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TRIANON EVE ZREDES GYOKEREI
Trianorl, mint

A cim els6re meghokkent6 lehet, de azdrt legaldbb annyi-
ra igaz, mint amennyire jelk6pes. Hiszen azok a torekv6-
sek, amelyek a nagy trianoni palotdban hivatalossd v6ltak,
nagyhatalmi jovShatydssal, mint p6lddul m6s birtokinak,
tulajdondnak, net 6n haz6j6nak elv6tele, meghoditdsa, ko-
r6bban is el6fordultak e kies t6jakon is.

A Trianon palot6ban tortdntek csak az6rt annyira
kiilonlegesen s pdratlanul kiriv6ak, mert ott arc6tlan
nyilts6ggal 6s g6tl6stalans6ggal, val6s6gosan tortdnt a

gyilkos csonkolds. Ott nem Batu k6nok, hanem komoly
,,Ltrak", dllamf6rfiak dontottek. Mintha csak nagyk6stik
lett volna 6s semmi egyebtik, itgy trancsiroztik fol e ha-
z6t. Persze a h6tt6rben ott voltak a szitok 6s uszit6k, Be-
nes 6s t6rsaik. Es alattomosan ott munkdlkodnak mind-
m6ig! Csak m6s arccal, 6ls6gosabb, 6s sokkal hazugabb
szoveggel.

De, ha viss zaprllantunk a bel6that6 tort6nelmi id6be, jol
l6thatjuk, hogy mik6nt kovette egym6st m6r Ddriusz, majd
Batu, azt6n Murdd, Mohamed 6s a tobbi szult6n, 6s hogyan
kacsintgatott erre, a ,,meleg tenger" tirtigyen Katalin cirn6
6s jott vildgra a m6ig korottiink sompolygo pinszldvizmus.
Mindezt ma is csak azok l6t16k, akik megfogadt6k Veres
P6ter bolcs tan6cs6t 6s k6pesek ndpben, nemzetben gon-
dolkodni. Mi tegytik hozz6, ez sem el6g, mert ugyanakkor
tiirtdnelmi iddben 6s ft)ldrajzi helyzetben is kell gondolkod-
nunk! Ugyanis a kedves szomsz6ds6g mindig hajland6 volt
,,elszdntnni" ebb6l az orszigb6l n6h6ny kisebb-nagyobb
,,bardzddt". S ha kellett, a Habsburgok, elnyomok mell6 6llt
egy kis kon c6rt. Semmifdle gyiszkonny nem iil a szomsz6d
n6pek szemdben. Mert azok, nagy kolt6nk utolagos szo-

morirs 6gira, sirds6 ndpekkd vsltak| Szdmunkra ez taI6n a

legnagyobb tanuls6g.
Amig az Arpild-hizi kir6lyok uralkodtak, nem dllhatott

el6 iga zr vesz6ly. igy volt ez Hunyadi Mfutyas ha161fuig. Az
6 oroksdgdt is sanda Habsburg-irm6ny kezdte ki, 6s rSgja
mostan fuig! i1y mir az elej6n kijelenthetiiik, hogy mos-
tanra l6nyeg6ben a ,,Trianon" fed6n6v lett, inkibb elrejti
az 6si l6nyeget.

Noha mir l6tsz6lag lehet r6la besz6lni, de alaposor,
elm6lytilten elemezni tilos. Tankiinyvekben tisztess6ggel
bemutatni tilos.

Ami a Habsburg torekvdst illetr, az ellopott Szent Ko-
ron6t kellett visszav6s6rolnia Hunyadi Mdtydsnak, amit
hosszas t6rgyal6s ut6n Yit6z |6nos el is rntdzett. Volt azon-
ban olyan z6rad6ka a szerz6d6snek, hogy amennyiben Hu-
nyadi Mdty6snak nem sziiletik torv6nyes ut6da, a magyar
kirdlysigtronjit a Habsburgok oroklik. Mit ad isten, igy is
tort6nt! Ez olyan, mint az elrabolt kincseink visszavdsir-
l6sa 6s a vele p|rhuzamos zsarolds. Ugye ismerjtik? Ez a

kommunizmus ldnyege is!

Ami pedig a Habsburg-dinasztift illeti, piratlan m6-
don pusztitotta ,,sajdt" orszfugfut, n6pdt. Ezek az uralko-
d6k titbb rosszat okoztak, mint a tiiriik s tatdr egyiitt! M6g
a vdrainkat is a ,,/rri kirdlyunk" parancs{ra robbantottik
fbl. Ttirt6nt ehhez hasonl6 valahol misutt a vil6gon?

A Habsburgok aztin annyira eltiintett6k mintegy
otszitz 6vre Magyarorczirgot a tiirt6nelem siit6tj6ben,
mintha sohase lett volna.

