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TRIANONRA GONDOLNI KELL
INTERJÚ SZAKÁLY SÁNDOR TÖRTÉNÉSSZEL

Károsi Panni

A száz éve történt trianoni tragé-
dia a mai napig hatással van a ma-
gyarságra. Nemcsak azért, mert 
ennek következtében több millió 
magyar kényszerült kisebbségi 
sorba, és mert a Magyar Királyság 
gazdaságilag is megsínylette, hogy 
egykori területének kétharmadát 
elveszítette, hanem azért is, mert 
magunk sem tudjuk, hogyan is vi-
szonyuljunk hozzá. Sajnálkozzunk 
a nyilvánvaló igazságtalanság fö-
lött? Követeljünk igazságszolgál-
tatást? Törődjünk bele, hogy ez a 
vesztesek sorsa? Felejtsük el az 
egészet, hiszen már régen volt? 
Száz meg száz kérdést vet föl az 
erről való gondolkodás, és ahány 
magyar, annyi válasz létezik ezek-
re a kérdésekre.

A trianoni eseményekről és ezek ma is 
tartó hatásáról, valamint a magyar tár-
sadalom Trianonról való gondolkodásá-
ról Szakály Sándor történészt, a buda-
pesti VERITAS Történetkutató Intézet és 
Levéltár főigazgatóját, a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanárát kérdeztük.

Mi minden vezetett ahhoz, hogy az 
Osztrák–Magyar Monarchia szétes-
sen?

– Sok mindent lehetne mondani, de na-
gyon leegyszerűsítve a válasz a világhá-
borús vereség. Ha nincs a világháború, 
és abban az Osztrák–Magyar Monarchia 
nem a vesztes oldalon áll, akkor fennma-
rad a birodalom. Valószínűsíthető termé-
szetesen, hogy különböző reformok lép-
tek volna életbe. Sokan azt mondják, hogy 
a magyar nemzetiségi politika elnyomta 
a nemzetiségeket, de azt gondolom, hogy 
a humanista magyar állam nemzetiségi 
politikája számos ország számára példa-
adó lehetne ezzel együtt és ennek ellené-
re. Azt azonban el kell ismerni, hogy az 
ország lakosságának mintegy 54 százalé-
ka volt magyar nemzetiségű, ha a közjogi 
értelemben önálló Horvátországot nem 
számítjuk. Mivel a Magyar Királyság 
szomszédságában már létezett egy román 
és egy szerb állam, ezért a magyarországi 
román és szerb kisebbségben megvolt a 
törekvés arra, hogy nemzettestvéreikkel 
valamilyen formában egyesüljenek. En-
nek ellenére 1914-ben a magyarországi 
románok egyházi vezetői kiálltak amel-
lett, hogy a Monarchia számukra fontos, 
és a háborút az ő oldalukon támogatták. 
A helyzet 1916-ban változott, amikor Ro-
mánia a Monarchiának már nem szövet-
ségese, hanem ellensége volt. Tehát a Mo-
narchia szétesése legfőbb okának a hábo-
rús vereséget nevezhetjük, minden más 
ehhez csak hozzáadatott.

Az könnyen megérthető, hogy a Ma-
gyar Királyság területén élő nemzeti-
ségek önálló államiságra törekedtek, 
de a nagyhatalmaknak miért állt ér-
dekükben szétszakítani az országot?

– Az Osztrák–Magyar Monarchia Európa 
egyik nagyhatalma volt, és szükség ese-
tén kiegyensúlyozó erőt jelentett a cári 
Oroszországgal vagy a Német Császár-
sággal szemben, függetlenül attól, hogy 
1879-től szoros szövetség állt fenn a Né-

met Császárság és a Monarchia között. 
Csakhogy 1917–1918-ra a cári Oroszor-
szág szétesett, és részben új államok jöt-
tek létre a helyén. Ekkor a nagyhatalmak 
úgy látták, hogy Európában tovább már 
nincs szükség egy olyan birodalomra, 
mint a Monarchia, hiszen így már nél-
küle is fenntartható a hatalmi egyensúly. 
Tehát nem állt érdekükben a Monarchia 
egységét megőrizni. A másik fontos ok, 
hogy a hozzájuk átálló államoknak (pél-
dául az antant oldalára 1915-ben átálló 
Olaszországnak vagy a Monarchiát 1916-
ban megtámadó Romániának) területi 
ígéreteket tettek, és úgy gondolták, hogy 
a máséból sokkal könnyebb adni, mint a 
sajátjukból. A cél az volt, hogy nemzet-
államok jöjjenek létre, csakhogy a dön-
tés eredményeként egy soknemzetiségű 
nagybirodalmat vertek szét, amely he-
lyett sok kicsi, de szintén többnemzeti-
ségű állam jött létre. Ilyen értelemben 
ez nem volt megoldás, hiszen 1920-ban 
nemzetállamnak nevezni a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságot, Csehszlováki-
át vagy Romániát több mint nevetséges. 
A csehszlovák államban például összes-
ségében több volt a magyar és a német, 
mint a cseh nemzetiségű ember, Romá-
niában pedig a magyar mellett jelentős 
volt a német kisebbség is.

