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„A külön vélemény szabad egyéniség joga. Az egység megtalálása pedig az egyén 

fegyelmezettségének a törvénye. Legyünk tehát olyan magyarok, akik méltók vagyunk a magyar 

történelmi múltra. Nem csak szellemben erősek, de lélekben is. Nem csak sportokban kiválóak, 

de szellemi és lelki fegyelemben is legyünk egy akarat és egy cél. És biztos vagyok abban, mint 

ahogy önök is biztosak abban, ha mélyen a lelkiismeretükbe néznek, hogyha mi magyarok 

egyszer összefogunk itt a szabad világon, nincsen a pokolnak az a hatalma, amelyik 

megbirkózhatik velünk. Ha ezt meg tudjuk érteni, s ezen az úton el tudunk indulni, máris egy 

nagy lépéssel előbbre vagyunk mindenkinél.” 

Tisztelt Emlékezők! 

Wass Albert szavaival köszöntöm önöket, a Nemzeti Összetartozás Napján. 

101 évvel ezelőtt, a versailles-i Nagy Trianon kastélyban aláírták a történelmi Magyarország 

határait felszámoló, a magyar nemzet egységét megtörni szándékozó békediktátumot, 

kényszerszerződést. 

11 évvel ezelőtt, a gyászos évforduló emléknapja, a magyar nemzet összetartozásának 

ünnepévé avanzsált. Noha a döntéshozatalkor, a nagy író által ideidézett összefogás, az 

országgyűlés padsorait elkerülte, a magyar nemzet államhatárok feletti összetartozása mára, 

valósággá vált. Ez a valóság köti össze, itt mindannyiunkat. 

Történelemtanárként gyakran találkozom a „mi lett volna, ha” kezdetű kérdéssel. „Mi lett volna, 

ha nincs Trianon?” A választ keresni erre értelmetlen. Értelmetlen, nem csak azért, mert a 

fantázia alkotta alternatív múlt nincs és nem is lehet hatással a jelenre, jövőre, hanem 

értelmetlen azért is, mert tanulni belőle nem tudunk. Ha viszont úgy tesszük fel a kérdést, hogy 

„mi nem lett volna, ha nincs Trianon” – egy fokkal talán közelebb kerülünk az értelemhez. 

Mielőtt azonban elragadtatnám magam és hosszas okfejtésbe kezdenék a húszas-, harmincas-

évek politikai döntéseinek újra értelmezéséről, a „mi nem lett volna, ha” kérdésre válaszolva, 

engedjenek meg nekem egy személyes választ. 

Én egészen biztosan nem lettem volna. Ugyanis 1920. június 4-én egyetlen felmenőm sem élt 

itt, a szülővárosomban, Bonyhádon. A trianoni döntés okán szakadtak el az anyaországtól 



vajdahunyadi és tardoskeddi őseim, akik a revízió vágyától fűtött Horthy-éra végnapjaiban 

kényszerültek otthonaik elhagyására, az 1940-es évek háborús forgatagában. Így leltek új 

otthonra a Völgység fővárosában, ahol utóbb nagyszüleim és szüleim is egymásra találtak. Ha 

úgy tetszik, ez az én szubjektív Trianon-élményem. 

Tisztelt Emlékezők! 

Lehetőségeimhez mérten igyekeztem felkutatni azt a forrást, aki a lehető leghitelesebb korképet 

tudja nyújtani számunkra, a békediktátum aláírását követő évtizedekről. Ebből a 

megfontolásból folytattam tehát hosszas telefonbeszélgetést Szuprics Vendel bácsival, akit az 

evangélikus gimnázium legéltesebb öregdiákjaként van szerencsém ismerni. 