A vil6g el6tt ktilon ilyen orszignem is l6tezett. Es ami-
kor 1920-ban, ,,hdlA" Trianonnak, vdres fejjel, csonkitot-
tan 6s sebzetten kibukkant ebb6l a habsburgi etokkodb6l,
nem volt a foldon sehol olyan kovetsegvagy kiilkepviselet,
amelynek cimtiblfijin csak a magyar nlv lett volna. Mi-
k6ppen err6l Nemeskiirty Istvin ir, m6g on6llo magyar
ktilkereskedelmi kirendeltseg sem volt. Semmi, ami on6l-
l6an magyar! Magyarorszfug az Osztrik Magyar Monar-
chiiban csak mdsodrendii n6v volt, ami azt jelentette,
hogy 6ppen csak tudomisul vett6k. A magyar f6urak
ziime B6csbe hordta a p6nz6t, ott 6pitett a magyar pa-
raszt v6r6n 6s verejt6k6n palotikat a Ringen.

Szdchenyi Istvdnnak kellett sztiletnie ahhoz, hogy a

magyars6g 6rdekei sz6ba jojjenek, a magyar mtivelts6g,
f6k6nt a nyelv. Teh6t hazdnkat, mint on61l6 orszisot nem
tartott6k nyilvdn felezer 6ven 6tI Ez LS az a hal6los elrejt6
td6szak, amikor roml6sunk er6sen a tet6ponton volt. M6r
alig maradt elpusztitani val6, de a magyars6g lrizte magdt
nagyjai mtiveiben. A tervezett nemzetgyilkoss6g m6gis el-
kezd6dott.

Francesco Nitti olasz miniszterelnok mir 1920-ban
pontosan 6s alaposan fogalmazott, amikor a Magyarorszig-
16l szol6, oknyomoz6, eIemz6, alig tril6rt6kelhet6 konyveit
irta. Tobbek kozott azt is papirra vetette, hogy Magyar-
orszigot nem fiildaraboltik, hanem kivflgezt6k! Mik6nt
azt a francia Pozzi rs irta. Nem tulzis, Trianon val6sdga
ezt jelentette! De akdnigy is fogalmazhatnink, hogy
hazdnkat fiilkoncoltik. A magyar kormdnyok csaknem
sziz 6ve szolga 6s janicsir korm6nyok. A bankok, a glo-
balizmus, a pflnz kiinyiirtelen szolgii, o magyarsig els6
szdmri ellens6gei!

Az 6llampolg6rokat, sem az drdekeiket senki se v6di.
M6r elegg| el6re haladtak az 6llam lerombol6s6ban. A
gyonge rlllam polg6rai pedig vedtelenek 6s kiszolg6ltatot-
tak. Ezt nem lehet el6gszer mondani. A magyar vdgtelentil
j6hiszemti 6s persze tudatlan, mert erre torekedtek a veze-
t6k. Mikozben n6 az analfab 6trzmus, csokkentik az iskol6k
min6s6gi szol g6ltat6sait. Amit belsd trianonizdldskdnt em-
legetiink, az a szellemi 6let, atartdst ad6 l6lek rombol6sa. A
csatorndkb6l foljott a szemet 6s az uralkodik.

A t6v6kdperny6kon nem a nagy tud6sri embereket, a

nemzet szellemi, erkolcsi nagyjait l6tja a megnyomoritott
prolet6r, hanem az tivoltoz6 senkiket. Akik nem hoztak
l6tre semmi nagyszertit, nem adtak nemes 6s nagy dolgo-
kat a nemzet kozoss6g6nek, hanem a megcsirfolt 6rt6krend
gdtldstalan haszon elvezSt De err6l m6r irtunk, hogy 6ltek
6s irtak olyan emberek, akik mogott tekint6lyes dletmti
magasodik. Es nem 6k a pdldak6pek, a hiresek, hanem a

hangos t6v6-cs6csel6k! Az a legritkebb eset, amikor ismert-
s6g 6s a nagysig azonos szem6ly.Egyebk6nt legkonnyebb
a cs6csel6k l6treho zSsa 6s szervez6se. Ezt szinte naponta
tapasztaljuk.

fed6n6v
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Ha v6gig tekintiink a miig<ittiink hagyott fvszizadokon,

vagy m6g kor6bbi id6kon, azt letjuk, hogy f6k6nt az elmrilt
5-700 6vben Magyarorszilg jelent6s6ge fokozatosan cscik-

kent, 6s a tekintdlye 6ppen rigy zsugorodott, mint a teriile-
te. Mikcizben sok jel mutat arra, hogy a t6volabbi mriltban
tdgul a jelent6s6ge. Vagyis 6stiirt6netiink is bizonyos ma-

gyarizatokkal szolgilhat - nem is kevdssel - Trianon-
ra... 86r teljesen vil6gos, hogy ez a n6v csak 1920-t6lidlz
6s fed bizonyos tcirekv6seket, sz6nd6kokat, tcirt€n6seket.

