész elutasítja a „sötét középkor” kifejezést, 
pedig lehet, hogy mégis ez a nehezen feltárható 
 történelmi korszak legpontosabb meghatározása. 
Thomas Williams esszéje
52. OLDALTrianonról – másképp

A trianoni békeszerződés észszerűtlen, 
erőből történő előkészítése és kataszt-
rofális következményei számos össze-
esküvés-elméletnek szolgáltak tápta-
lajul. Ormos Mária, a decemberben 
elhunyt kiváló történész–akadémikus 
könyvében az etnikai összetétel radi-
kális változásától a városok és gazda-
sági ágak eltérő fejlődésén át a magyar 
mentalitásig vizsgálja az elméletek 
valóságtartalmát
16. OLDAL

Trianon előtt és után:  
Horthy Miklós beszédei
Horthy Miklós 1919 és 1923 közötti 
beszédei közül csak egyet tekinthe-
tünk közismertnek: az 1919. novem-
ber 16-i ünnepélyes budapesti  
bevonuláskor elmondottat.  
Turbucz Dávid cikkében a fővezér  
és kormányzó korai beszédeivel 
 foglalkozik
23. OLDAL

„Kijut ennek a  
szerencsétlen országnak!”
Bethlen István, ifj. Andrássy Gyula és 
felesége, Zichy Eleonóra visszaemlé-
kezései a Trianon előtti eseményekről
28. OLDAL

Kéjipar Japánban
A második világháborús szexrab-
szolgaság csak a leglátványosabb 
és legborzalmasabb eleme volt  
az évszázadok óta intézményesített 
prostitúciónak. A történelmi 
 gyökereket és jelenkori elágazá  sait 
Ferber Katalin vizsgálja meg
48. OLDAL

Isten könyörüljön 
rajtunk!
A koronavírus-járvány idején  
– állítja Vanessa Harding – nem 
árt tudnunk, hogyan reagáltak a 
pestis utolsó nagy pusztítására  
a londoniak a 17. században
33. OLDAL

Hírszerző postagalambok
Gordon Corera egy leleményes had-
mű veletről mesél, amely postagalambok  
segítségével kísérelte meg aláaknázni  
a nácik uralmát Európában
65. OLDAL
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Kedves Olvasónk!

Most a megszokott lapjánál karcsúbb számot tart a kezében. A járványhelyzet miatt 
rákényszerültünk a takarékosságra: átmenetileg kénytelenek vagyunk 16 oldallal 

csökkenteni a terjedelmet. Arra törekszünk, hogy ez minél kevésbé menjen a tartalom  
rovására – visszafogottabban bánunk az illusztrációkkal, s néhány kisebb rovatunkat is 

szüneteltetjük. Kérjük kedves Olvasónk megértését, és itt mondunk köszönetet hazai 
szerzőinknek, akik írásukat honoráriumukról lemondva ajánlják az Ön figyelmébe.

A szerkesztőség

39 A falmászó  
betörők aranykora
Eloise Moss az 1920–1930-as évek 
gazdasági világválságának szó szerint 
magasra törő bűnözőit mutatja be

43 Wulfstan, a „Farkas”  
és a viking apokalipszis
Az első évezred végén Anglia  
a viking támadók miatt kétségbeejtő 
helyzetben volt. Laura Ashe egy 
 püspök, Wulfstan leírását idézi

56 Harc a végsőkig  
– és tovább
Eric Lee a második világháború 
utolsó európai csatájának  
történetét eleveníti fel

61 A középkori vaslady
Aragóniai Katalin 24 éven át volt 
VIII. Henrik felesége. John Edwards 
szerint intelligens és határozott 
királynénak bizonyult

68 Kárpátalja  
elbukott harca
Több alkalommal is közel állt hozzá, 
de soha nem kapott autonómiát. 
Mohi Csaba Kárpátalja kálváriáját 
Trianontól napjainkig tekinti át

71 Nyomornegyedekből  
a kertvárosokba
Egy évszázada a brit kormány komoly 
házépítő programba kezdett, a jobb 
higiénia érdekében – és a bolseviz- 
mus ellen. Eugene Byrne írása

TOVÁBBI 
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A koronavírus dominanciája nem csak  
a háborús megemlékezésekkor oly parádés 
Diadalívre vetett sötét árnyékot, az európai 
háború végének évfordulójára mindenütt 
kényszerű visszafogottsággal emlékeztek. 
Az ünnepi beszédek közül, úgy tudom, egyet - 
lenegy hozott följegyzésre kívánkozó for-
dulatot: Sebastian Kurz mondata. Ő ugyanis 
az első néppárti kancellár, aki kijelentette: 
Ausztria „ezt a háborút nemcsak átélte, de 
részben felelős is érte”, s emiatt – folytatta – 

a nemzetnek határozottabban kellene emlékeznie azon osztrákokra, 
akik a náci oldalon állva követtek el bűncselekményeket.

Hetvenöt évnek kellett eltelnie néppárti politikus e mondatához. 
Nem abszurdum, hogy a világnak arra kell fölfigyelnie, hogy három 
emberöltő után mit mond egy 33 éves osztrák nemzete második világ - 
háborús szerepéről, amelyben legfeljebb a dédszülei lehettek részesek?!

Ausztriában nem. Ugyanis több mint négy évtizedig a pártokban 
és a közfelfogásban abszolút egyeduralkodó volt az a történelemkép, 
hogy Ausztria volt Hitler első áldozata. E szinte megkérdőjelezhetet-
len tétel pillére az az érv volt, hogy 1934-ben a nácik gyilkolták meg 
Ausztria diktátori hatalmat kiépítő kancellárját, Engelbert Dollfußt, 
s négy évvel később Hitler megszállta az országot, majd – nagy 
tömegtámogatással – hozzácsatolta a Birodalomhoz. Ettől kezdve 
– szól a tézis – Ausztria megszállt ország volt.

Jóllehet a háború után, még 1945-ben megalakult Osztrák Nép párt 
(ÖVP) az egykori Keresztényszocialista Párt utódjának tekintette 
magát, igen szoros kapcsolatot tartott a katolikus jobboldallal, amely 
viszont inkább Dollfuß szellemi örökségét vállalta. Olyannyira, hogy  
a párt frakcióirodájának falát egészen Kurz elnökségéig az ő portréja 
díszítette. Miközben az NSZK-ban a ’68-as nemzedék fellépésével, 
majd az úgynevezett történészvita nyomán megkezdődött a szembe-
nézés a múlttal, az állam vállalta a Harmadik Birodalommal való 
jogfolytonosságot, s az ezzel járó jogi kötelezettségeket és erkölcsi 
felelősséget, ennek a szele nem csapta meg az osztrák közvélemény 
java részét (nem beszélve a másik „áldozatról”, az NDK-ról).

