
 

Záróközlemény  
2020. szeptember 24. 

 
"Trianon 100 – A békediktátum és következményei, tanulságai" témakörben 

 
A Közép-európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület – figyelembe véve 

küldetését és hagyományait - 2020. évi Társadalmi Párbeszéd fórumát Trianon 

centenáriuma kapcsán a békediktátumnak, következményeinek és 

tanulságainak szentelte. A pandémiás helyzetre tekintettel az eredetileg 

májusra tervezett rendezvényt el kellett halasztani, de szeptember 24-én – az 

egészségügyi korlátozásokat szigorúan betartva – a Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében sikerült azt megtartani. 

Megnyitó beszédet a Kormány részéről Potápi Árpád, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő tartott. Köszöntő 

szavakat mondott dr. Czeglédi József a KEP és az 56-os Dialógus Bizottság 

elnöke, a közgazdaságtudományok kandidátusa, a Szervező Bizottság elnöke, 

Prof. Kroó Norbert, az Európa Mozgalom Magyar Tanácsának elnöke, a KEP 

alelnöke, az MTA v. alelnöke, dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó alapító 

elnöke, a Panoráma Világklub elnöke.    

A két szekcióban ülésező konferencia választ keresett arra a kérdésre, hogy mit 

tudunk ma mondani Trianonról önmagunknak, túl azon, hogy Európa egyik 

legrégibb államát és benne a magyarságot feldarabolta, hogy nagyon fáj, hogy 

nem feledjük a tért, ahol történelmünk jelentős eseményei lejátszódtak, ahol 

annyi nagy emberünk született és alkotott, ahol kulturális örökségünk emlékei 

maradtak, s ahol ma is több millió magyar áll helyt nehéz körülmények között. 

Mit tudunk mondani erről a tragédiáról a világnak, amit kész meghallani, 

aminek lehet foganatja? A tények és a következmények fölidézése persze 

mindig időszerű, hiszen minden nemzedéknek meg kell ismernie azokat a 

tényezőket, amelyek sorsát meghatározzák. Több, mint egy évszázaddal a 

békediktátum aláírása után a magyar társadalomnak, sőt egész Európának 

elsősorban arra kellene választ keresnie, hogy mennyire sikerült fölszámolni 

ennek a szerződésnek a ma is ható káros következményeit.  



 

Nem lehet vitás, hogy nemzetünk életének leggyászosabb pillanatai közé 

tartozik a történelmi Magyarország területének erőszakos csonkolása és ezzel a 

döntéssel honfitársaink millióinak idegen uralom alá kényszerítése. Gyászunk 

mély, feldolgozhatatlan és fájdalmas. Mohács, Nagymajtény és Világos után 

nem csatatéren, hanem egy Versailles-ban lévő kastélyban, nem harc közben, 

hanem az ellenfelek által diktált feltételek alapján kívánták a magyarságot 

felszámolni.  Évszázadnyi távlatból azonban, amikor Trianonról beszélünk, 

hangsúlyozni kell – miként azt a Nemzeti Összetartozás Évét életre hívó 

kezdeményezés is tette –, hogy kulturális nemzetként, a máig tartó trianoni 

trauma ellenére is összetartozik a Kárpát-medencei (és azon túli) magyarság, 

amely erre a megrendítő csapásra pozitív feleletek és cselekedetek sorával volt 

képes, és szándékozik a jövőben is válaszolni.  

A KEP konferenciája megállapította, hogy jelenleg hazánkban a kulturális 

nemzetet alkotó keretek igen nagy szerepet játszanak a társadalom 

önmeghatározásában. Jövőnket hosszú távon az fogja megszabni, hogy 

mennyire tudunk ellenállni a kulturális nemzetünket kívülről fenyegető 

veszélynek, amely a viselkedési minták terjesztésétől a gazdasági befolyáson át 

a közvetlen nyomásgyakorlásban nyilvánul meg ma is. 

A Trianon óta megtett út valóban rögös, amelyen néha napjainkban is 

botladozva járunk. Vissza nem fordulhatunk és minden nehézség ellenére előre 

kell jutnunk. Hit kell hozzá, bátorság és akarat. Ezen kívül az is, hogy 

magyarként – bárhol élünk is – a bennünket összetartó erő nagyobb legyen, 

mint bármely ezt keresztező kísérlet. 
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