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Hábel György gyémántdi-
plomás erdõmérnök kollé-
gánk szenvedélyes, tárgy-
szerû és komoly történelmi
ismereteket felvonultató
írásában elemezte Trianont,
a felvidéki magyarságot és
az egész magyarságot sújtó,
jogtalan és igazságtalan bé-
keszerzõdést.

A trianoni békediktátum
valójában megölte a Ma-
gyar Királyságot és hatal-
mas veszteségekkel és né-
mi idõeltolódással terem-
tette meg a Magyar Köztár-
saságot.

Természetesen történelmietlen fel-
tenni azt a kérdést, hogy mi lett volna,
ha …, de minden irodalmat ismerõnek a
fülébe csengenek Petõfi szavai, hogy:
„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek”,
ehelyett a magyar külpolitikában meg-
határozó volt az osztrák, illetve késõbb
a német dominancia, egyben a szövet-
ségesi hûség fogalma.

Sajnos a környezõ utódállamok veze-
tõi elõbb ismerték fel Franciaország jö-
võbeni szerepét, és Masaryk professzor,
a késõbbi Csehszlovák Köztársaság el-
nöke, aki korábban nem mellesleg a bé-
csi parlament képviselõje is volt, egysze-
rûen kisétált Párizsba, és mire az Osztrák
– Magyar Monarchia belebukott a feles-
legesen és ostobán elindított, majd még
ostobábban befejezett I. világháborúba,
addigra a Kisantant már Párizsban ülése-
zett a magyarok nélkül, pedig ha Petõfi
intelmeit éppen a szabadságharcaink
okán is megfogadjuk, akkor mi is lehet-
tünk volna a Kisantant tagja, de akár a
vezetõ ereje is.

A Monarchiától való idõbeni elsza-
kadás helyett mi a bajtársi és a szövetsé-
gesi hûséget tartottuk fontosnak, ezért
„hálából” Ausztria el is csatolta Burgen-
landot és majdnem Sopront is.

A II. világháború elõtti visszacsatolá-
sok, majd a katonai nyereségek is a né-
met bábáskodás halálos ölelésében
születtek, és megint kettévágtak csalá-
dokat és országrészeket, menekülésre
kényszerítve magyarokat és nem ma-
gyarokat is. Ne felejtsük el azt sem,
hogy Magyarországról meg késõbb
elüldözték a svábokat, majd lakosság-
cserével kicsalogatták a szlovákokat,
akik mindegyike innen vagy onnan idõ-
legesen vagy véglegesen hontalan és
gyökértelen emberré vált, csak azért,

mert ilyen vagy olyan nyelven beszélt,
vagy nem beszélt.

Különösen lesújtó és megmagyaráz-
hatatlan esemény volt Erdély kettésza-
kítása Kolozsvár határában. Ez az elké-
pesztõ döntés a bölcs király ítéletét jut-
tatja eszünkbe, aki két vitatkozó anya
között úgy próbált igazságot tenni,
hogy vágják ketté a gyereket, és így
osszák fel õt egymás között.

Az igazi anya rögtön lemondott errõl
a megoldásról, a király pedig neki adta
a gyermeket, mert õ volt az igazi anya.

Nem tudni, hogy Románia vagy Ma-
gyarország édes szülõje volt-e Erdélynek,
és nem inkább egyben és önállósítva kel-
lett volna megvédeni a felosztástól.

Ennyit a múltról!
Trianonnak szerencsére mára már a

végnapjait éljük, és az egyesült Európá-
ban oda utazunk, ahová akarunk, és ott
dolgozunk, ahol van munka, és néhány
ostoba és mulandó rendeletet kivéve,
mindenki szabadon beszélhet a magyar
vagy más anyanyelvén, használhatja
szimbólumait, Révkomáromban felállít-
hatja Szent István szobrát, és úgy tûnik,
hogy Budapesten (!) sem kell lebontani
a Turul-szobrot.

A Kisantantnak is a végnapjait éljük,
hiszen az utódállamok már alig tudnak
kormányt alakítani a magyar pártok
részvétele nélkül, a román rádió elnöke
is magyar, a csallóközi agráriumot pe-
dig magyar miniszter felügyeli majd.

A Vajdaságban kialakult a magyar
kulturális autonómia, és a magyar ket-
tõs állampolgársági törvényt is egyedül
Ficóék támadták meg, de bele is buktak
ebbe a nagy magyarellenességbe.

Hábel György 48%-ra teszi a Trianon
elõtti Magyar Királyságban élõ magyar
nemzetiségek arányát, amely baljós elõ-
jele volt annak, hogy akár 40% alá is

csökkenhet az arányuk, és
így parlamentáris demokrá-
cia esetén akár kisebbség-
be is szorulhattunk volna.

A majdnem homogén
Magyar Köztársaság kiala-
kulása tehát hasonlatos volt
a Fõnix madár sorsához,
amely meghalni tûzbe
szállt, de a lángnyelvekbõl
egy új madár született, a
Magyar Köztársaság,
amelynek fontos mai fela-
data és hivatása az lehet,
hogy erõs, vonzó és gazdag
ország legyen, hogy segíte-

ni tudja a még szegény és elesett határ
inneni magyarokat, de ugyanígy segít-
sen a határon túliak magyarságának és
kultúrájának megõrzésében is.

A csehek, a morvák és a szlovákok
„Trianonja” 1278-ban a Bécs és Pozsony
közötti Dürnkrutnál, a morvamezei csa-
tában volt, amikor Habsburg Rudolf és
IV. (Kun) László seregei legyõzték a
cseh Ottokár hadait, és megnyílt az út
az északi irányú hódítások elõtt az oszt-
rákok és a magyarok számára is.

A csata 700 éves évfordulója alkal-
mából az ausztriai Dürnkrutnál felállí-
tott emlékmû ma már nem tesz említést
a magyarok akkori hõsiességérõl!

Hát ennyit az osztrák szövetségesi
bajtársiasságról.

Végül nekünk, magyar erdészeknek
különösen fáj a „Kárpátok szent bércei-
nek” elvesztése, és a már akkor is szer-
vezett és színvonalas magyar erdõgaz-
dálkodás megtörése, melyre ugyan né-
mi gyógyírként hatott a selmeci vándor-
gyûlésen a szlovák kollégák dícsérete,
hogy ugyanis õk a megkezdett magyar
üzemtervezést folytatták, melyet ma is
példamutatónak tartanak.

Az „erdõk trianonjának” végnapjait is
most tapasztaljuk, amikor Kaán Károly
generációja az Alföld fásításában ko-
moly eredményeket ért el, majd a ter-
melõszövetkezeti idõkben dr. Balázs
István szervezõmunkájának köszönhe-
tõen a tsz-ekben komoly erdõtelepítési
munka kezdõdött, és az ország erdõ-
sültsége több mint kétszeresére növe-
kedve közelíti a Trianon elõtti átlagot.

Az erdészek fõnix madara is nagy
szenvedések közepette született újjá,
ezért van okunk az elért eredményekre
büszkének lenni, és a megkezdett mun-
kát töretlenül tovább folytatni.

Dr. Czerny Károly

Trianon és a kisantant végnapjai




