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Könyvajánló

Szétszaggatott ország. Trianon a magyar költészetben. Szerk. Bíró Zoltán. 
Lakitelek, Antológia, 2010. 

„Tisztelt Olvasó! Ha olvassa az e kötetben összeváloga-
tott verseket, látni, érezni fogja azt a magyar fájdalmat, 
amit eleink vagy kortársaink közül sokan átéltek és 
átélnek ma is a trianoni igazságtalan és megalázó 
döntések következtében� Ezt a fájdalmat, a soha nem 
feledhető veszteségek feletti tragikus sorsérzékelést 
fejezik ki elsősorban a versek… Ez a gazdag és mind-
máig sokrétűen és sokszínűen emlékező, tiltakozó, a 
nemzet egységét kívánó és szorgalmazó magyar költé-
szet érlelje meg bennünk is, a mai magyar ifjúságban is 
azt a tudatot és erkölcsi kötelezettséget, hogy a nemzet 
egyesítéséről, legalább is lelki-szellemi értelemben, 
soha nem mondhatunk le… Ezt sugallják nekünk, 
mai magyaroknak e válogatás legfájdalmasabb költe-
ményei is� A magyar fájdalom költői kifejezésében – 
mint irodalmunk története során mindig – most is az 
élet, nemzeti létünk megtartásának és újraépítésének 
erkölcsi parancsa kap hangot� Ezt kívánja szolgálni 
ez a közzétett versválogatás is�” (Részlet Bíró Zoltán 
előszavából)

Vizi László Tamás: A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig. Trianon, revízió, 
határkérdés, nemzetegyesítés (1920–2010). Budapest, CEPoliti–L’Harmattan, 2016.

„Vizi László Tamás kötetében azt vizsgálja, hogy a magyar külpolitika 1920 és 2010 
között hogyan próbálta meg feldolgozni a trianoni traumát� Nem született még olyan 

munka, amely ilyen részletesen, számos forrással 
kiegészítve mutatná be, hogy az egyes politikai 
rendszerek – a nemzeti felfogású Horthy-korszaktól 
a Rákosi- és Kádár-korszak kommunista dikta-
túráján keresztül a rendszerváltás utáni jobb- és 
baloldali kormányokig – hogyan kezelték a kérdést� 
A történet szálait a szerző Apponyi 1920� január 16-i 
beszédével veszi fel, mivel ez volt az első hivatalos 
magyar reflexió a nyugat felé a trianoni határok 
tervezetével kapcsolatban, illetve az itt megje-
lenő magyar érvelés képezte az alapját a későbbi 
revíziós gondolatnak� Vizi több magyar revíziós 
tervnél megjegyzi, hogy azok azt feltételezték, hogy 
a korábban Magyarországhoz tartozó etnikumok 
szeretnének valami módon újra Magyarországhoz 
tartozni� A magyar tervezetek mellett helyet kap az 
igen népszerű angol lord, Rothermere elképzelése 
is� Természetesen számos további terv is szerepel, 
de ezek részben vagy egészben levezethetőek a 
fenti két elképzelésből� Az átmeneti revíziós sikerek 
leírására a szerző a legjobb módszert választja, 
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adattáblákkal és térképekkel mutatja be őket, és végül arra a következtetésre jut, hogy 
nem a tartalom, hanem a visszacsatolás módja tette fenn (vagy inkább meg) tarthatat-
lanná az eredményeket� A szerző a Horthy-korszakra vonatkozóan végül három nagy 
revíziós gondolatfajtát különít el a leírt tervek alapján: »mindent vissza« típusú integ-
rális, etnikai alapú, továbbá stratégiai alapú revízió� A trianoni diktátumot helyben 
hagyó párizsi béke körülményeit részletesen elemzi a szerző� A kötet utolsó fejezete az 
1989 utáni magyar kormányok Trianonnal és a határokon kívül került magyarokkal 
kapcsolatos politikáját mutatja be� A szerző a 2004-es népszavazást a kedvezményes 
honosításról az igen beszédes Újabb lelki Trianon a 2004-es népszavazáson alfejezetcím 
alatt tárgyalja� Ezzel természetesen kifejezi azt a nem titkolt véleményét és a kötet 
gondolati ívét is, hogy 2004-ben lett volna esély rá, 2010-ben pedig a lehetőségekhez 
képest megoldódott a magyar nemzetiségek közjogi helyzete� A szerző hozzáértőn, stílu-
sosan és magabiztosan kezeli a választott témát és a kihívást, ezáltal egy olyan kötetet 
adva az Olvasó kezébe, amely méltó magához a tárgyhoz, és az olvasó figyelmére, vala-
mint kiköveteli a téma és a könyv továbbgondolását�”1

A trianoni békediktátum története hét kötetben. Főszerk. Gulyás László. 1. kötet: 
Trianon nagy háború alatti előzményei. Az Osztrák-Magyar Monarchia bukása, 
1914–1918. Budapest, Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, 2019.