Válto zást – fordulatnak nem nevezném – a nyolcvanas évek második 
felében a Waldheim-ügy hozott, a náci bűnökben részes és az azokat 
tagadó államelnök kényszerű lemondása és a valóban világraszóló 
botrány „árnyalta” az áldozat szerepet. Legfelső politikusi szinten 
a szociáldemokrata Franz Vranitzky szájából, 1991-ben hangzott el 
a visszafogott megfogalmazás: az osztrákoknak is részük volt a nácik 
bűneiben. Hogy ezt hogyan fogadta a közvélemény? Amikor 2000-
ben Wolfgang Schüssellel az élén az ÖVP koalícióra lépett a náci 
múlttal minden szálat el nem szakító Szabadságpárttal, s rácáfolva 
Vranitzky szavaira, a Jerusalem Postban megismételte a régi tézist: 
a nácik „erőszakkal szerezték meg Ausztriát” – a kancellár népsze-
rűsége látványosan megnőtt. 

Emlékezetpolitikai szinten Sebastian Kurz áttörést hajtott végre. 
Ám az emlékezet természete egészen más. Arra fölöttébb korláto-
zottan hatnak a politika akár mégoly őszinte deklarációi. Merthogy 
– Thomas Mann-nal szólva –: „Mélységes mély a múltnak kútja. 
Ne mondjuk inkább feneketlennek?” 

A 

FŐ
SZERK. 

LEVELE

Biológiai hadviselés
Márciusi számukban az euró-
pai történelemben lezajlott jár - 
ványokról írt Molnár F. Tamás 
(22–32. o.), ehhez kapcsolódva 
írnék a biológiai hadviselésről. 
Napjainkban a biológiai táma - 
dások nagyobb veszélypoten-
ciállal rendelkeznek, mint a 
nukleáris csapások. Külö nö sen 
a 20. században, de már a 14. 
és a 18. században is voltak 
hasonló esetek. 

A Krím-fél-
szigeten található 
Kaffa (ma Feodoszija) 
városát 1347-ben 
tatárok ostromolták. 
A város számos alka-
lommal cserélt már 
gazdát, hol velen-
ceiek, hol tatárok, 
hol pedig genovaiak 
uralták. Állítólag a 
tatárok hajítógépek-
kel pestisben meghalt teteme - 
ket dobál tak be a várfalon 
belülre. A tatárok között állan - 
dóan jelen volt a pestis, ugyanis 
táborukban folyamatosan volt 
utánpótlás. Nem, nem a pat - 
ká nyok, hanem a tatár sereg 
által kitartóan használt szállító -
álla tok, a belső-ázsiai tevék,  
és az azokon élő bolhák bizto-
sították a pestis jelenlétét.  
Még napjainkban is természe-
tes hordozói a betegségnek  
a vadon élő tevék a Kara-kum  
és a Kizil-kum területén.

A városban az elpusztult 
tetemek miatt kitörő, felerő sö dő 
járvány megtörte a védők ellen - 
állását, akik elvonulásuk után 
Európába szállították a bubó-
pestist, ami hatalmas járványt 
okozott. Ehhez hasonló táma-
dást hajtottak végre az oro szok 
is a svéd csapatok ellen Reval 
(ma Tallinn) ostroma idején.

Szászország 1756. augusz-
tus 29-i porosz lerohanásával 
kezdetét vette a három kon-
ti nensre is kiterjedő hétéves 

háború. Winston Churchill 
világháborúnak nevezte, 
összekapcsolva a porosz–oszt-
rák ellentétet az észak-amerikai 
és indiai brit–francia konflik-
tussal. A brit államférfi felve-
tését megcáfolhatjuk azzal, hogy 
a Sziléziáért versengő hatalmak 
nem kapcsolódtak be a gyar-
matokon zajló küzdelmekbe. 
Eszerint tehát két hábo rúról kell 
beszélnünk, egy európai harc-

ról Sziléziáért és egy az észak-
amerikai hegemóniáért foly-
tatottról.

A Pennsylvania nyugati szé-
lén fekvő erődöt, Fort Pitt-tet 
delavár indián törzsek ostro mol - 
ták. Már elfoglalták az összes 
környékbéli őrhelyet, és legyil - 
kolták lakóikat. Ha elesik Fort 
Pitt is, akkor Pennsylvania 
a Philadelphia körüli keskeny 
sávra korlátozódott volna. 
William Amherst brit főparancs - 
nok 1763-ban, New York-i 
bázisán levelet írt Henry 
Bouquet ezredesnek Pennsylva - 
niába: „Nem lehetne megoldani, 
hogy bevigyük a himlőt a lázadó 
indián törzsek közé? Jelenlegi 
helyzetünkben minden birto
kunkban levő stratégiát fel kell 
használni a számuk csökken
tésére.” Bouquet válasza: „Meg 
 kísérlem beoltani […] néhány 
takaróval, ami a kezünkbe 
kerülhet, vigyázva arra, hogy 
mi ne fertőződhessünk meg.” 
Bouquet levelében kihúzta 
az indián törzs megnevezését, 

…  a megemlékezések 
hozamáról

Kaffa 1840-ben, Carlo Bossoli látképén
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azért érdekes, mert ők maguk 
nem szavazhattak és nem vol
tak megválaszthatók. Három 
tisztség, a duumvir, az aedilis 
és a duumvir quinqennalis 
jelöltjei voltak versenyben, egy 
évig, márciustól a következő 
év márciusáig kampányolhat
tak (az utolsóként említett 
tisztségre csak ötévente válasz  
tottak jelöltet).

Az ajánlók között előkelő 
helyen szerepeltek az illetők 
szomszédjai, hiszen ők ismer
ték legjobban a pályázó emberi 
kvalitásait – ezekre azonban 
legfeljebb sablonszövegekben 
(derék polgár, méltó a köz
ügyekre) mutattak rá. Gyanús 
volt, ha e szomszédok a lakó
helyükről távolabbi negyedek  
ben ajánlották jelöltjüket; 
talán a jelölt az ellenkampányt 
akarta így kiküszöbölni, és 
valójában nem állt akkora 
becsben szomszédjai között. 
A kampányban a foglalkozási 
ágak is megjelentek, például 
Felix gyümölcskereskedőé 
vagy Felicio farkasbabárusé, 
olykor egyes collegiumok támo  
gatását tüntették fel, nem 
konkrét személyekét. Elő for
dult, hogy a tanárok tanítvá
nyaik nevében is felléptek.  
52 esetben látunk női nevet  
a plakáton, nőrokonok, felesé

gek, egyes szakmák képvise  
lői akadnak közöttük – érde
kes jelenség, hogy az egyik 
duumvirjelöltet pincérlányok 
is ajánlották, ám nevüket 
átfestették, hiszen az ilyen, 
egyéb szolgáltatásokat is 
kínáló nők támogatása éppen  
séggel kontraproduktív lehe
tett. A szavazó tábor mobilizá
lására is történtek kísérletek 
(„alszol?!”, „talpra!”). Ugyan
akkor feltűnő, hogy a pályá
zók milyen óvatosak voltak 
politikai programjuk kifejtésé
ben. Egyesek jó kenyeret ígér
tek, vagy bőkezűséggel kecseg  
tettek, másokról viszont csak 

azt tudtuk meg, hogy nem 
dézsmálják a közpénzt – ám 
tartózkodtak a számonkér
hető programoktól, igazodva 
az általános római választási 
gyakorlathoz.