Alakulhatott volna ez másképp? Volt 
az első világháborúban egy olyan 
pont, amikor még elképzelhető lett 
volna egy igazságos békeszerződés?

– Ha a győztesek betartják azokat az el-
képzeléseket, amelyeket az Egyesült Ál-
lamok elnöke, Woodrow Wilson fogalma-
zott meg a sokat emlegetett 14 pontjában, 
akkor lehetett volna egy tisztességesebb, 
európai elrendezés. De 1918 őszére már 
maguk az amerikaiak sem tartották eze-
ket az elveket. Apponyi Albert, a magyar 
békedelegáció vezetője 1920 januárjában 
azt mondta, hogy Magyarország elfogadja 
bizonyos területek elvesztését, és tudo-
másul veszi, hogy nincs más lehetőség, de 
azt szeretné, ha a wilsoni elvek érvénye-
sülnének, vagyis a vitatott területeken le-
gyen népszavazás. Vajon Szabadka, Kas-
sa, Kolozsvár magyarsága arra szavazott 
volna egy nemzetközi ellenőrzéssel biz-
tosított népszavazáson, hogy a délszláv, 
a csehszlovák vagy a román államhoz 
csatlakozzanak? Biztos, hogy nem. De 
a nagyhatalmak részéről erre nem volt 
igény, a vesztesek részéről pedig nem volt 
erő ahhoz, hogy ezt kiharcolják, hiszen 
totális vereséget szenvedtek.

A világháborút követően hogyan vi-
szonyult Magyarország a trianoni 
békediktátumhoz?

– A magyar társadalom egésze, vallási ho-
vatartozásra, társadalmi állásra, anyagi 
helyzetre való tekintet nélkül, egységesen 
utasította el Trianont. Nem véletlen, hogy 
a Nem! Nem! Soha! meghatározó hívószó-
vá vált. Aki a békediktátum aláírását kö-
vetően nem utasította el Trianont, és nem 
állt a revízió talaján, annak Magyarorszá-
gon politikai életemben nem volt jövője. 
Nem véletlen az sem, hogy a térképeken 
Csonka-Magyarországnak nevezték az or-
szágot, és hogy közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyékről beszéltek. Hi-
szen voltak olyan vármegyék, amelyek-
ből csak darabok maradtak, ezeket ösz-

szevonták, de azzal a kitétellel, hogy ezen 
egyszer még változtatni lehet és kell. Eb-
ben a magyar társadalom egységes volt, 
mindenki egyformán vélekedett arról, 
hogy a háborús vereség utáni helyzet 
Magyarország számára elfogadhatatlan. 
A nyugati világban is akadtak olyan poli-
tikusok, akik az első világháborút lezáró 
békerendszert igazságtalannak tartották. 
Bár adódik a kérdés, hogy létezik-e egyál-
talán igazságos béke, hiszen a győztesek 
soha nem érnének el semmit, ha mindent 
ráhagynak a vesztesekre. Az az érzésem, 
hogy igazságos béke nincs, de igazságo-
sabb lehetett volna.

És ma hogyan viszonyulunk Tria-
nonhoz?

– Meglátásom szerint nagyon vegyesen. 
Sajnos vannak, akik nem értik meg (bár 
lehet, hogy ők másképp látják), hogy a tri-
anoni veszteség az országhatárokon belül 
és kívül élő magyarság számára egyaránt 
egy szomorú tény, amely meghatározta 
a magyarság történetében mindazt, ami 
később történt. Legszebben talán Juhász 
Gyula fogalmazta meg, hogy mit is kell(e-
ne) tennünk:

„Nem kell beszélni róla sohasem,  
De mindig, mindig gondoljunk reá.”