„»Valójában a történelem nem retrospektív, 
a múltba visszatekintő kíváncsiság csupán, 
hanem hatalmas erkölcsi erő, melynek, ha 
ismerete és szeretete a lelkekből kivész, akkor 
a nemzet olyan, mint az emlékezőtehetségét 
vesztett ember, aki nem okul, hanem oktalanul 
rohan a veszedelmekbe, a vesztébe« – mondja 
Klebelsberg Kuno 1920-ban� A fenti sorok aktu-
alitását az adja, hogy közeleg a trianoni békedik-
tátum 100 éves évfordulója� A mindig objektív 
számok döbbenetesek, a Magyar Királyság terü-
letének, és lakosságának kétharmadát elvesz-
tette� A Kárpát-medence 10 milliós magyar 
népességéből 3 millió kisebbségi sorba került� 
A magyar történettudomány számára fontos 
feladat, hogy tudományos igényű munkákkal 
mutassa be mi is történt a magyar állammal, és 
a nemzettel, 100 évvel ezelőtt� A 2006-ban alapí-
tott Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 
szakmai közössége konferenciákkal, tematikus 
folyóiratszámokkal és könyvekkel próbál meg 
hozzájárulni ezen feladat sikeres megoldásához� 
A most megalkotott könyvsorozat első részét 

a következők követik: A katonai megszállástól a magyar békedelegáció elutazásáig, 
1918–1920 (2�), Apponyi beszédétől a Határkijelölő Bizottságok munkájának befejezé-
séig (3�), Térképek a trianoni békediktátum történetéhez (4�), Párhuzamos Trianonok, 
a Párizs környéki békék: Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Sèvres, Lausanne (5�), 
Dokumentumok, források (6�), Kronológia és életrajzok (7�)� Jelen kötet keretei között 
31 ismert és elismert történész írta meg az Osztrák-Magyar Monarchia bukásának 
történetét�” (Részlet a kötet fülszövegéből)

1	 Részletek	 Illik	Péter	 recenziójából:	A	 sérelmi	politizálástól	 a	nemzeti	összetartozásig.	 Trianon	külpolitikai	 keze-
lése	 1920	 és	 2010	 között.	 Horthy-korszakot Kutatók Társasága,	 2016.06.03.	 https://horthykorszak.blog.
hu/2016/06/03/a_serelmi_politizalastol_a_nemzeti_osszetartozasig	(Utolsó	letöltés:	2020.05.27.)
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Trianon. A békeszerződés. Szerk. Bank Barbara, Kovács Attila Zoltán. Budapest, 
Szépmíves Könyvek, 2019.

„A trianoni békeszerződésről mindenki 
hallott, mindenkinek van véleménye róla 
és mindenki tudja, hogy – nagyjából – 
milyen veszteségek érték Magyarországot 
a békediktátum következtében� De most 
a Szépmíves Könyvek jóvoltából megje-
lent a békediktátum teljes és tételes 
szövege, így egy olyan könyv került az 
olvasók asztalára, amely vetekedik a 
legmegrendítőbb alkotásokkal – azzal a 
különbséggel, hogy ez teljes egészében a 
valóság� Összességében letaglózó olvas-
mány, részleteiben viszont abszurd és 
szürreális�

Ahogy olvassuk (apránként, mert egyszerre 
nagyon nehéz megemészteni az olvasot-
takat), végig azon töprengünk, hogyan is 
maradt még bármi ebben az országban, 
hogyan is maradt bármije ennek az 
országnak és népnek, miközben a szinte 
kéjelgő felsorolásokat látjuk, melyben a 
végletekig pontosítják például a jóvátételt, 
illetve a további teendőket, egyetlen apró 
részletet sem elmulasztva�

Nem tudom jó szívvel ajánlani ezt a könyvet, 
mégis ajánlom mindenkinek, mert ezt – 
legalább egyszer az életben – látni kell, 
végig kell olvasni�”2

„A jelen kiadás a teljes békeszerződés szövegét adja közre, mind a 364 pontot, jegyze-
tekkel kiegészítve� A történelmi trauma, mely száz éve kísért, tökéletesen érthető: ez 
nem békediktátum, hanem egy ország és egy nép eltiprásának dokumentuma, melyhez 
fogható szerződés nem született az egyetemes történelemben� Döbbenetes olvasni a 
minden részletre kiterjedő jogfosztás paragrafusait, az eltiprás, a jogfosztás, a kivérez-
tetés, a legálissá tett kifosztás, valamint a korlátlan elkobzás dokumentumait� A jegy-
zőkönyv kérdések sorát veti fel, már eleve a kiindulási rész, a szerződő felek névsora is 
érthetetlenségre ad okot, nem beszélve az igények tételes felsorolásáról� Kordokumentum 
ez a javából, melyről nem lehet eleget beszélni, még most sem, a 100� évforduló idején�"

Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon – Az összeomlás és a békeszerződés történetei 
1918-1921. Budapest, Jaffa Kiadó, 2020.