A kimondott és leírt – vagy 
fehér falra mázolt – szó nem 
csupán a választásokon részt 
vevő politikusoknak, de a jog
gal foglalkozóknak is elsőd
leges közege. A szerződések
től a vádiratokig, az ítéletek től 
a jogszabályokig széles a köre 
azoknak az írásos formulák
nak, amelyekben a jog kife jezi  
magát.

Az utóbbi évtizedek ben 
egyre több vizsgálat irá nyul 
a jog és az irodalom kapcsola
tára. Eze ket tekinti át írásá ban 
Varga Attila alkotmánybíró, 
a Sapientia Egye tem docense. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar és 
világirodalom számos kiemel  
kedő alakja közel állt a joghoz, 

AKORUNK KOLOZS-
VÁRI FOLYÓIRAT 
2020. márciusi szá-

mában tematikus összeállí-
tást közöl a jog történetéhez 
kapcsolódó írásokból. Nótári 
Tamás az ókori Pompeiiben 
lezajlott választási kampá-
nyokat tekinti át a fennma-
radt régészeti bizonyítékok 
tükrében, Varga Attila pedig 
a jog és a szépirodalom kap-
csolódási pontjait vizsgálja 
az ókortól napjainkig.

Az i. sz. 79ben a Vezúv 
kitö résében elpusztult Pompeii 
választási kampányait legin
kább a „plakátokból”, vagyis a 
fehérre festett falfelületre ráírt 
szövegekből tudjuk rekonst
ruálni – értelemszerűen a leg
több ilyen felirat az utolsó 
évből származik, ám akadnak 
a köztársaság utolsó századá
ból fennmaradtak is. Egy átla
gos felirat – derül ki Nótári 
Tamás, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
egyetemi tanárának tanulmá
nyából – a rivalizáló jelöltek, 
illetve az ajánlók nevét tartal
mazta, továbbá az elérni kívánt 
tisztséget, felhívást a szava
zásra, esetleg a jelölt kiváló
ságára tett utalást. A mai pla
kátokhoz hasonlóan nagy 
betűkkel dolgoztak: a 20 cen
timétertől a 60ig terjedtek  
a feliratok betűméretei. Kide
rül hetett róluk a felirat készí
tőjének neve is. Körülbelül 
2800 feliratot ismerünk Pompeii 
romvárosából, 72 százalékuk 
nem tartalmaz ajánlót, a mara  
dék 28 százalékból ötöt tesz
nek ki a foglalkozási, szakmai 
egyesületekbe (collegium) 
tömörülők; 21 százalék sze
mélynevet is említ, 2 százalék
nál nők is szerepelnek, ami 

erre Kölcsey Ferenc, Jókai 
Mór, Ady Endre, vagy Balzac, 
Flaubert, Kafka is kézenfekvő 
példát kínál, és a sort hosszan 
lehetne folytatni. Az is egyér
telmű, hogy a jogi kérdések 
igen gyakran kiindulópontjai 
vagy témái az alkotásoknak, 
gondoljunk csak Shakespeare 
királydrámáira, Dosztojevszkij 
regényeire, Kafka látomásos 
prózájára vagy Brecht és Ibsen 
színműveire. A fentiek inkább 
arra kínálnak példát, milyen 
sokrétű a jog irodalmi hasz 
nálata, kezdve például az isteni 
és a földi jogot ütköztető 
Antigonéval, folytatva egyebek 
mellett az Egy előre bejelentett 
gyilkosság krónikájával vagy 
A salemi boszorkányokkal, 
ugyan akkor a szakirodalom 
azt is vizsgálja, milyen iroda
lomtudományi eszközökkel 
él a jog, milyen narratívák moz  
gatják. Jó példa erre a keresz
tény erkölcsiség megjelenése 
a jogszabályokban, például a 
magyar kormány családtámo
gatási intézkedéseit kodifikáló 
tézisekben, illetve a román 
pol gári törvénykönyvben, amely 
szerint házasság csak férfi és 
nő között lehetséges, a külföl
dön törvényesen megkötött, 
azonos nemű házasság sem
mis. Minden peres ügy mögött 
is áll egyegy történet, s létez
nek eltérő interpretációk,  
a bírósági tárgyalás pedig nyil  
vánvalóan a drámaiság, szín
padiasság minden kellékével 
rendelkezik.

A jog és irodalom össze füg 
géseinek elemzése – fejezi be  
gondolatme ne tét a szerző –  
nem csupán elméleti, de 
gyakorlati haszonnal is bír, 
hiszen a jog merev, bonyolult  
világát a szépirodalmon 
keresz tül jobban meg lehet 
érteni, másfelől az irodalmi 
szövegek, történetek analízise 
a jogi jelenségek megértését 
is segíti a jogászképzésben, 
s a gyakorló jogászt is „huma  
nizálja”.  ■

Választási kampány 
Pompeiiben

TALLÓZÓ

Az egyik duumvir-jelöltet 
pincérlányok is ajánlották, 
ám nevüket átfestették, hiszen 
az ilyen, egyéb szolgáltatá- 
sokat is kínáló nők támogatása 
kontraproduktív lehetett
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MÉG RÖVIDEBBEN
Történelmi kishírek a nagyvilágból

Előkerült a világ első vasúti kocsiszínje
Régészeti ásatások során tárták fel azt az 
építményt, amely szakértők szerint az első 
mozdonyszín lehetett. Az ása tásokra azért 
került sor, mert a High Speed 2 nagy sebes - 
 ségű vasútvonal előké születeként a bir-
ming hami Curzon Street állomást főpálya - 
udvarként építik újjá, ennek során találták 
meg a mozdonyfordító korong, a szerelő-
aknák és a külső falak maradványait. Nem 
más, mint a vasútépítés úttörője, Robert 
Stephenson (George Stephenson fia) készít   - 
hette a terveit, az építményt 1837-ben adták 
át, ám a 19. század végén lebontották.

Felcsendül a kórus a Hagia Szophiában
Az 537-ben épített egykori ortodox bazilika, 
majd muszlim mecset jelenleg múzeum-
ként működik Isztambulban, és több mint 
fél évezrede egyetlen kórus sem énekel-
hetett a falai között. Virtuálisan ez most 
lehetővé vált, miután két amerikai tudós, 
Bissera Pentcheva és Jonathan Abel lég-
gömbök módszeres kipukkasztásával 
feltérképezte az épület akusztikáját. Ezt 
követően kifejlesztettek egy digitális szű-
rőt, amelynek révén a máshol rögzített 
zeneművek úgy hallatszanak, mintha 
az épü letben készítették volna azokat.