Ezek kordbban is megvoltak, csup6n nem sorakoztak e n6v

mci g€, amely egy6bk6nt nemcsak,, hiv at alo s s d" tette ezeket,

hanem egyfttal el is rejtette az 6sszetev6k nagy r6szdt,f6-
k6nt, ami a mrilt id6ket illeti.

Olyan ez, mint a ,,honfoglaldi, ami nem honfoglalds

volt, sokkal inkdbb tobbsz<iri honvisszafoglal6sok egyike,

illet6leg az 6shonossdg hitelesit6je. Mert egyre tiibb a jel

arra nlzve,hogy eur6pai Ssndp rdsze vagyunk 6s nyelvilnk

az emberisdg \snyelve. (Varga Csaba sz6 6sszehasonlit6sai

is ebbe azirinyba mutatnak!)
L6thatjuk, hogy Magyarorszighova jutott' ha arra gon-

dolunk, hogy Hunyadi Mdtyds m6g Sgyriiint6ket, kSmti-

veseket 6s mis iparosokat kiildittt a kijevi fejedelemnek.

M6ty6s sem volt h6dit6, a cseh tr6nra is meghivt6k. Szent

Istv6n 6ta a magyar kir6lys{g nem vezetett h6dit6 hadj6ra-

tokat, csup6n szovets6gi harcokban vett r6szt, illetve a t<ir-

riik ellen v6dekezett. M6g K6roly R6bert vagy Nagy Lajos

sem vezetett h6dit6 h6borrit. Az ut6bbi is csak megtorl6,

kettSs hadjdrat vezlre volt, amikor Ndpolyban csat6zott

<iccse gyilkosainak folbujt6ival.
Tal6n valakik f<ilr6hatn6k, hogy Hunyadi M6ty6snak

mi6rt volt sziiks6ge a dr6ga fekete seregre? Vagy mi6rt
akart ndmet-r6mai csdszfr lenni? Azonos a vdlasz a k6r-

d6sekre. Senki se segitette a tciriik elleni harcban! Kiv6ve a

p6pdkat. S ha nincs bels6 biztons6g, a fekete sereg ehhez is

kellett, nincs p6nz seregre a tciriik ellen. igy is tobb csatdt

nyert leveleivel, mint a fegyvereivel. Ugyancsak ehhez lett

volna sziiks6garra, hogy n6met-r6mai cs6sz6rk6nt tudjon
fell6pni a tcirtik elleni hdboniban.

Minden bizonnyal nagyobb sereget ds szovets6get lett

volna k6pes szervezni ezzel a cimmel. Mert mint tudjuk'
val6j6ban egyediil 6llt szemben a mind jobban erSscid6

keleti rohamokkal. Tr6nra jut6s6nak 6vfordul6j6n emlit-

stik meg, hogy miivelt kortdrsa, Comynes, a francia kir6ly
nagy tekint6ly( udvari irnoka 6s tandcsad6ja a vil6g hdrom

legels6 uralkod6i kiiz<itt tartotta sz6mon. Zseni6lis politi-
kusra vallott, ahogy pdldful Griskival megegyezett 6s az

6 katondib6l alapozta meg a fekete sereget' Ebben az id6-
ben, legaldbb emberolt6n 5t azvolt a.Trianon" t6nyked6se,

magzafiizi rugdal6z6sa, hogy Hunyadi Mdtyds ne jusson

olyan felesdghez, aki tdrv1nyes tr6niiriikiist szilI neki. Sose

felejtstik, hogy a Habsburgok dlsdgosan iutottak a magyar

tr6nhoz.
Ez at6ny mind a mai napig meghatirozza sorsunkat 6s

term6szetesen szomsz6djaink tiirekv6se, s sziikiwe: fcild-

rajzi helyzetink. Mert ehhez a f<ildrajzi helyhez, term6-

keny, 6letet ad6 teriilethez, sokkal nagyobb katonai er6re

lett volna sziiks€giink, hogy igazin ellent tudjunk dllni'
ak{r a germ6n, ak6r a szl6v nagyhatalmi tcirekv6seknek.