„Kereken száz esztendeje annak, hogy 1920� június 4-én aláírták a trianoni békeszer-
ződést, amelyet a magyar történelem egyik legnagyobb traumájaként tartunk számon, 
emlékezete máig átszövi mindennapjainkat� Trianon az elmúlt évszázadban, különösen a 
rendszerváltás óta, minden rossz metaforájává vált, s ezzel párhuzamosan valós tartalmai 

2  Részletek	Nagy	Koppány	Zsolt	recenziójából:	Megjelent	a	békeszerződés	teljes	és	tételes	szövege.	Magyar Nemzet, 
2020.01.16.
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elhalványultak, mitikus magyarázatai kerültek 
előtérbe, amelyek aligha szolgálhatják a nemzeti 
önismeretet�

Ablonczy Balázs új, összefoglaló kötete rend-
hagyó módon nem politika- és diplomáciatör-
téneti sémákat követ, hanem az eseményeket 
új megvilágításba helyezve elsősorban a társa-
dalom egyes csoportjainak tapasztalataira 
fókuszál� Azt igyekszik bemutatni, hogy milyen 
volt valójában a békeszerződés: miként élték 
meg a történeti Magyarország lakói a háborús 
összeomlás, a forradalmak, az ellenforradalom 
és Trianon időszakát, és milyen összefüg-
gések tárhatók fel a nagypolitikai döntések és 
dilemmák, illetve a magyar társadalom minden-
napi tapasztalatai között�

Az akadémiai Trianon-kutatócsoport elmúlt öt 
évének eredményeit is összegző kötet új és friss 
szemlélettel beszél a száz évvel ezelőtt törté-
netekről: az elharapózó erőszakról, megszál-
lásról, impériumváltásról, kérészállamok szüle-
téséről és bukásáról, félelemről, menekülésről, 
járványról, szénhiányról, nélkülözésről és elszegényedésről – az egyének által megélt 
Trianonról� Természetesen nem mindenkinek jutott egyenlően a megrázkódtatásokból, 
és nem mindenki vont le ugyanolyan következtetéseket az eseményekből� De az itt leírtak 
mégis lehetséges magyarázatai annak, ami 1918 és 1921 között Magyarországon történt�”

Trianon 100 – Vérző Magyarország. Szerk. Kosztolányi Dezső (Társkiadó: Petőfi 
Irodalmi Múzeum). Emlékező Magyarország 1-2. Főszerk. Gyurgyák János. Budapest, 

Osiris, 2020.

„Az Osiris Kiadó 
háromkötetes Trianon-
antológiát jelentet meg 
a békediktátum aláí-
rásának 100� évfor-
dulójára� A kiadvány 
irodalmi jellegű, azaz 
verseket, novellákat, 
r e g é n y r é s z l e t e k e t 
és értekező prózát 
vegyesen tartalmaz 
Kosztolányitól Máraiig, 
Kós Károlytól Peéry 
Rezsőig, Szabó Lőrinctől 
Illyés Gyuláig, Krúdytól 
Csoóri Sándorig, 

Juhász Gyulától Reményik Sándorig, Németh Lászlótól Bibó Istvánig, Balla Zsófiától 
Darvasi Lászlóig� Az összeállítást Gyurgyák János Trianon-dilemmáink című tanulmánya 
zárja� A három kötet – 8 tételes térképmelléklettel kiegészítve – igényes díszkiadásban lát 
napvilágot�”
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A Monarchiától Trianonig. Egy magyar diplomata szemével. Praznovszky Iván 
emlékezései. Szerk. Zeidler Miklós. Budapest, Olvasó Sarok, 2012.