Térjen haza a császár?
Egy francia történész azzal a felhívással 
fordult a brit kormányhoz, hogy a brexit-
hez kapcsolódva szolgáltassák vissza 
III. Napóleon császár csontjait. Dimitri Casali 
szerint az uralkodó jelenleg Hampshire-
ben eltemetett maradványainak átadása 
„a megbékélés elegáns gesztusát” jelen-
tené. Az 1852 és 1870 között fennálló Máso - 
dik Császárság uralkodója a franciák szá-
mára vereséggel végződő porosz–francia 
háború során esett porosz fogságba, szám - 
űzetésben halt meg 1873-ban, Angliá ban, 
Viktória királynő vendégeként.

Hamisítványnak bizonyultak 
az ókori tekercsek
A washingtoni Bibliamúzeum féltett gyűj-
teményeként őrzött holt-tengeri teker-
csekről szakértők megállapították, hogy 
egytől egyig hamisítvány. Alapos vizsgá-
latnak vetették alá mind a 16 kiállított 
tárgyat, és kiderítették, hogy szándékos 
megtévesztésre készítették őket, való-
színűleg egy korabeli cipő bőréből. 
Az állítólag a Kumrán ban 1946–1947-ben 
felfedezett tekercsekből származó töre-
dékek egy csoportja 2002-ben tűnt fel 
a műkincspiacon, innen jutottak a Biblia-
múzeum tulajdonába.

A régi mozdonyszínt a HS2 nagysebességű 
vasútvonal építési munkái közben találták meg

III. Napóleon az I. Lajos néven holland királlyá 
emelt Louis Bonaparte fia, azaz I. Napóleon 
unokaöccse volt

Az 1453-as mecsetté alakítás óta nem 
csendülhetett fel zene a Hagia Szophiában

AMÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
IDEJÉN pápaként szolgáló 
XII. Piusz (pontifikátusa: 1939–

1958) iratait először most hozzák nyilvá
nosságra. A több mint 16 millió oldalra 
rúgó iratköteget – leveleket és egyéb doku
mentumokat – pontosan egy évvel Ferenc 
pápa erről szóló bejelentése után, idén már  
ciusban oldották fel a titkosítás alól.

A kuta tók arra számítanak, hogy az ira
tok új meg vi lágításba helyezhetik a kriti
kusai szerint a náci bűnök felett szemet hunyó 
pápa világ háború alatti tevékenységét.

Mások mellett az Amerikai Egyesült 
Államok Holokauszt Emlékmúzeumának 
munkatársai, valamint a Vatikán és a Har
madik Birodalom kapcsolatáról már koráb  
ban is sokszor publikáló Hubert Wolf német 
történész is élni kíván a kutatási lehető
séggel. A 2019 őszén átnevezett (korábban 
vatikáni titkos levéltárként ismert) Vatikáni 
Apostoli Levéltár rendelkezésre álló kuta
tóhelyeit már most 2020 végéig lefoglalták, 
ugyanakkor a koronavírusjárvány miatt 
egy darabig nem fogad látogatókat.  ■

Kutathatók lettek 
XII. Piusz iratai

VATIKÁN

Az Eugenio Pacelli néven 1876-ban született 
XII. Piuszt sokan csak „Hitler pápájaként” emlegetik

A Bibliamúzeumot 
2010-ben megalapító 
amerikai milliárdos, 
Steve Green valószínű-
leg komoly csapásként 
könyveli el az ítéletet
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Benárd Ágost küldöttségvezető (cilinderrel  
a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli 
követ, államtitkár hagyja el a versailles-i  
Nagy-Trianon kastélyt néhány perccel  
a békeszerződés aláírása után

Trianonról –   másképp
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többször megfordult Karlsbadban, ott 
találkozott – többek között – a trónörö-
kössel is, és az is valószínűsíthető, hogy  
a két férfi kölcsönösen szimpatizált egy-
mással. Nem kétséges, hogy szubjektív 
vonatkozások gyakorolhatnak kisebb- 
nagyobb befolyást a politikára, oly nagyot 

azonban aligha, 
hogy ilyesmi miatt 
daraboljanak fel 
egy birodalmat. 
Ilyen esetben más, 
valós vagy valódi-
nak vélt szempon-
tok gyakorolják  
a döntő befolyást. 

A „mindent 
tudásnak” van híja 
a tudományok 
világában is. Egy 
neves szerző 2016-
ban írta le például 
a következőket: 
„a monarchiabéli 
Magyarország  
egész népességének 
– tudjuk – nagyjá-
ból egyhar ma dát,  

területének felét vesztette el”. A szerző 
mindkét adata téves. Szögezzük le, Magyar-
ország nem az össznépesség, hanem a 
magyar lakosság egyharmadát veszítette el.  
Ami viszont a területet illette, elég egy 
pillantást vetni a térképre, hogy világossá 

A
PÁRIZS MELLETTI 
VERSAILLES hatal-
mas parkjában, a főkas-
tély mellett két Trianon 
nevű építmény fekszik: 
Nagy- és Kis-Trianon. 

Hazánkban sokáig azt hitték az embe-
rek, hogy a magyar 
békeszerződés 
aláírására az utób-
biban került sor. 
Elég azonban egy 
pillantást vetni erre 
a csinos házacskára, 
hogy a szemlélő 
megállapítsa: a pro-
cedúra részvevői 
ebbe be sem fértek 
volna. Nem csoda, 
mert a házacska 
amolyan budoár-
nak épült, amelyet 
az udvar kitünte-
tett hölgyei vagy 
elvonulásra, vagy 
randevúra használ-
tak. Nagy-Trianon 
volt tehát a színhely, 
amelynek tágas előterében egy állványon  
kinyitva ott állt a szépen bekötött szöveg.  
Jó ideig pihent ott, amíg csak ez a demons t- 
ráció meg nem szűnt.

Fogalmam sincs róla, vajon hány ember 
olvasta el a békeszerződés szöve gét, de  

az a gyanúm, hogy ugyancsak kevesen.  
Ez azonban senkit sem gátol meg abban, 
hogy mindent  tudjon Trianonról. Min-
dent, és még annál is többet. Pontosan 
tudja például, hogy a francia miniszterel-
nök és egyúttal a békekonferencia elnöke, 
Georges Clemenceau zsigeri gyűlölet-

tel viselte tett a magyarokkal szemben. 
Mások szerint a francia miniszterelnök 
Rudolf trónörökös halála miatt fordult 
szembe Ausztria–Magyarországgal, mivel 
benne látta a birodalom esélyes megrefor-
málóját. Kétségtelen, hogy Clemenceau 

A trianoni békeszerződés észszerűtlen, erőből való előkészítése és katasztrofális 
következményei számos összeesküvés-elméletnek szolgáltak táptalajul.  
Ormos Mária, a tavaly decemberben elhunyt kiváló történész-akadémikus 
meg szakí tásokkal sok évtizeden át foglalkozott a témával – ő adta a szerződés 
legtel jesebb diplomáciatörténeti feldolgozását. Nemrégiben megjelent és már  
a legújabb publikációkra is kitekintő könyvében az etnikai összetétel radikális 
változásától a városok és gazdasági ágak eltérő fejlődésén át a magyar mentali-
tásig vizsgálja az elméletek valóságtartalmát. Alább ebből közlünk egy részletet

Román lovassági alakulat egy budapesti utcán – lehetett volna rosszabb is?