Ez a leglényegesebb. Most, a 21. szá-
zadban ennek a tragédiának összekötő 
erőként kellene hatnia. Elszomorít, hogy 
vannak politikusok, akik szerint meg-
érdemeltük a trianoni békediktátumot. 
Egyetértek azzal, hogy meg kell békélni 
a döntéssel, mégis azt gondolom, hogy 
azoknak is van felelősségük, akik tőlünk 
elvettek valamit. Azt kellene mondaniuk, 
hogy száz éve ez így alakult, ezt mi most 
már nem adjuk vissza, de megadunk min-
dent az országunkban élő magyaroknak, 
ami emberileg, jogilag és sok minden más 

területen megadható, nyelvüket, kultúrá-
jukat szabadon gyakorolhatják, iskoláik, 
óvodáik lehetnek, és legfőképpen nem le-
hetnek másodrangú állampolgárok a ma-
gyarságuk miatt.

Ha korábban a magyar társadalom 
egységesen viszonyult Trianonhoz, 
akkor hogyan lett ebből mára egy 
rendkívül megosztó téma?

– 1945 után a hatalomra került kommu-
nisták úgy látták, hogy Trianonról nem 
kell beszélni, majd a nemzetköziség meg-
oldja a problémát. Ennek következtében 
hosszú évtizedekig nem nagyon beszéltek 
róla. Nem arról van szó, hogy kimondták 
volna a tiltást, de elég megnézni az 1950-
es és 1960-as évek történelemkönyveit. 
Trianonról szót ejtve mindig arról beszél-
nek, hogy ezért és azért érdemeltük meg, 
mert ezt és azt követtük el mások ellen. 
Ebben nőtt föl több generáció is.

Hogy tudunk úgy beszélni Trianon-
ról, hogy elkerüljük mind a nacio-
nalista felhangot, mind a békediktá-
tum bagatellizálását?

– Úgy, ha őszintén beszélünk róla, és 
ha mindannyian megértjük, hogy szá-
munkra ez egy fájdalom. Szokták mon-
dani, hogy az a magyar, akinek fáj Tria-
non. Ebben a magam részéről sok igaz-
ságot látok. Ha képesek lennénk ebben 
mindenféle különbözőségünk ellenére 
egyetérteni, akkor ez egy nemzeti mini-
mum lenne. Ez nem azt jelenti, hogy te-
rületeket lehetne visszakövetelni, de egy-
ként gondolhatunk arra, hogy eleink több 
mint ezerszáz éven keresztül fölépítettek 
egy európai Magyarországot. Ez hol ki-
sebb volt, hol nagyobb, hol a tatárok dúl-
ták, hol a törökök, de mindezek ellenére 

Szakály Sándor
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Érdekes jelenség szemtanúi lehetünk 
manapság: környezetünkben gom-
bamód elszaporodtak a művészek. 
Azt nem mondanám, hogy ez a mű-
vészet minden ágában egyformán 
érvényes, mert például sokkal hama-
rabb bukkanunk színművészre, mint 
teszem azt, szobrászra, és ugyanígy, 
nagyjából minden tizedik fotómű-
vészre jut csak egy zongoraművész. 
Aztán, ha művészet egyes ágazata-
iba külön-külön is mélyebben be-
leásunk, például a zeneművészet-
be, megtapasztaljuk, hogy annak az 
úgynevezett könnyű műfaját sokkal 
többen űzik, mint a klasszikus for-
máját. 

Ez a viszonylag új, ugyanakkor 
ténylegesen velünk élő jelenség azért 
szúr szemet, mert sokszor, valóban 
nagyon sokszor, maguk a művészek 
hirdetik önmaguk létezését, munká-
jukat-munkásságukat, vélt vagy va-
lós eredményeiket, érdemeiket, s te-
szik ezt szinte az összes létező mó-
don, a rendelkezésükre álló összes 
eszközzel.

Szóval, művészekből nem vagyunk 
híján. De valójában mire is hivatot-
tak ezek az emberek? 

Ahhoz, hogy tovább boncolgathas-
suk a témát, először magát a művé-
szetet mint általános fogalmat kel-
lene tisztáznunk. Ezzel a vállalással 
azonban rögtön méretes problémába 
ütköznénk, ugyanis a legbölcsebb le-
xikonszerkesztők sem tudták megha-
tározni, hogy pontosan mi is a művé-
szet. Annyiban mégis biztosak lehe-
tünk, hogy a művészet az egyén önki-
fejezési módja, amely során az alko-
tó tárgyi vagy szellemi produktumot 
hoz létre. 

Ha a definiálás útján továbbmen-
nénk, és arra keresnénk a választ, 
hogy mi számít művészeti alkotás-
nak, és mi nem, akkor tényleg hatal-
mas útvesztőbe kerülnénk, tehát ma-
radjunk az alkotónál és az alkotás-
nál, s beszéljünk azoknak a környe-
zetünkben betöltött szerepéről.

