
A trianoni békeszerzõdésrõl az
aláírása óta eltelt közel száz eszten-
dõ során már számos diplomácia-,
jog-, illetve politikatörténeti mun-
ka született. A kérdéskörrel foglal-
kozó kutatók elsõdlegesen a hivata-
los dokumentumokra (jegyzõköny-
vek, memorandumok, szerzõdések,
jelentések) alapozva vizsgálták az
események menetét és hatásait, ki-
emelt figyelmet szentelve az ún.
„nagy személyiségek” szerepének
bemutatására. Mindezekkel szem-
ben lényegesen csekélyebb azon
mûvek száma, melyekben hangsú-
lyosabban jelentek meg az „egysze-
rû” emberek Trianonnal kapcsola-
tos gondolatai, tapasztalatai, érzel-
mei. A Magyar Nemzeti Levéltár és
a Libri Kiadó Trianon arcai. Nap-
lók, visszaemlékezések, levelek cí-
met viselõ közös kiadványa a kor-
társi tapasztalatok, „az egyéni ízû
és zamatú személyes elbeszélések”
újrafelfedezését tûzte ki céljául, 
fõképpen a „hétköznapi”, tehát a
politikai döntéshozatalban részt
nem vevõ egyének nézõpontjára
koncentrálva. 

Az igényes kivitelezésû, hiány-
pótló kötetet Kunt Gergely, a Mis-
kolci Egyetem oktatója, valamint L.
Balogh Béni és Schmidt Anikó, a
Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltárának munkatársai szer-

kesztették, együttmûködésben az
Ablonczy Balázs vezette Trianon
100 MTA-Lendület Kutatócsoporttal.

A túlnyomó többségükben eled-
dig kiadatlan, most elõször publi-
kált forrásokra támaszkodó mû há-
rom nagy részre tagolódik: 1. nap-
lók, 2. visszaemlékezések, 3. leve-
lezések, egyéb személyes és félhi-
vatalos dokumentumok. A gondos
szerkesztõk minden egyes szemel-
vényt a szerzõje életrajzával, továb-
bá részletes magyarázó jegyzetap-
parátussal láttak el. A könyvben
éppúgy helyet kaptak az „egysze-
rû” emberek (egyetemi hallgató, ta-
nítónõ, hivatalnokok) benyomásai,
mint a „fontos” személyiségek (par-
lamenti politikusok, arisztokraták,
fõispánok) véleményei, megjelenít-
ve a korabeli honi társadalom mi-
nél szélesebb rétegeinek reakcióját
a történelmi Magyarország össze-
omlására. A beválogatott feljegyzé-
sek két évtized történelmét ölelik
fel, mivel a legkorábbi közülük
Thirring Gusztáv földrajztudós-de-
mográfus 1917. október végi visz-
szaemlékezése, a legkésõbbi pedig
Páldi Vilmos felvidéki tanító 1939
júniusáig papírra vetett vázlatos
memoárja, a felsõ-magyarországi
impériumváltástól kezdve az elsõ
bécsi döntéssel (1938 novembere)
bezárólag.
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A Tri a non ar ca i ban kö zölt írá -
sok egyik kü lön le ges sé gét az ad ja,
hogy a szer kesz tõk a nõi né zõ pont
be mu ta tá sá nak a ko ráb bi ak nál na -
gyobb te ret szán tak. El sõ sor ban
arisz tok ra ta höl gyek tõl fenn ma radt
ira tok ba nyer he tünk be te kin tést
ez ál tal. Pél dá ul if jabb gróf András-
sy Gyu la fe le sé gé nek, Zichy Ele o -
nó rá nak ma gán le ve lek kel ki egé szí -
tett iz gal mas nap ló já ba, amely az
1919-es esz ten dõ for du la tok ban
bõ vel ke dõ po li ti kai vi szo nya it tag -
lal ta. Az 1919–1922 kö zöt ti nyu -
gat-ma gyar or szá gi hely ze tet há -
rom, szin tén fõ ne me si szár ma zá sú
nõ, Batthyányné Coreth Má ria Te -
ré zia, Bat thyá ny Luj za, va la mint
Es ter házy Má ria her ceg nõ tol má -
cso lá sá ban is mer het jük meg.

A nem arisz tok ra ta asszo nyok
ál tal jegy zett szö ve gek kö zül fi nom
de rû len gi át az 1921-ben Bánffy-
hunyadról át te le pült, és hosszú hó -
na po kig va gon la kó ként élõ Czucza
Em ma nap ló ját. En nek szem lél te té -
sé re idéz he tõ a nap ló 1921. jú ni us
24-i be írá sa, ami kor a ta ní tó nõ a
pá pai pá lya ud va ron egy tet sze tõs
vas úti ko csit pil lan tott meg. „Üveg -
ab la ka van. Ér dek lõd tem, nem kap -
hat nám-e meg. Ho gyan gon do lok
ilyent, hi szen az ver seny lo vak nak
va ló?! Bo csá na tot ké rek, hogy rá
mer tem vet ni a sze mem! Ver seny ló
– és egy me ne kült ta ní tó nõ? […]
Nem ke se red tem el. De hogy! Vissza -
fe lé me net ma gam ban jót ka cag tam.
Úgy hal lom, na gyon le ment az ál la -
tok ára, ve le együtt az enyém is…”