Trianonról –   másképp
A revízió felé
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váljon: nem a korábbi ország felét, hanem 
mintegy kétharmadát csatolták el a béke - 
szerzők. Románia egyedül nagyobb 
területet kapott (kb. 103 ezer négyzetki-
lométert), mint amekkora megmaradt 
magyarnak. Ha tudós emberek ilyesfajta 
tévedésekbe keverednek, mit várjunk  
az egyszerű halandóktól? Mindazonáltal 
én nem az értelmezéseket, félreértelme-
zéseket vagy a népmeséket szeretném  
e helyen áttekinteni, hanem a békeszer-
ződés emberi, társadalmi, gazdasági, 
országszerkezeti következményeit.  
A legfontosabb, hogy mi történt a magyar 
lakossággal és a korábbi területtel. Egyál-
talán nem mindegy azonban ezen túl, 
hogy milyen jellegűek voltak gazdasági 
és társadalmi szempontból az elvesztett 
régiók és városok. E körülményeknek 
ugyanis meghatározó szerepük volt  
a megmaradt országra nézve. 

Kezdjük a körképet azzal, hogy elve-
szett a két legértékesebb gabonatermelő  
régió, a Csallóköz és a Bácska. Mind - 
ket tőre jellemző volt a stabil társadalom-
szerkezet és a paraszti polgárosodás meg-
lehetősen biztató szintje. Ennek követ-
keztében a két örökös, Csehszlovákia  
és Jugoszlávia egyre kevésbé szorult rá 
arra, hogy Magyarország még e veszte  - 
ség ellenére is feleslegnek mutatkozó 
gabonaféleségéből vásároljon. Nagyjából 
állt ez a húsárura is. Logikus, hogy e 
 helyzet rontotta a magyar kivitel esélyeit.  
Ez az esély egyébként rendszeresen 
 romlott. Ausztria igyekezett fejleszteni  
mezőgazdaságát, Olaszországban 
Mussolini „búzacsatába” kezdett, Nyugat-
Európában viszont, ha szükség volt rá, 
Amerikában vásároltak, mivel az onnan 
érkező gabona is, hús is olcsóbb volt, 
mint amit Közép-Európában és azon 
belül Magyarországon állítottak elő. 
Átmenetileg hozzájött e konkurenciához 
még az orosz gabona is, mivel Sztálin 
dömpingáron bocsátotta piacra az ukrán 
búzát, hogy a nehézipar fejlesztéséhez 
szükséges licenceket és más szükséges 
elemeket megvásárolhassa. E műveletbe 
halt bele körülbelül egymillió ember,  
de a nehézipar, amelynek a java fegyver-
gyártásból állt, létrejött. A magyar agrár-
export viszont nagyon súlyos helyzetbe 
került, és ennek az lett a következménye, 
hogy a kereskedelmi mérleg még a leg-
jobb gazdasági években is veszteséget 
mutatott. A magyar exportcikkek előtt W
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Apponyi Albert érkezik meg 1919. január 15-én a Quai d’Orsay-n lévő francia külügyminisztériumba, 
hogy átvegye a béketervezetet. Másnap mondta el sokat idézett, de a győztesek álláspontján változ-
tatni nem tudó beszédét KÖZÉPEN: A Nagy-Trianon kastély Cotelle-terme – a tárgyalás és az aláírás 
színhelye LENT: Drasche-Lázár és Bernárd az asztalnál, a békeszerződés aláírása előtti percekben
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állt, hogy a két utóbbi város lakosságához 
1920-ban hozzászámolták a tanyavilág 
lakóit. Vélekedhetünk a tanyavilág jel-
legéről, hasznosságáról bármiként, annyi 
biztos, hogy nem volt a városi, polgári 
életforma letéteményese. Megnövekedett 
egyébként egy további kisváros, Pécs 
lakosságszáma is, amit elsősorban az idé-
zett elő, hogy nyugdíjas bányászok és 
családjuk húzódott oda, és kialakított egy 
egész lakótelepet. Egyébként a három 
kisvárosból felnövekvő magyar város, 
Debrecen, Szeged és Pécs közös jellem-
zője lett, hogy egyiküknek sincs „kime-
nete”, mindegyikük „határszéli”, és meg-
bízható külső kapcsolatok híján egy-egy 
dugót képez.

Az igazi polgári, polgárosodó városok  
legnagyobb része elveszett. Ezt a sort 
azonban egy kivétellel kezdem, Sopron - 
nal. Sopront a nem is magyar, hanem 
német anyanyelvű többség ellenére sike-
rült visszatartani vagy inkább: visszasze-
rezni. Sopron sorsa eltért a békeszerződés 
előírásától. A magyar lakók száma termé-

azután a piacok teljesen bedugultak a gaz-
dasági világválság idején.

„Elparasztosodó” ország
A másik pótolhatatlan veszteséget a pol-
gári és polgárosodó kisebb és nagyobb 
városok lemetszése jelentette. Kivételt 
képezett a főváros, amelyet az ország 
közepéből nehéz is lett volna kivájni, 
bár a román hadsereg erre is tett kísérle-
t et. Megszállta Budapestet, és tett egy 
kirándulást a Dunántúl északi felében. 
Az utóbbi akciónak a Lehár Antal által 
szervezett és vezényelt magyar katonai 
egység vetett véget, a fővárosból pedig  
a győztes hatalmak erőteljes nyomásának 
hatására vonult ki. Ugyancsak kivételt 
jelentett az ipari környezettel, a polgári és 
munkáslakossággal rendelkező Miskolc, 
ahová viszont csehszlovákok nyomultak 
be rövid időre. Ebben a városban sok volt 
a kőből épült ház, a tetejükön cserép és 
kémény virított, és a város sok iskolával, 
kulturális intézménnyel rendelkezett. 
Miskolc dicsősége azonban nem tartott 
sokáig, mert Debrecen és Szeged a „nya-
kára nőtt”. Ennek a titka elsősorban abban W
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szetesen növekedhetett valamennyit az 
1910-es népszámlálás adataihoz képest, 
de az ilyesmi egyáltalán nem volt jellemző 
a háborús időkre. Ezzel szemben biztosan 
növekedett azáltal, hogy Selmecbányá- 
ról Sopronba költözött a Bányászati és 
Erdészeti Főiskola tanárostól, diákostól,  
ami kitett néhány száz főt. Talán. A sop-
roni megoldást a magyar kormány részben 
diplomáciai úton, részben a szabadcsa-
patok tevékenységének „elnézése” révén 
érte el. A sikerhez azonban a közhiede-
lemmel ellentétben nem az olasz, hanem 
a francia kormány segítette hozzá az 
országot. Az illetékes olasz külügyminisz-
ter, Pietro Tomasi della Torretta ugyanis 
osztrákbarát volt, és ellenzett minden 
engedményt a magyaroknak. Ez ügyben 
saját követeivel is hadilábon állt, és csak 
akkor állt rá a francia ajánlat elfogadá-
sára, amikor arra már London is rábólin-
tott, és a közvetítésre történetesen éppen 
őt kérték fel. A francia külügyminisz-
térium illetékeseit viszont távolról sem 
valamilyen magyar szimpátia vezérelte, 
hanem a bosszúság, amelyet Bécs azzal 
váltott ki, hogy minduntalan fenyegetőzött 