A művészetet nem feltétlenül érde-
mes gazdasági szempontból elemez-
ni. Már csak azért sem, mert a törté-
nelem során a kimagasló művészek 
szinte csak mecénások, műpártolók 
segítségével tudtak kiteljesedni. Ez 
azért van így, mert a hivatásos mű-
vészet önmagában nem jelent egyet 
egy jó gazdasági vállalkozással, sőt 
anyagi értelemben nem is feltétlenül 
jó befektetés. Az, hogy a művészet 
kapcsán kell-e mégis pénzről beszél-
ni, nagyon kétéltű dolog. Elvileg a 
mindenkori művészt belső kényszer 
hajtja alkotásra, és ettől indíttatva 
formálja meg a maga produktumát. 
Ha viszont erre az önkifejezésre csak 
anyagi juttatásért hajlandó, akkor 
az már nem csupán a belső kényszer 
kiteljesülése, ezáltal a létrejövő pro-
duktum, maga a műalkotás lényében 
szintén megkérdőjelezhető. 

Manapság a szellemi értékek meg-
őrzésének és új értékek létrehozásá-
nak a korát is éljük, ugyanakkor a 
művészetpártolás is új magaslatok-
ban jár. Ez a helyzet más megvilágí-
tásba helyezi a dolgokat. Szerintem a 
történelmi idők folyamán talán elő-
ször éljük annak a korát, amikor vi-
szonylag szabadon, őszintén, korlá-
tok nélkül állíthatjuk, hogy művész-
nek lenni jó vállalkozás. Sokszor még 
úgy is, hogy szinte semmi mondani-
való, semmi produktum nincs az ál-
lítás mögött. Segítő (támogató) ke-
zet valaki úgyis nyújt, legyen az akár 
egyén, akár társadalmi csoportosu-
lás vagy maga a hatalom. Ez a felállás 
valóban a mai kor művészét igazolja 
– aki pedig elpártol mellőle, az magá-
ra vessen, mert rögtön azzal a váddal 
szembesül, hogy nem érti a művésze-
tet, korlátolt. 

Figyelve a trendeket, néha már 
arra a valóban radikális (elvetemült?) 
következtetésre jutok, hogy mindent 
összevetve, talán a legőszintébb al-
kotók azok, akik hirdetve művésze-
tüket, produktumukat, kizárólag 
anyagi juttatásért cserébe hozzák azt 

létre, sőt ha kell, rendelésre szolgál-
tatják. A piacra termelnek, abból él-
nek meg, hogy olyat nyújtanak, ami 
fogyasztható. És itt be is zárul a kör. 
Ez a hozzáállás kétségtelenül őszinte, 
de a „gyártás” miatt ez a tevékenység 
mégsem sorolható egyértelműen a 
magasművészetek közé. 

A napokban olvastam egyik heti-
lapunk hasábjain, hogy művészeink-
nek manapság inkább van arra szük-
ségük, hogy egymillióan adjanak va-
lamennyi támogatást, mintsem hogy 
egyvalaki adjon egymilliót, mivel az 
kötöttséghez, függőséghez vezet. Az 
efféle kötöttség és függőség pedig 
megengedhetetlen egy valódi művész 
számára. Ezzel nem tudok egyetér-
teni, hiszen általában nagyon sok 
körülmény miatt nem tud egymil-
lió emberhez közvetlenül eljutni egy 
alkotás, hogy azután azok, mintegy 
vállveregetésképp, művészünknek 
anyagi térítést adjanak. A történe-
lemből meg azt is tudjuk, hogy kelle-
nek a pártfogók: az itáliai reneszánsz 
művészeknek ott volt a Medici csa-
lád. Michelangelo támogatója többek 
között maga a pápa volt, gondoljunk 
csak a Sixtus-kápolna homlokzatára. 
Haydn majdnem egész karmesteri és 
zeneszerzői pályafutása során Ester-
házy Miklós udvarában élt és dolgo-
zott, de említhetjük Holbeint is, aki 
VIII. Henrik angol király pártfogoltja 
volt. A felsoroltak alkotói független-
sége, azt hiszem, nem csorbult, leg-
feljebb megrendelésre is kellett oly-
kor dolgozniuk. Nekik és még sok-sok 
igazi művésznek összejött. Nem kel-
lett hozzá semmi más, csak az, hogy 
az adott mecénás felismerje és támo-
gassa a tehetséget.