Itt 6rthetjtik megHunyadi Mdtydst!Aki messzire I6t6 volt,

mondhatjuk, pedig csupdn val6s6gosan m6rte fcil kora er6-
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viszonyait, amikor - Vitdz ldnosdk 6rtetlens6ge ellen6re -
bizony, n6met-r6mai csiszilr akart lenni. Ha nem igy van,

akor linderbdlLk dontenekaz orszig sorsdr6l - ahogy ma

is! Ennek kovetkezm6nye - bizonyos bels6 iiromokre is! -
az orszigveszt6s, majd nemcsak megnyomorit6s, hanem a

megb6lyegz6s.
A biintis n6p! Ne feledjiik, ez is ,,bels6" eredetri fogal-

mazis, amit aztdn persze circimmel er6sitettek fol korben

a szomsz6dok. S ahogy ldthatjuk, a m6di6ban 6s m6sutt

g6tl6stalanul ftilt6r a btintis n6p fogalma. Itt lenne az ide-
je, hogy vtgre az eg6sz magyar n6p nev6ben hatirozottan
6s kem6nyen, ak6r jogi eszkozcikkel visszautasit6dion ez

a gyilkos rd'galom! Ezrittal is jegyezziik meg, hogy ez is

napjaink bels6,,trianonos" fert6z1s6hez, k6rj6ho z tartoz6,
mind er6sebben mutatkoz6 jelens6g. M|ghozzi on{rze-
tiinkbe, m6lt6s6gunkba vdg6 6s megsz6gyenit6.

J6l l6that6, hogy mi6rt van arra sziiks6g' hogy ne

egyetlen keltez6st vizsgriliunk, hanem tdrt6nelmi folya-
matiban elemezziik a Trianon-k6rd6st. Mert ha nem igy
cseleksziink, akkor val6ban csak fed6n6v lesz a Trianon,

s6t, elftd6 tdma. Mintha csak XX. szinadi i.igy volna, nem

pedig szinte 6vezredekben sz6tgyokerez6 hatalmi ttirek-
v6s. Ami persze eszmeivel t6rsul. Igazsdgtalanul elktiliinit
6s kiemel n6peket. Kisajdtit Istent 6s vil6got. Kcinyiirtelen

6s veszedelmes, nem a b6kess6g, hanem a gyiil<ilet szit6s

melegdgya. Nekiink, magyaroknak iinvddelmi kiiteless6g

a tdrben, id6ben kit6gitott, elemz6l6tism6d! E tdm6t

csakis igy szabad megkozeliteniink, vizsg6lnunk.

Vil6gsz6gyen, ahogyan ezt a diktitumot rink erdl-

tettdk er6vel, fenyeget6ssel, val6sdgos zsarolfssal! Em-

l6kezziink, a diktdtum al6ir6sfnak siirget6sek6nt, fenye-

get6sk6nt k<iz<ilt6k, hogy megsziintetik a sz6nszdllitdst,

6s p6ldd'ul a k6rh6zakban vesz6lybe keriilt volna a beteg

kisgyermekek 6lete. M6g az egymdst gyorsan v6lt6 ma-

gyar kormdnyok tagjai sem akart6k aldirni a dikt6tumot.

Sorsoldssal dontott6k el v6gi.il a k6t al6ir6 szemdlyet. igy
6rte a szomoni megtiszteltet6s Benird Agost munkaiigyi
6s n6pj6l6ti minisztert, valamint Drasche-L6z6r Alfr6d
nagykovetet 6s meghatalmazott minisztert. Magyar r6sz-

161 6k voltak az al6ir6k Es ift iegyezztik meg, hogy ezutdn

iiriikre visszavonultak a Politikdt6l 6s a kiizdlett6l.

Erdemes 6s tanuls6gos 6ttekinteni, hogy mely orsz6-

gok 6rezt6k sziiks€gdt annak, hogy e p6ratlan csonkitdst

k<ivetelj6k, illetve helyeseljdk. Ahogy Clemenceau rejtje-

lez6 tisztje, Henri Pozzi irja k6nyv6ben, Magyarorszdgot

nem feldaraboltdk, hanem kivdgeztdk. Pozzi a k6t h6borf
k<iziitt korbej6rta a ktirottiink l6v6 ellenfelek orszdgait 6s

k6t fontos kcinyvben irta meg tapasztalatait. Olyan ponto-

san 6s igazan, hogy v6rdijat tiiztek ki afei|te Franciaorsz6g

ij ,,sziSvetsigesei", az orosz c6r zsoldosai, akik val6jriban

a mer6nylettel meggytjtottdk annak a bombdnak a gyu-

tacsdt Gavrilo Princip 6ltal, ami nem volt mds, mint az

els5 vil6gh6borri. Egy6nk6nt fontos munk6iban hasonl6an

vdlekedett Francesco Nitti olasz kiiliigyminiszter, majd mi-
niszterelnok. E k<inyveket mir L9Zl-ben 6s 1922-ben ma-

gyarra is leforditottdk. Hogy a tisztess6g n6j<in a vil6gban'

e munk6kat is kiitelezS olvasmdnynak kellene javasolni,

legal6bb az egyetemeken! Mert pusztulisunkr6l' ha fgy
tetszik, hal6lunkr6l sz6lnak 6s a szerz6k nem ,,magyarko-
dd'elfogult magyarok!
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Ktivetkezzen azoknak az orsz6goknak a felsorol6sa