A revízió felé

A Magyar Királyság etnikumai az 1910-es 
népszámlálás adatai alapján
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zalék magyarnak vallotta magát. A béke- 
szerződés mégis Csehszlovákiának ítélte, 
illetve két részre bontotta. Ettől kezdve  
a két városrészt összekötő Duna-híd nem 
szolgált többé hídként. Egy következő 
áldozat Kolozsvár lett. Itt 1910-ben az 
összeírt 60 808 lakó közül 50 407 vallotta 
magát magyarnak, vagyis az összesség  
84,38 százaléka. Ha ezt a várost el lehe-
tett adományozni, úgy bármit meg 

lehetett tenni. És a békeszerzők valóban 
megtettek csaknem mindent. További 
három város lakosságának több mint  
70 százaléka mondta magyarnak magát, 
és e három is az eladományozottak 
 lis tájára került: Kassa, Nagyvárad, Arad.  
Ez a sor Szabadkával zárult a maga  
58,75 százalékot kitevő magyar lakójával.  
A felsorolt városok valamennyien polgári, 
polgárosodó arculattal rendelkeztek, volt 
több iskolájuk, néhánynak felsőoktatási 
intézménye, színháza, könyvtára, múzeu- 
ma, és mindenütt élénk volt a kulturális 
élet. Nagyvárad otthont adott egy ideig 
Ady Endrének, Szabadka Kosztolányi 
Dezsőnek és családjának. A statisztikusok 
kimutatták, hogy a megmaradt ország-
ban a társadalom összetétele némileg 
eltolódott a nem rurális foglalkozások 
irányába, aminek a hátterében nyilvánva-
lóan az állt, hogy a nagy szlovák és román 
paraszti rétegek leváltak. Az ez irányú 
 változás jóval nagyobb lehetett volna, ha  
az említett polgári vagy polgárosodó váro-
sok megmaradnak az ország kereteiben. 

Ez a veszteség nem írható le egysze-
rűen a számok nyelvén, mivel egyúttal 
azt jelentette, hogy megszűntek a polgári 

gondolkodás és életmód felsorolt fészkei. 
Kiestek az összképből, és a továbbiakban 
már csak áttételesen és nehezen tudtak 
befolyást gyakorolni a magyar kultúrára. 
Ez leginkább az erdélyi írók jóvoltából  
az irodalomban történt meg. A megma-
radt országban néhány ipari fejlesztéssel 
nőtt ugyan valamicskét a nem agrár világ, 
egészében véve mégis az ország egyik 
 legnagyobb gondjává az agrárkérdés,  

a föld ügye vált. Az or - 
szág „elparasztoso dott”. 
Nem véletlen, hogy a 
legszé lesebb vita e kér-
dés körül bontakozott 
ki, és hogy megjelen-
tek a népi írók, majd 
elkezdődött a „népi–
urbánus” párbaj. Egy 
történésznek nem illik 
olyasmit vizsgálnia, 
hogy „mi lett volna, ha” 
nem ez történik, hanem 
amaz. Ebben a vonat-
kozásban mégis meg 
merem kockáztatni, 
hogy a magyar több-
ségű, magyar értelmi-
séggel rendelkező váro-

sok megmaradása esetén ez a történet 
biztosan másként alakul.

Vak bosszú
A békeszerződés tehát társadalmi szem-
pontból eltorzította az ország arculatát, 
gazdasági szempontból viszont aláásta  
a kiegyezést követő ipari építkezés egész 
rendszerét. Megelőzően a húzóágazatot  
a vasipar, a gépipar és a malomipar jelen-
tette. Trianon következtében mindegyik-
nek befellegzett. Az első kettő elvesztette 
nyersanyagforrását, a harmadik viszont  
a piacát. Emellett a fejlett faipar is bajba 
került, mert nemcsak a bányák vesztek el,  
de az értékes fákban gazdag erdők is. 
(Magyarországon leginkább az akác és a 
faeper ékesítette az útszéleket és a paraszti 
udvarokat.) Ami egyébként a bányákat 
illette, Magyarországnak ettől kezdve 
nem volt egyetlen sóbányája sem, hogy 
a nemesfémbányákról ne is beszéljünk. 
Gazdasági szempontból a választás abban 
adódott, hogy a hagyományos iparágak  
(a malmok kivételével) importanyagokból 
dolgoznak, ami azonban annyira megdrá-
gította volna a készterméket, hogy verseny-
képtelenné váltak volna, vagy – egy másik 

a Németországhoz való csatlakozással, 
az Anschluss-szal. Az Anschluss réme 
egyébként nem volt valódi, mivel a német 
politikai szféra egyáltalán nem lelkesedett 
az ötletért. (A megvalósításához majd 
Hitlerre volt szükség, aki a kérdést egy-
szerű megszállással oldotta meg.)

A soproni kivételt a szabály követte. 
Vegyük szemügyre Pozsony helyzetét és 
sorsát. Pozsony ebben az időben nagy-
városnak számított, és 
előkelő fővárosi múlttal 
dicsekedhetett. A lakos-
ság többségét – miként 
Sopronban – német 
anyanyelvűek tették ki, 
a magyarok kisebbség-
ben maradtak. A magyar 
részesedés Sopronban 
44, Pozsonyban 40 szá-
zalékot tett ki, abszolút 
számokban viszont ez 
Sopronban kb. 15 ezer, 
Pozsonyban közel  
32 ezer fő volt. A város 
környékén meghúzódó 
kisebb településeken 
bőven éltek szlovákok, 
magában a városban 
azonban 1910-ben a népszámlálók szlo-
vákot alig találtak. Etnikai alapon tehát 
Ausztria joggal követelhette volna magá-
énak ezt a várost is, sőt még jogosabban, 
mint Sopront. Ehelyett a győztesek (és 
a cseh politikai vezetés) ama törekvése 
érvényesült, hogy a „megbízható” cseh-
szlovák állam szlovák fele is hozzájus-
son egy főváros szabású nagyvároshoz, 
amelynek a segítségével ráadásul mint-
egy ellen őrizheti a régió legnagyobb 
folyamát, a Dunát. Igazság szerint Beneš 
külügyminiszter még a Duna jobb part - 
ján is igyekezett megszerezni egy támasz-
pontot, ám e törekvésével csakúgy kudar-
cot vallott, mint a csehszlovák–jugo-
szláv korridor gondolatával. Erre már 
Párizsban is azt mondták, hogy mindent 
azért mégsem! A tervezett korridor terü-
lete jóval kisebb, mint az osztrákok sze - 
rették volna, így Ausztriát gazdagította,  
és valamivel később nyerte el a Burgen-
land elnevezést. E sáv lakossága legalább 
valóban a néme tet beszélte anyanyelvként.

