Trianon 100
Emlékezzünk közösen!

A 2020-as év az erős magyar közösségek éve és a nemzeti összetartozásé is, hiszen az idei
nemzeti összetartozás napján lesz 100 éve annak, hogy feldarabolták a Történelmi Magyarországot a trianoni békediktátum aláírásával. Erre a tragikus eseményhez kapcsolódó,
archív fotókkal és irodalmi szövegekkel emlékezünk. Határmentén nőttem fel, sosem értettem, miért nem sétálhatok csak úgy át az erdőn keresztül oda, ahol ugyanúgy magyarul beszélnek. Azóta persze Magyarország uniós tagország, most már nyitott a zöldhatár is. De
tudjuk, hogy ez mégsem ugyanaz… Ha most összegyűlni nem is tudunk, de otthon, csendben emlékezzünk meg erről a nemzetünk életében olyannyira meghatározó, kitörölhetetlen
dátumról, s ahogy a magyarországi nemzetpolitika próbálja enyhíteni ennek fájdalmát, koncentráljunk az összetartozásra. Ha mi, magyarok összetartunk, senki sem győzhet felettünk!

A Kőrösi Csoma Sándor Program svédországi ösztöndíjasai

Címlapfotó: Antal József (a kép a Nagy-Milic csúcsán, a Zempléni-hegységben készült)

Fotó: Antal József
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Karinthy Frigyes
Levél kisfiamnak (részlet)
„És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy
Szolnokon, vagy Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a
virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a lánchidat
és a Dunát és az aggteleki cseppkőbarlangot és a dobsinai jégbarlangot és a Vaskaput és a
Balaton vizét – akkor lesütöttem a szemem és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És
mikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik, és amit lát, nem valóság,
álomkép csak, tündérmese, játék. Játék háznak éreztem az idegen házat – csak játszották az
emberek, hogy ezt ők komolyan veszik –, és mikor a vendéglőben fizettem, elámultam,
hogy elfogadják tőlem a játék pénzt, amit kezembe nyomtak, mikor átléptem a magyar határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők komolyan mondják: hélas! és alas! és
wehe! és ahimé! – mikor jaj-t kell mondaniok –, és arra gondoltam, hogy haláluk percében
ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható ismerős valóság ott kezdődött nekem,
ahol átléptem a határt – ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem.
De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit:
valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról –
arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni,
mire gondoltam.”

Fortepan/Adományozó. 1940. Magyarország Ledöntött határkő a trianoni határnál Aggtelek és Kecső között.
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Kosztolányi Dezső
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben
Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már,
nincs is magas és nincs számunkra mély.
Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz,
mi lesz szivünkkel és mi lesz szavunkkal,
ha jő az éj?
Ti messze költők, akik távol innen
emelkedtek az Isten szívihez,
mi földön ülünk már s szavak hamúját
kapargatjuk, és fölzokogva kérdjük,
mi lesz, mi lesz?
A versünk is már csak segélysikoltás,
mely ki se hat a tűzön-poklon át,
mint gyönge csecsemőé, kit megölnek,
és mint a szűzé, akit meggyaláznak
a katonák.

Fotó: Antal József
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Babits Mihály
Csonka-Magyarország (részlet)
mert
borzasztó az Igazság a gerincekben!
mit érnek a ma-épített falak körülöttem?
ott borzad az Igazság a kövekben! ott ég a hegyekben!
árad a vizekben!
Óh tiszta, éles trombita, zengj!
ne hallgass sohase!
egy napig se! egy óráig se! egy pillanatig se! mint
ahogy nem
hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség...
nem hallgat a vonzás a kőben, hogy természetes
irányában essék...
nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér...
nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér...
nem hallgat a szél,
míg él...

Fortepan/Adományozó. 1940. Magyarország, Románia a trianoni határ megnyitása.
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József Attila
Nem, nem, soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
(1922. első fele)
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Juhász Gyula
Trianon (részlet)
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!

Fortepan/Adományozó. 1920. Magyarország, Szeged Trianon elleni tüntetés a Városháza előtt.
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Wass Albert
Üzenet haza (részlet)
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó,
és törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...
Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést,
ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

Fotó: Antal József
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