- tarrulsigos ndvsor 6s egyben 6rulkod6 is! - amelyek

sorsunkrO"l kiv6ntak hat6rozni' Term6szetesen' ahogy az

"r"a"ri 
sztivegb6l idlzznk,,, az Eszak- amerikai Egy esillt

ii"*"t , s niit nirodalom, Franciaorszdg' olaszorszdg 6s
'lrpa", 

,*rty Hatalmakat a jelen S-zerz\dds.szdvetsiges is
'firrult 

F6h'atalmaknak nevez, Belgium' Kina' Kuba' Gii-

ri) gor szd.g, Nikar agua, P anama, Leigy elor szdg' P or tugdlia'

Romdnia, a Szerb-Horvdt-Szlovin Atto*' Szidm 6s Cseh-

Szlovdk Orszdg".-- 
Nyit nan Szidmban, Panamdban' Nicaraguiban' Kub6-

U"r, JtU., tisztdban voltak az itteni tiirt6nelmi 6s hatalmi vi-

tr""y"f.td, 6si gyulirlkod6ssel 6s a m6rhetetlen kapzsis6g-

gal, amit p6ld6ui Benes rir olyan r6gt5l' annyi hazugs6ggal

ilp"i*f,. ra,hatjuk, a vil6g akkor is igy mtikod<itt' Mert

.rrtirrkb. jut, hogy mit keresnek a nem is letez6 magyar

i"""eateg egysegei Irakban 6s Afganiszt6nban? Mi is n6p-

iu, n^roloiisokat hitelesitiink?l Mert Trianon olyan bi-

,-*af 
"oft, 

amely hazugs6gra 6s-r6galmakra timaszkodott'

rzt iesobb tiibben el ii isilertek, petaau i927-ben Lloyd

George. Azt6n m6sok is'

Trianon vizsgilata ilyen 6s hasonl6 elemz6sekre kell'

ho gy k6sztesseli benntinket, ha felekisen gondolkodunk

;;it;k;ttir6l! Aligha kell mondanom.' hosY ha vol-

in.m"gy", torm6ny, ikkor annak is kdpviselni kellene a

nemzet 6letben maradisinak drdekeit' Mett tz 6letiink

van vesz6lyben, iiregek6, csecsem6kt' falusiakd' aki egy-

re inkibb sajrltos ,,gul6gokon" bezfurva' elzhrvt laknak'

Tehilt r,,trianoni szellei" miikiidik' Bizonyos k6r-

h6zakban szinte a hal6tuk6rt illnak sorba az emberek' A

kor(rt 6s a f6v6ros mds utcdi iiriilnek ki 6s v6rnak rij la-

k6kra.Az6lelmiszerkev6s,m6giselad6amagyarfold.Hol
van, illet6leg ki6 a mak6i foldg6zmez6? Nagy a csond r6la'

-ikO"b"r, iragot a 96z' Gengszterband6k kez6ben a ma-
^g^y* 

;ily.. e-"ti aoftozit 6s becsiiletes ' 
az 

.szegtny 
lesz'

"' 
Er6r"rr'rombol benniinket a cig6nys6g bizonyos csopor-

tok dltali biztat6sa, hogy nekik j6i a seg6ly' de dolgozniuk

nem kelt. Ez erkiilcsilei'is melyiegesen lesrijt6' mert 6rt6k-

telerrn6 teszi a munk6ti Egy6bk6ni is ett6l szenvediink leg-

al6bb fdl 6vszizada.No, 'i"g 
att6l' hogy magit magyarnak

nevez| vezet|hirdeti, hogy merjilnk kicsik lenniJ Nem em-

l6kszik arra, hogy magyaivolt Sz6chenyi Istvin' aki tett is

a haz66tt, a magyar nYelv6rt'

Nekiink csak nagyoknak szabad lenniink! Ha nem

erre tbtelcsziink, elpi'sautunk! Aki mdst rillit' az hal6los

elensegiinL! Teh6t ez a ,,jelens6g' is Trianon szellem6-

hez taritzikl Mindezt mindig egyiitt kell l6tni' csak igy vi-

l6gosodnak meg a mindenkori okok 6s h6tterek'

K<irbe is kell n6zniink, milyen a vil6gkornyezet? Nem

;u*rl" ., a legtobb, amit r6la eimondhatunk' Am a mi le-

'het6s6geink -rosszabbodnakl Mir6l besz6ltink? Arr6l p6l-

ddul, h"ogy az olimpia tirilgy6n j6,tett volna alaposabban

*" gir*"-*i Kindt' 
^B 

ardtsagotut elm6lyiteni' Erre me gint

bizinyos kortik, a szabadsi! iiriigy6n - mert a legttibbszor

.rrn.i h"rrgo ztatisacsak iiiiigy' val6j6ban az 6 politikai 6s

bank_hatalmuk novel6se a fintosl - igyekeznek visz6lyt

szitani. S6t, rigy ldtszik, mintha a sz6mukra az volna a i6'

ha a kinai olimpia meghirisult volna' Es riigton tegytik

hozz6'ez is a trianoni rombol6 sziirnyszellemhez tartozik'