Folytassuk szemlénket egy északi kis- 
várossal, Komárommal. Itt az 1910-ben 
végrehajtott népszámlálás 22 337 lakost 
talált, ebből 19 924 fő, vagyis közel 90 szá - FO
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Cséplőgép és szekér az 1910-es évekből 
– a legfontosabb gabonatermő vidékeket is elcsatolták
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logikusan következett, hogy a hadsereg-
ben a hivatalosan leszerelésre ítélt tisztek 
domináltak, őket azonban „dugdosni” 
kellett. A fiatal tisztek így sem tűntek el, 
hanem különféle paramilitáris osztagok-
ban tömörültek. Ez a körülmény évekig 
veszélyeztette a közrendet.

Ha mindehhez hozzávesszük a mene-
kültek áradatát az utódállamok felől, arra 
a következtetésre kell jutnunk, hogy a 
trianoni békeszerződés nemcsak súlyos 
sebeket ejtett, de megbetegítette az  
ország egész megmaradó szervezetét.  
A menekültek számát 300–350 ezer körül 
adják meg az ezzel foglalkozó tudósok,  
a legnagyobb részük a Partiumból  
és Erdélyből érkezett. Nem tartalmaz 
vigaszt, hogy a békerendszernek nemcsak  
a Magyarországra vonatkozó része, 
hanem az egésze irreális, meggondolat-
lan és végtelenül káros volt, méghozzá 
nemcsak a közvetlenül érintettek szem-
pontjából, de egész Európára, sőt az egész 
világra nézve is. Nem az észszerű kiegye-
zés, hanem a vak bosszú és szerzésvágy 

megoldás – a tőke új utakat keres. Az utóbbi 
változat valósult meg, amihez azonban 
nem jelentéktelen időre volt szükség. 

Mindehhez még hozzá kell tenni, hogy 
az ország gyakorlatilag védtelenné vált. 
A kis vesztesek (Ausztria, Bulgária és 
Magyarország) közül ugyan a legnagyobb 
fegyveres erőt (35 ezer főt) tarthatott 
fegyverben, ez a létszám azonban szánal-
masnak tekinthető nemcsak akkor, ha a 
három ellenséges szomszéd katonai erejét 
összegezzük, de akkor is, ha egyenként 
vesszük őket számításba. Hozzátartozik  
a védelmi kérdéshez, hogy az ország nem 
tarthatott sem légi, sem folyami erőt 
hadászati jelleggel és céllal. Megelőzően 
a hadsereg sorozáson alapult, a békeszer-
ződés azonban előírta, hogy az engedé-
lyezett létszámot zsoldosokkal kell betöl-
teni. Amíg csak létezett ez a rendszer,  
a hadsereg sosem érte el az engedé lyezett 
létszámot, mivel a fiatal férfiak nagy több-
ségének semmi kedve sem volt éveken 
keresztül mundérban sanyarogni, amikor 
várta őket a munka vagy a tanulás. Ebből FO
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vezérelte, a nemzeti eszme hangoztatása 
közepette a békeszerzők fütyültek az 
 etnikai viszonyokra, és mindez együtt-
véve úgyszólván törvényszerűen vezetett 
az új konfliktusokhoz és végül a második 
világháborúhoz. Az utóbbi távolról sem  
a német filozófia történetéből következett, 
de nem is a „szovjet kihívás” váltotta ki  
– miként Ernst Nolte vélelmezi. Hitler 
sosem mondta vagy írta, hogy a bolsevik  
rendszert akarja megsemmisíteni, ám 
rendszeresen hangoztatta, hogy az orosz-
országi nagy teret kell meghódítani, 
 értékes kincseivel egyetemben. Hitler 
sikere a versailles-i békében gyökerezett, 
és a világgazdasági válság virágoztatta ki.  
A békerendszer káros voltán nem vál-
toztat, hogy az „ellenhatás” szintén egy 
merőben irreálisan működő agy és rend-
szer, Hitler és a nemzetiszocializmus 
világhatalmi őrületeként jelent meg. 

Szólni kell a magyar viselkedésről és  
mentalitásról a Trianonhoz vezető folya- 
matban. Nem a sokat hangsúlyozott 
elnyomó attitűdre gondolok, amely  
a magyar úri, illetve politikai osztályt 
jellemezte a világháború előtti időkben. 
Nemcsak azért nem ezzel példálózok, 
mert „lerágott csontnak” tekinthető, 
hanem azért sem, mert nem volt ural-
kodó csoport a világ egyetlen szegleté- 
ben sem, amely a neki alárendelt népeket 
másként kezelte volna. A gyarmatok 
népeinek nemhogy „egyenlő jogaik” 
nem voltak, de úgyszólván jogaik sem. 
Emellett biztosra lehet venni, hogy a cseh, 
román, szerb politikai vezetők akkor is 
a teljes szabadságot és függetlenséget 
követelik, ha a Magyarország keretében 
élő szlovákok, románok, horvátok stb. 
kosarai jogokkal vannak teli. Román és 
szerb részről a követeléseket már 1848–
1849-ben megfogalmazták, vagyis jóval a 
dualizmus idején elkövetett, elkövethetett 
magyar anomáliák előtt. A román köve-
telés megközelítette a trianoni határvona-
lat, a szerb viszont azt jóval túl is haladta.

Dilettáns kapkodás
Miközben a politikai üstökben élénken  
forrt a nacionalizmus, a magyar visel-
kedést a passzivitás jellemezte, ha éppen 
nem olajat öntözgettek a tűzre. A passzi-
vitást utóbb felváltotta a kétségbeesett  
és dilettáns kapkodás. Egy politikai cso-
port akkor szállt ki az ország sorsá nak 
lehetséges alakításából, amikor Károlyi  

A revízió felé

Az elcsatolt országrészekről érkező menekültek egy vasúti kocsin   LENT: Trianon elleni tüntetés  
a Szent Gellért téren 1929-ben, háttérben az épülő Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom
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értés jellemezte Károlyi Mihály hosszú 
beadványát, Andrássy Gyula szövegét és 
másokat. A Clemenceau asztalára érke-
zett Károlyi-szöveget a miniszterelnök 
titkára vagy valamely más beosztottja 
váltakozva vastag kék, illetve vörös ceru-
zavonallal jelölte meg a margón, kiemelve 
így az elfogadhatatlan érveket. A külügyi 
orientáció szempontjából Budapesten 
teljes volt az inkoherencia. Károlyi Mihály 
messzemenő együttműködést és egyez-
tetést ajánlott fel Olaszországnak, ám 
mire az olasz megbízott (Tacoli) a magyar 
fővárosba érkezett, a gondolatot már elej-
tette. Az olasz küldött véleménye szerint  
a magyarokkal, és kiváltképpen a megbíz-
hatatlan Károlyival, nincs mit kezdeni.  

