
Nagy érdeklõdés kísérte az oroszlányi
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár olvasó-
termében megtartott történelmi elõadást
és folyóirat-bemutatót, mely az Így írnak
Õk... sorozat legutóbbi elõadása volt.

A megjelenteket Takács Tímea, a szer-
vezõ intézmény igazgatója köszöntötte a
következõ gondolatokkal: „Könyvtá-
runkban az elmúlt esztendõben új folyó-
iratként megjelent Trianoni Szemle az
egyik legkeresettebb és legkedveltebb
lap. A lap szerkesztõinek meghívásával
még közelebb szeretnénk hozni olvasó-
inkhoz a folyóiratot.” 

A találkozó elsõ felében Az írott törté-
nelem – Trianon címmel rendhagyó tör-
ténelemórának beillõ, vetített képes elõ-
adást tartott Szidiropulosz Archimédesz
történész, szociológus, a Trianon Kutató-
intézet alapító igazgatója. Elõadása rá-
mutatott a szomorú és igazságtalan béke-
diktátum elõzményeire, politikai hátteré-
re, nemzetünket sújtó következményeire
és végkifejletére. A versailles-i Nagy-
Trianon palotában aláírt, Magyarország-
gal kötött szerzõdés idején – tiltakozásul

és a nemzeti gyász kifejezéseképpen –
Magyarország-szerte megkondultak a ha-
rangok, bezárták az üzleteket, az iskolá-
kat, leállt a közlekedés. A békeszerzõdés-
nek mondott diktátum igazságosnak és
törvényesnek nyilvánította Nyugat-Ma-
gyarország, a Felvidék, Kárpátalja, 
Erdély, a Délvidék, valamint a történel-
mileg is valóban autonóm Horvátország
elszakítását. Nem írt elõ egyetlen falu-
ban, városban, területen sem népszava-
zást, minden megfontolás és ellenõrzés
nélkül elfogadta az utódállamok követe-
léseit. Magyarország területét 283 ezer
négyzetkilométer helyett 93 ezer négy-
zetkilométerre, lakosságának számát
18,2 millióról 7,6 millióra csökkentette, 
s az ország határain túl egybefüggõ töm-
bökben magyarok százezrei kerültek ide-
gen hatalmak alá. A hosszú távon mû-
ködõ, a békés egymás mellett élést, a 
belenyugvást elõsegítõ, igazságos etnikai
rendezésre kísérlet sem történt. A béke-
szerzõdés Magyarország hadrendjének
maximumát 35 ezer fõben határozta meg,
és megtiltotta az általános hadkötelezett-
séget.

A történelmi elõadás után Domonkos
László író, újságíró, a Trianoni Szemle
szerkesztõbizottságának tagja mutatta be
a 2009-ben létrehozott folyóiratot. A fo-
lyóiratban megjelenõ cikkek tartalma
alapos kutatómunkára mutat. Minden
lapszámban található egy színes mellék-
let is.

A rendezvény végén az érdeklõdõk
örömmel vásároltak a lap eddig megje-
lent példányaiból. ■
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