Ossze6ll napjaink,,trianonisdga"'

Az is k6tsdgtelen, hogy az els6,trianoni gyal6zat leg-

nagyobb lldoiatau *uiyut*g' A legfontosabb tanulsdg'

froly t"""f"i kell, rijrals rijra tanulni 6s tanitani' Nem

rr"La hagynunk, hogy szeilemi 6s erkolcsi,aljan6p ha-

;;;;;r" ^;;a saj6t ,,ii6t"" szerint az 6rt6keket! Mert ez

** .r"t a magya.s6g ellen val6 gyal6zatos 6s alattomos

ital-"trf, han.m-a vilSg tdj6kozatlan 6s v6dtelen embereit

"lirirfrrrlxr. 
Es ez aTeszlly' m6r nagyon gyakran val6-

ai Jf.iu.r"efy! Ami Kin6t iileti, bir egyre tirbb bizonyi-

i"t ,rOt urn"il.tt, hogy a magyarsdg elei Eur6pa 6sndpe'

;;; ty.l r", a vifig 6snyelve' t ."ig1.o." 
sok vonatko-

;;i;p.t;l benntinkei kelethez' tehat Kinahoz is' A ki-

.rai t apcsotatokat a magyar 6rdekeknek megfelel6en kell

felt as"nahrit Minden szempontbOl erre kell tiirekedni!

Kil;;.* kiz6rni kell a vil6gb6l' hanem megismerni 6s

bevonni az emberisdg legszebb' legnemesebb tiirekv6sei-

be. Kin6t6l is tanulhatunt annyit' mint bdrmely mis nagy

;;;;;;i;f'"sy n6pt6l' ribet iigve fgntqs, kiss6 hasonlit

Trianonhoz. Ebben nektink magyaroknak kiizvetit6ssel 6s

minden lehet6 m6don segiteniink kell!
--- 

n, erm6g sok mis t6nyez6k6sztet benniinket arra' hogy

u * ogy o, nipn6wel is fo glalkozzu*: 
1."1 

ez l6tsz6lag nem

turt#t a Trianon- kerd6ikorhoz' Al6bb l6thatjuk' hogy ez

.r.* igy u"rr. Ugyanis mind tobb jel' bizonyit6knak vehet6

lelet, ok okozati osszefiigg6s mutat arra' hogy a magyar-

rag .f.it a Kdrpdt mederrce 6sn6pek6nt tartsuk sz6mon'

Ezt nem csak mi sejtjiik, tudjuk' hanem a kiirottiink l6v6

ttt.Ui n6pek is, "tit"tt nincs kikutatott 6stiirt6netiik 6s

ttirt6nelmiikisszorosanosszefiiggamagyart<irt6nelem-
,rr"i. Co"aofn6-e valaki, al<r ezzil nem foglalkozott' hogy

n"g"ft azt irtd,hogy a koriittiink 616 kis n6pek a magya-

,otitut kiiszonhetik a l6tiiket' Ha a magyars6g rettent6

6ldozattal nem fogja f6l a toriik h6dit6 torekv6seit' akkor

ez.k a kis n6pek, nemcsak d6len' de itt ktirben ztimmel fel-

morzsolOdtak volna, beleolvadva a tortiks6gbe'
--- 

fut Lfuszl6 Gyula is utalt arra' hogy n6pek mozgilsa

nem csak keletr6i nyugatra t<irt6nt' m6g ha ez volt olykor

a mozg6si f6 iriny is, fianem szdtrajzdsok is-voltak' 6 kii-

zolte velem sz6ban, tobb alkalommal is' ha honfoglal6sr6l

""gy 
ft""tOtzafoglal6sr6l besz6liink' akkor ezt sem szabad

Aipkdra6s n6p6ie sziikiteni' 6 maga mintegy hit honfog-

liatna tsd, aiaz fogalmazzunk igy: nemzeti "fdszekrakds-.