A zág rá bi egye te mi ta nul má -
nya it 1918-ban be fe je zõ, és a dél -
szláv ha ta lom át vé telt a hor vát fõ -
vá ros ban vé gig élõ Tarczay Gi zel la
nap ló ja ugyan csak több fi gye lem re
mél tó gon do la tot tar tal maz. Ezek
kö zül kü lön is em lí tést ér de mel,
hogy mi u tán IV. Kár oly csá szár és
ki rály 1918. ok tó ber 16-án szö vet -

sé gi ál lam má nyil vá ní tot ta Auszt ri -
át, Wekerle Sán dor ma gyar mi nisz -
ter el nök pe dig a bu da pes ti kép vi -
se lõ ház ban be je len tet te a per szo -
ná lu ni ót s ve le a du a liz mus rend -
sze ré nek vé gét, Tarczay csa ló dot -
tan ál la pí tot ta meg: „Más kö rül mé -
nyek kö zött hogy tud nánk örül ni
en nek a vív mány nak! 400 év nyi
ke ser ves együtt lét után vég re me-
gint füg get len a ma gyar! De meg ke -
se rí ti ezt az örö möt az a sok el len -
ség, amely tu laj don ha zánk ban
re ánk acsar ko dik.” 

A könyv má sik nagy eré nye az,
hogy nem csak a ma gya rok jut nak
ben ne szó hoz, ha nem a nem ze ti sé -
gek is. Marko Protić szerb or to dox
es pe res, Alexandru Vaida Voevod
ro mán po li ti kus, il le tõ leg Lucian
Blaga ro mán köl tõ-fi lo zó fus em lék -
ira ta i ból vi lá go san ki raj zo ló dik,
hogy amíg mi fá jó tra gé di a ként él -
tük és él jük meg Tri a nont, ad dig
leg több szom szé dunk szá má ra az a
füg get len ség meg szer zé sé nek és a
nem ze ti üdv tör té net be te tõ zé sé nek
a jel ké pe.

Protić, a sza bad kai pra vosz láv
egy ház köz ség fe je „fel sza ba du lás -
ként” te kin tett a szerb csa pa tok vá -
ros ba tör té nõ be vo nu lá sá ra. 1918.
no vem ber 13-án egy Lazar Stipić
ne vû he lyi hor vát új ság író val vár ta
a vas út ál lo más ra meg ér ke zõ ka to -
na sá got. „Az óra 6 óra 35 per cet
mu ta tott, ami kor Laza[r] vi dá man
azt mond ta: Fi nis Hungariae! Eb -
ben a pil la nat ban meg ör ven dez te -
tett min ket a moz dony, ame lyen
egy sajkacsás [a szerb had se reg
posz tó ból ké szí tett sap ká ja – G. M.]
ka to na állt, ki biz to sí tott pus ká val”
– fo gal ma zott az or to dox pap. 

Protićnál jó val is mer tebb alak ja
volt a ho ni nem ze ti sé gi tár sa da lom -
nak Alexandru Vaida Voevod, aki a
Ro mán Nem ze ti Párt szí ne i ben fog -
lalt he lyet a ma gyar or szág gyû lés -

téka
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ben. Az Önéletrajzi vázlat címû me-
moárjának legszürreálisabb jelenete
1918. október 18-án játszódott le a
képviselõházban. Miközben a fron-
tokon az Osztrák–Magyar Monar-
chia haderejének helyzete kétség-
beejtõ volt, a régi világ pedig viha-
ros gyorsasággal roskadt össze, õ a
parlament büféjében békésen liba-
májat fogyasztott, egy pohár sör kí-
séretében. Közvetlenül azután, hogy
felszólalásában önrendelkezési jo-
got követelt a hazai románságnak.

Másfél hónappal e képviselõhá-
zi beszédet követõen, december 
1-jén Gyulafehérváron került sor a
magyarországi románok nemzet-
gyûlésére, ahol a küldötteik kinyil-
vánították elszakadási szándékukat
a magyar államtól. Lucian Blaga
ugyan a gyûlésterembe nem jutott
be, ám egész nap a résztvevõk kö-
zött tartózkodott. Szavai szerint:
„Abban az idõben még nem voltak
mikrofonok, a szónokok, mivel-
hogy hangjuk nem ért el mindenki-
hez, emelvénytõl emelvényig men-
tek, így sokszorozva meg szavaik
visszhangját. Azon a napon ismer-
tem meg, mit jelent a nemzeti lel-
kesedés, az õszinte, önkéntelen, el-
lenállhatatlan, belülrõl jövõ, min-
denkit magával ragadó lelkesedés.” 

A magyar közösségek sokkal in-
kább félelemmel és elkeseredéssel,
semmint lelkesedéssel fogadták
1918 végén Erdély román uralom
alá kerülését. Amikor a román had-
erõ birtokba vette Kolozsvárt, mér-
hetetlen szomorúsággal jegyezte fel
naplójába az agg unitárius püspök,
Ferencz József: „1918. december
24-én a románok megszállották Ko-
lozsvárt. Karácson szombatján an-
gyalok járása helyett kucsmás oláh
katonák. […] Könnyeimmel írtam e
sorokat is, s valószínûleg azok már
nem apadnak el, amíg én élek.” 

Összegzésképpen bátran kije-
lenthetõ, hogy a Trianon arcai igé-
nyes forrásválogatással gyarapítot-
ta a történelmi Magyarország fel-
bomlásáról szóló irodalmat. Úgy
véljük, hogy a békeszerzõdés cen-
tenáriumához közeledve e mû mél-
tó figyelemre tarthat majd számot a
történelmünk iránt érdeklõdõk leg-
szélesebb körében. A kötet kiváló-
an alkalmas arra is, hogy a történe-
lemtanárok egyes szemelvényein
keresztül emberközelibb képet
nyújtsanak diákjaiknak a tárgyalt
idõszakról, ami a könyv szerkesz-
tõinek egyik célkitûzése volt. 

Gali Máté 
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