Vendel bácsi 1920. február 28-án született, azaz bő három hónappal a kényszerszerződés 

létrejötte előtt, így gyermek- és ifjúkora, fiatalfelnőtt évei nyújthatják számunkra a keresett 

Trianon-élményt. Beszélgetésünk során örömmel mesélt bonyhádi diákéveiről, a cserkészetről, 

a Perczel Mór emlékére rendezett futóversenyekről, amelyeken váltócsapatuk rendre az élen 

járt, s az érettségi vizsgáról, amit 83 éve tett. Az azt követő óvári éveiről, amelyeket a Királyi 

Gazdasági Akadémia növendékeként élt meg, vadászatokról és a nősülése körüli 

bonyodalmakról. Öröm lenne mindent elmesélni! De nem szeretnék visszaélni a rám szabott 

időkerettel, így visszatérnék a keresett Trianon-élményhez. 

Vendel bácsi 1941. október elsejétől két évig szolgált a tábori lovastüzérségnél, majd a 

leszerelését követő napon megnősült, s egy hétre rá visszatért a frontra. Szavait idézem: 

„Nem nappal van a háború, akkor csak egy két civil szerb vagy horvát lövöldözött a levegőbe. 

Az ő fegyverzetük nem egyezett a miénkkel, az ágyúkkal szétlőhettük volna őket. Éjjel így is 

tettünk. Mikor az ő oldalukon elhallgattak a puskák, gépfegyverek, átmentünk megnézni őket: 

halott, halott hátán, voltak vagy négyszázan. Többet nem támadtak a partizánok.” – mesélte a 

Drávaközében zajló eseményeket. Később, amikor már a front a Duna-vonalánál húzódott, 

Dunaföldvárhoz vezényelték őket, ahonnan a túlparton állomásozó Vörös Hadsereget lőtték, 

akik így átkelni nem tudtak, kénytelenek voltak a főváros irányába tolni a frontvonalat. Néhány 

héten belül Bicskénél állították meg az oroszokat. Az üteg, amelyben Vendel bácsi szolgált, a 

gondviselés jóvoltából, lőszerhiány miatt kerülte el Budapest ostromát, mint elmondta, a tábort 

ő előttük elhagyók mind odavesztek. 



A második világháború végnapja Graztól délre érte őket, ahonnan a Székesfehérvár melletti 

sárszentmihályi Zichy-kastélyhoz meneteltek, ugyanis a parancs szerint itt, a leszerelés körüli 

adminisztráció miatt kellett várakozzanak. Idézem: 

„Két nap után bevagoníroztak bennünket. Az első megállónk Konstanca volt, a Fekete-tenger 

partján, hadifogságba kerültünk. Később áthajóztattak minket Szocsiba, ott három és fél évet 

töltöttem. 49 kilogrammal tértem haza, rajtam csak a csont és bőr volt.” 

„Mi nem lett volna, ha...”? Ugye, elgondolkodtató? 

Tisztelt Emlékezők! 

„Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet. Ám a mi fajtánk 

konok, szívós és leleményes, ezért nem csak kibírtuk, de ma ismét győzelemre állunk. Ezért 

szívből jövő hálánkat és legmagasabb elismerésünket fejezzük ki az elszakított nemzeti 

közösségeink évszázados helytállásáért, hűségükért a magyar nemzethez és a szülőföldjükhöz.” 

Így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök egy évvel ezelőtt. 

S ha már hűség, nem mehetünk el szó nélkül az idei centenárium előtt sem. 100 évvel ezelőtt, 

1921 decemberében Sopron városa, s a környező települések többsége – Brennbergbánya, 

Fertőboz, Kópháza és Nagycenk, úgy döntöttek hűséget esküsznek Magyarországnak. Hűségük 

jelentette a motivációt a revízió beteljesítéséhez, s jelenti napjainkban a hazaszeretet élményét. 

Ily módon, a XX. századi magyar történelem origójaként értelmezhető békediktátum, ami 

egyúttal jelenkorunk kezdetét is jelöli, mindannyiunk számára kapcsolódási pontot jelent, úgy 

múltunkban, mint jelenünkben. Feladatunk és felelősségünk e közös, közösség teremtő pontok, 

Trianon-élmények felkutatása, hiszen ez formálhatja egésszé a magyarságot, s teheti valóban 

ünnepé a nemzeti összetartozást. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