r6f'. Esitt kell a MAGYARkifelezdst' sz6t' n6pnevet kiss6

korbe jirni.
Egyedtilien a magyar nyelv az' amely a sajit n6pnev6t

fonti, kif.l ez6sk6nt is hasznilj a: magy ar 6 z' magy ar uI' m a -

ifitn, 'L magyariz teginkabb az "6rtel,mez" 
jelent6snek

felel meg, de nem u"ot'o"' vele! Ann6l sokkal tobb' A "majd
in megmagyardzom", .magyardn, mondom' hogy 6rtsd"

uugy i,,ri* \rtesz magyaiut?" .stb'-olykor 
kiss6 fenyege-

tti',errryututtut kimondoli gondolatok is.arra utalnak' hogy

,okkai tobbr6l van, mint igyszerii 6rtelmez6sr6l. Ugyanis

szinte kiz6r6lag a magyar lzavak 1rtelmezdsir\l besz6liink

ilyenkor!
Pdlddul arr6l a tal6n tirbbszdzezet 6ves sz6r6l' amely igy

hangzik fizik. A jelent6se, ahogy az "Aki fdzik' fdt keres"

ciml konyvben is irtam err5l' hogy sz6val nemcsak azt

."ta1"f. i.i, t ogy hideg drzetilnk van' hanem azt is' hogy

mit kell tenni ellene' Fdt kell keresni 6s alkalmassd tenni
'onro, 

hogy pllddut pudvds fri'ba szdraz 6gat szurunk' 6s te'
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nyerilnk kiizt megforgatjuk, aztdn a diirzsiilLsi er6 meleget
kelt 6s tizeniit-hilsz mdsodperc millva pardzslLs indul. Tilzet
rakhatunk finonn, szdraz levdl vagy forgdcs seg{tsdgdvel. An-
gol tud6sok szerint ezzel a m6dszerrel az ember mintegy
k6tmilli6 6ve gynjt ttizet! Teh6t ez a ,,magyardzat"! Az a

m6d, ahogy a magyar nyelv az 6si val6sdgot rdezve 6piti
fol szavait, nyelv6t. llgy, mikdnt egyetlen m6s nyelv sem!
Aki fiztk, t6t keres, azaz fa ut6n j6r, fival foglalkozik 6s

igy tov6bb. Nem semmib6l val6k a szavaink, hanem mind
mogott k|zzel foghat6 val6sdg 6ll, illetve tort6n6s, mocca-
nis stb.

i1y tort6nik ez a riivid id6t jelent6 szavunk esetdben is.
Mert a pilla pillant pillanatot. Ejelentdsek mogott biol6gia
val6s6g 6s k6nyszer 611. Es ez jellemzi a magyar nyelv mti-
kod6s6t. Ez az, amit igy neveztink: ,,magyardn magyardz".
Azaz ,megmagyaroz", azaz a saj6t k6p6re form6l. Teh6t, ro-
vidre fogva, a n6pneviinket tal6n nem is valamilyen fajhoz,
n6phez, egy6b jelent6shez kell csatolni, ezekb6l leve zetm,
hanem abb6l, ahogyan ez a nyelv milkiidik! Bes zllhettek
magyarul nem magyarnak nevezett n6pek s szinte akdrhol
a vil6gon. Az tette 6ket magyarr|, hogy ezt a rendkivtili, a

logikdn 6s a matematik6n alapul6 nyelvet besz6lt6k?! Ez-
6ltal a ,,magyar", ,magyardz" alapvet6 kulcssz6 lesz nyel-
vtink 6s mtikod6s6nek 6rtelmez6s 6hez.

Teh6t sok feladat adodik a Trianon tort6net6n ek, el6z-
m6nyeinek iskolai tanit6s 6hoz. De ezt nem lehet a v6gte-
lens6gig halogatni. Az elhallgat6s6val 6rul6st kovetiink
el. A hozz66rt6knek kell tankonyveket irni, de ehh ez se-

git a Trianoni Szemle is. Az iskolai oktat6shoz alighanem
nemcsak az drtelmes, gondolkodo tort6nelem tandrokat,
hanem a sziil6ket is meg kell nyerni. Ebben segits6get

nyirjt a Trianon Tdrsasdg is, p6lddul a Magyar Katekizmus
mind sz6lesebb korti megismertet6s6vel. De 6ltal6ban is

azt han*sirlyozzuk, hogy szdmunkra 6letbevigoan fontos
a magyar tort6nelem ismerete.

Tomoren osszefoglalva, a magyarok hovatartozdsdval,
eredetdvel kapcsolatban: Borbola |6nos kutat6sai nyom6n

- szerrnte ez leolvashat6 a Szent Koron6r6l is - hdrom f5
ndpcsoport johet szimit6sba. ime, tal6n ez a ,,Hdrom a ma-
gyar igazsdg"? Azaz a maeyarokkal kapcsolatos legfonto-
sabb ttnyez6k egyike. S ha m6r ezt a regi mond6st id6zzik
- amit tudtunkkal eddig soha, senki nem fejtett meg -, azt
jegyezziik meg, hogy az igazsdg szavunkban is a Halotti
Beszdd-ben l6v6 ,,i9", illetve ,igg" tal6lhat6. Ha a szoveget

olvassuk: ,,Heon tilutua wt ig fa gimilce tvl." Ez az a bizo-
nyos paradicsomb6l val6ban isteni kitiltdsra utal6, Bibliai
mondat. Vagyis tilt6 6t egy fa gyumolcs6t6l. Teh6t vil6gos,
hogy dz ,,ig fo" az az egy fa.