Összefoglalva: a mai kor művé-
sze előtt is szabad a pálya; ha tény-
leg megvan benne az a bizonyos bel-
ső késztetés, akkor a többi már csak 
részletkérdés. Reméljük, hogy a mai 
kor mecénásainak székében is hozzá-
értők ülnek. Ily módon ebből mind-
annyian tudnánk profitálni.

MŰVÉSZETRŐL ÉS ANYAGIAKRÓL Bolyos Miklós

esszé
mégis itt maradtunk: ha megfogyva is, de 
törve nem.

Abban reménykedem, hogy ez a száz-
esztendős évforduló nem azt jelenti, hogy 
néhány nap vagy hét alatt úgymond le-
tudjuk Trianont, hanem megpróbáljuk 
elérni, hogy a nemzetet szétszakító tra-
gédia egymáshoz közelítsen bennünket. 
Ez a közös érdekünk, és ezt mindenkinek 
magának kell eldöntenie, hiszen nem le-
het senkire ráerőltetni, hogy hogyan gon-
dolkodjon erről a témáról. De a vélemé-
nyét mindenki elmondhatja, az is, akinek 
nem fáj Trianon.

A múltat magunk mögött kell hagyni, 
de nem kell róla megfeledkezni. Meg kell 
próbálni fölépíteni egy korszerű Magyar-
országot a határokon kívül élő nemzettár-
sainkkal együtt, hiszen ők is a nemzethez 
tartoznak.

Lát reális esélyt arra, hogy a ma-
gyarság konstruktív párbeszédet 
alakít ki a környező nemzetekkel?

– Párbeszéd lehet, de nem fogjuk tudni 
megváltoztatni a múltat, bár természe-
tesen vannak erre is törekvések, amikor 
arról van szó, hogy ki volt előbb a Kár-
pát-medencében. Szerintem elég lenne, 
ha a szomszédos államok elismernék, 
hogy ők így vagy úgy, de az egykori Ma-
gyar Királyság területéből és lakóiból 
jöttek létre. Például az 1918-as állapotot 
nézve azt látjuk, hogy Szlovákia lakossá-
gának jelentős része magyar volt, és er-
ről nem szabad megfeledkezni. Eközben 
a határok módosításának nincs semmi-
féle realitása. Jelenleg az 1947-es párizsi 
békeszerződés van érvényben, bár ennek 
számos pontját már többszörösen felülír-
ta a történelem, de amíg ezen a győztes ol-
dal aláírói nem akarnak változtatni, addig 
nem is fog semmi megváltozni. Ki kellene 
mondani, el kellene ismerni, hogy Erdély 
Magyarország részét képezte. A Magyar 
Királyságban soha nem mondták, hogy 
nem éltek Erdélyben románok, a Délvi-
déken szerbek, és így tovább. Ezeknek a 
nemzetiségeknek a jelentős része vagy az 
oszmán-török hódítás elől menekült, és 
így fogadta be őket az egykori Magyar Ki-
rályság, vagy ezt követően az uralkodók 
telepítették be őket, hogy az elpusztult te-
rületeket újra benépesítsék. Fel kellene is-
merni, hogy több mint ezer évig képesek 
voltunk együtt élni, és ugyanazt az ural-
kodót szolgálni.

A mai napig sok bennünk a harag és 
az indulat Trianon kapcsán?

– Indulatnak és haragnak nem kellene 
lennie, de a szomorúságot nem szabad 
kiölni a szívünkből. Nem is tudnánk. 
Gondoljunk csak a Vérző Magyarország 
című kötetre, amelyet a szabadkai szüle-
tésű Kosztolányi Dezső állított össze, és 
amelyben különböző világnézetű művé-
szek fogalmazták meg a trianoni fájdal-
mukat. Ez példaértékű lehet arra nézve, 
hogy miként lehet földolgozni egy nem-
zeti traumát. Soha nem fogjuk elfelejteni, 
mint ahogy más országok sem felejtik el 
a múltjukban gyökerező örömöket és tra-
gédiákat, sikereket és kudarcokat. Ezek 
az események végigkísérik egy nemzet 
történelmét, és nagy hiba lenne elfeled-
kezni róluk. Nem kell örülnünk annak, 
hogy Magyarország a területét tekintve 
ma ilyen kicsi, ami Trianon következmé-
nye és eredménye. Ezért kell szomorúan 
gondolnunk a száz esztendővel ezelőtti 
történésekre, és nem szabad, hogy azok 
kikopjanak a nemzet emlékezetéből. Puháci – akvarell