Néhányan állítják, vagy legalább hinni  
vélik, hogy Trianon büntetés volt a Tanács - 
köztársaságért. A Tanács köztársaság 
puszta léte kétségtelenül megakadályozta, 
hogy bármilyen érdemleges és értelmes 
tárgyalás kibontakozhasson Magyar-
ország jövőjéről, és ha elolvassuk a meg-
lehetősen terjedelmes levélváltást Kun 
Béla és a békekonferencia elnöke között, 
csak aktuális követelményekre, alkukra 
bukkanunk. A magyar jövő szóba sem 
került. Mindazonáltal tudható, hogy  
a két legfontosabb országhatárról,  
az északiról és a keletiről, a konferencia,  
kevéssel ugyan, de még a Tanács köz-
tár saság kikiáltása előtt döntött. Ezen 
utóbb Jan Christian Smuts tábornok 
Budapesten tett ajánlata mit sem változ ta- 
 tott, mivel ő csak az előzetesen felvá zolt 
semleges zóna tologatását javasolta, ami 
azonban nem érintette a már előbb elfo-

gadott végleges határ vonalát. A keleti határ 
vonalát már februárban elfogadta a kon-
ferencia, a csehszlovák–magyar határt 
pedig néhány nappal a Tanácsköztársaság 
kikiáltása előtt véglegesítette. E két sors-
döntő határozatot a konferencia nem 
módosította sem a Tanácsköztársaság 
idején, sem akkor, midőn már Horthy 
Miklós állt az állam élén. 

Összefoglalva: Magyarország jövő jé-
nek javítása érdekében Károlyi Mihály  
miniszterelnöksége és elnöksége idején  
nem történt semmi, majd a Tanács köz-
társaság léte a javításnak minden esélyét 
felszámolta.

A trianoni szindrómának volt még egy 
hosszú távon is ható pszichológiai eleme, 
amelyről nagyon ritkán ejtünk szót.  
A korábban „másodrendűnek” tekintett 
népek ettől kezdve lenézéssel pillantot- 
tak le hegyeikről és dombjaikról a síksá-
gon gürcölő nyomorultakra. Örömmel 
nézték végig, hogy a gőgös nagyurak 
kézipoggyászukat szorongatva osonnak 
ki palotáikból, kúriájukból, menekültek 
százezrei hagyják el otthonaikat, más 
 milliók megrémülve teszik le az állampol-
gári esküt egy olyan államra, amelynek  
a nyelvét nem is beszélik. Határokon 
belül és kívül ráadásként az ország népe 
mást sem hallott, mint hogy a háború 
elsőrendű felelősei a magyarok, és közü-
lük a legnagyobb bűnös a miniszterelnök, 
Tisza István, aki kiprovokálta a hadüze-
netet Szerbiának. Évtizedek teltek el,  
amíg legalább a történészek rájöttek, hogy  
a magyaroknak nem volt közük az oszt-
rák és a német „héják” üzelmeihez, Tisza 
pedig több lépést tett, hogy a háború 
elkerülhető legyen. (Elsősorban román 
betöréstől tartott.) 

Igen, a magyarokat megszégyenítették, 
megalázták, és ezt egyetlen nép sem viseli 
el lelki károsodás nélkül. Minden párt  - 
ban és minden egyes emberben felülke-

rekedett a bosszú,  
a revízió vágya,  
és csak a mértékben 
voltak különbsé-
gek.  ■

Mihállyal az élen Amerikából jövet, 
Franciaországban partra szállva, elhárí-
totta az ott felajánlott tartózkodási enge-
délyt. Ekkor Ausztria–Magyarország  
már hadban állt, és e politikai csoport 
hazafias érzelmektől vezettetve minden-
képpen haza akart jutni, hogy segítségére 
lehessen a hadakozó országnak. Ezáltal  
a legnagyobb esélyt mulasztották el, 
hogy majd bármit is cselekedhessenek az 
ország érdekében. A háború kimenetelére 
természetesen ekkor még nem lehetett 
fogadni, sőt ez jó ideig bizonytalanságban  
is maradt, de a kialakult helyzetben min-
den lehetőség benne lapult, ezekkel szá-
mot lehetett venni, a politika pedig nem 
más, mint a lehetőségek felismerésének  
és felhasználásának mestersége. Nos, 
ezzel a lehetőséggel a szóban forgó politi-
kai csoport egyáltalán nem számolt. 

Tegyük azonban félre ezt a kérdést,  
és fogadjuk el, hogy a hazafias érzés 
(való színűleg a család is) hazaszólította  
e csoportot, és ugyanez a hazafiság jó 
ideig nem engedte meg, hogy bárki egy 
lehetséges vereségről és annak vélhető 
következményeiről gondolkodjon.  
E szempontból Károlyi Mihályt kivételnek  
tekinthetjük. Ő szeretett volna kijutni 
az országból, és szerette volna felvenni a 
kapcsolatot, ha nem is ellenséges, legalább 
semleges ország politikusaival, kiutazását 
azonban az illetékes szervek nem enge-
délyezték. Kivételes volt Károlyi abban a 
tekintetben is, hogy elsőként ismerte fel  
a nagy veszélyt, és nem véletlen, hogy 
amikor Tisza István a parlamentben beje-
lentette, hogy a háború szerinte vereséggel 
végződik, akkor Károlyira hivatkozott. 

E felismerést azonban sem Károlyinál, 
sem másnál nem követte az európai ren-
dezési elvek megértése. Volt, aki vakon 
bízott Wilson amerikai elnök világmeg-
váltó elveiben, mások viszont inkább azt 
gondolták, hogy miként az a 19. század-
ban elharapózott, a felek majd összeül-
nek, és addig vitatkoznak, amíg dűlőre 
nem jutnak minden érzékeny kérdésben. 
E balga jóhiszeműségben jó ideig oszto-
zott a hatalomra kerülő új politikai veze-
tés. A nagyhatalmakhoz intézett magyar 
memorandumok rendszeresen törté-
nelmi érdemekre, jobb esetben gazdasági 
követelményekre hivatkozva kérték, rek-
lamálták, követelték Nagy-Magyarország 
megőrzését. E memorandumokban az 
etnikai elv meg sem jelenik. E meg nem W
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A cikk Ormos Mária 
Padovától Trianonig, 
1918–1920 (Kossuth 
Kiadó, 2020) című 
könyvének szerkesz - 
tett részlete

A revízió felé

Plakát a soproni népszavazás idejéből – a német 
anyanyelvű többség ellenére lett sikeres
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