Aligha vitathat6, hogy az ig-en szavunk mdr ragozott
vagy kepzett sz6! Mert ez|rtjelent &z ,igen" szavunk egye-

z6st, egyetert6st. Hasonlo p6ldit szizdval sorolhatn6nk a

KIss DfNns: A titokzatos 1snyelv

nyelviinkb61, amelyek aztbizonyitjdk, hogy a magyar nyelv
logikdn alapulo szdmtani rendszerek szerves mukiiddsdn
alapszik, ez hatdrozza meg a l|nyegdt. Eml1kezete vnn, ds

5si tuddst rejt magdban. Az is napjaink Trianonjfutjelenti,
hogy err6l nem tudhatnak a gyerekek. A magyar iskol6k-
ban, a magyar gyermekek 6rdeke ellen folyik atanitis! Ho-
lott egyre btzonyosabb az rs, hogy nyelviink kdpes 6tadni
onnon k6pess 6g6t a magyarul besz6l6knek, mindazoknak,
aki figyelve, elemezve haszn6lj6k, 6s nemcsak egyetlen
nyelvnek tekintik a tobbi kozott.

Egeszen gyakorlatiasra forditva a sz6t, nyelviink 6tad-
hatja minden k6pess6g6t, ak6r saj6tos zsenialit6s6t is a ma-
gyarsdgnak. M6sk6nt fogalmazva alkalmas arra, hogy ak6r
egy eg6sz nemzet IQ-jAt megfelel6 m6dszerrel, ami nem
neh6z, s6t, csupa logika 6s j6tdk, jelent6sen emelj e! Ez nem
6br6nd ozis vagy nagyot mond6s, hiszen nagy tud6saink
eg6sz sora emlegeti nyelvtnk ktilonlegess6g6t, rendkivtili
voltit Teller Ed6t6l Baldzs Nindorig. c

De gondoljunk csak arra, hogy a szimitogepet rs ma-
gyar anyanyelvil tud6s, Margittay Neumann fdnos ta-
ldlta fdl! i1y h6t nem meglep6, hogy alapvet6en minden
magyar ember a kettes sz6mrendszer 6si val6s6gon ala-
pulo logik6j a szerunt gondolkodik 6s besz6l. Mai Trianon,
hogy err6l a magyars6g nem tudhat! Uj torekv6siinknek a

Beszdlgetds az aggyal cimet adtuk, ami jelent6s el6rel6p6st
jelenthet a tanul6sban, val6ban novelhet6 az kepessdge.

Illet6leg ezt a munkdt a Gdmbgondolkodds cimti konyv
koveti.

Tapasztaljuk, hogy orsz6g- 6s n6pves zejt6 tdmaddsok
kozepette 6ltink. |elenleg, hivatalos adatok szerint az or-
sz6g lakoss6 g6nak tiz szizallka analfab 6ta. Az iskol6ir6l
hires haz6nkb an ezt sikertilt el6rnie a pinc6l ozott g6pko-
csikba btijt, hatalmi t6bolyban tobzodoknak. Nektink teh6t
egyenesen koteless6gtink SzdchenyivL, Kossuth-td, Arany
Idnossd, Petffivd vagy dppen Bolyai ldnossd, Kiiriisi Csoma

Sdndorrd, Teleki PdUd v6lnunk! Aki a kicsis6giinket 6hitja,
az halillos ellens6gtink! Ha ezt nem vessztik mi, Trianon
sebzett mostohdi, a teljes val6s6g6ban tudomisul, akkor
kipusztitanak benni.inket! Miutdn napr6l-napra vil6go-
sabb6 v6lik, hogy az 6let emberszab6sir lehet6s 6g6t egyre
inkdbb a falvak nyujthatjdk, itt, ahogy emlitett{ik, saj6tos,

elzirt, magukra hagyott kozossegekke, magyar gul6gokkd
v6lnak hamar a falvaink. Se iskola, se bolcs6de, se 6voda,
se orvos, se 6let...

Trianon iigy6nek az iskoldkban val6 tanitisa ma a sz[,-

munkra egyetemes fontossigri. E n6lkiil vakon botork6-
lunk itt Eur6pa kiizepdn, alig vagy rosszul ismert n6pek
szomsz6dsfugiban. Tehit az ezzel kapcsolatos ismeretek
jelent6s6ge tflmutat az iskolai tantirgyak 6ltal6nos fon-
tossigdn, szinte 6let-hal6l k6rd6se minden ezzel kapcso-
latos tudisunk vagy nem tuddsunk!