„Zeidler Miklós nevét a trianoni 
békeszerződéssel és különösen a két 
világháború közötti revíziós mozgal-
makkal foglalkozó könyvei és tanulmá-
nyai alapján ismerték meg a 20� századi 
magyar történelem iránt érdeklődő 
olvasók� Ez a műve, melyben egy mára 
szinte teljesen elfeledett magyar diplo-
mata, Praznovszky Iván – 1920-ban a 
párizsi magyar békedelegáció titkársá-
gának vezetője – életútját dokumentálja 
és értelmezi, szervesen kapcsolódik 
eddigi kutatásaihoz� Biztosra vehető, 
hogy eddigi írásaihoz hasonlóan ezt 
a munkáját sem csak a szakemberek 
veszik kézbe, hanem a modern magyar 
történelem iránt érdeklődő olvasók is 
szeretni fogják�

E pompásan összeállított kötet lapja-
iról bontakozik ki egy átlagos magyar 
diplomata képe, aki egyforma önérzettel 
tárgyal az akkori világ hatalmasaival, 
parádés nyelvtudással képviseli hazáját 
Párizsban és tagadhatatlan mester-
ségbeli tudással intézkedik, szervez és 
figyel�

Ajánljuk a könyvet azoknak, akik kedvelik 
a történelmet� Ez a kötet olvasmányos és 
érdekes lehet mindenki számára, legyen 
az akár szakember vagy laikus�”

Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Szerk. Bódy Zsombor. 
Budapest, MTA BTK, 2018.

„Az első világháború, az összeomlás és Trianon új, sokszor drámai kihívások elé állí-
totta a magyar társadalmat és gazdaságot� Emberveszteség a frontokon, visszaeső szüle-
tésszám, spanyolnáthajárvány, élelmiszerés szénhiány, lakásínség, belső társadalmi 
erőszakhullám, az új határok révén teljesen átalakuló gazdasági adottságok és külgaz-
dasági környezet, a pénz elértéktelenedése és a költségvetési források hiánya, a nőknek 
a háború nyomán megváltozott helyzete, a média szerepe a gyors politikai fordulatok 
idején� Megannyi kihívás, amelyre a társadalmi és gazdasági szereplőknek, a politikának 
választ kellett találnia� E problémák kezelése szükségszerűen belső konfliktusokat idézett 
elő, és eltartott egy ideig, amíg a háború és Trianon keltette hullámok elcsitultak� A 
gyorsan zajló eseményekhez, konfliktusokhoz azonban sok esetben hosszabb távú követ-
kezmények is kapcsolódtak�

A kötet tanulmányai az első világháború demográfiai hatásait vizsgálják, körbejárják azt 
a kérdést, hogy vajon Trianon mennyire törte meg valójában a magyar gazdaság fejlő-
dését, hogy az állam miként tudta finanszírozni magát ezekben az években, feltárják az 
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élelmiszer-termelők és -fogyasztók kiéleződő 
szembenállását, a szénellátás, a lakáspiac 
szabályozásának rendszerét és konfliktu-
sait a kötött gazdálkodás viszonyai között, 
vizsgálják a háború végi vidéki erőszak-
hullám eseményeit, a női munkavállalás 
új jelenségeit, és elemzik a média változá-
sait a politikai földcsuszamlások közepette� 
Az összeomlás révén kiszolgáltatottá vált 
ország gazdasági és társadalmi konfliktusa-
inak megértése reményeink szerint hozzá-
járul a trianoni évek árnyaltabb megisme-
réséhez és a hosszú távú következmények 
felméréséhez�”

Bryan Cartledge: Trianon egy angol 
szemével. Officina Kiadó, Budapest, 
2010.

„Cartledge könyvének fő értéke és 
érdekessége Trianon előzményeinek, még 
inkább következményeinek új adatokkal 
és mélyreható összefüggésekkel gazdagított 
leírása, főleg az akkori angol szemszögből� 
Aránylag kevés magyar munka merítette ki a 

korabeli francia, angol, olasz és kisebb mértékben amerikai antantpolitika Magyarországot 
illető tényezőit és vonatkozásait��� Lényegét összefoglalva: sajnálatosan döntő fontosságú 
volt nem csupán a magyarellenes propagandák 
sikere és a magyar nemzetmentő politika 
erőtlensége, hanem az is, hogy az immár majd 
másfél évig tartó párizsi békekonferenciák 
tagjai fáradtak és fásultak voltak� Ergo: a 
Magyarországgal foglalkozó döntéseik igen 
gyakran gyors és felületes nemtörődömségük 
következményei lettek� Mindehhez jelentősen 
hozzájárult az elvesztett magyar presztízs és 
a háborút követő siralmas magyar események 
sora - ezt én fűzöm hozzá Sir Bryan Cartledge 
országunk történelmét mélyen megértő köny-
véhez�” (John Lukacs)

Sir Bryan Cartledge brit diplomata és tudós� 
Cambridge-i, Oxfordi és Stanfordi tanulmá-
nyai után a diplomáciai pálya felé fordult� 
Svédországi, Szovjetunióbeli és iráni megbi-
zatások után 1977-től a brit miniszterelnök 
titkárságán dolgozott, mígnem előbb 1980-ban 
Nagy Britannia magyarországi nagykövete lett, 
később pedig moszkvai nagykövetnek nevezték 
ki� A diplomáciai munkától 1988-ban vált meg, 
ekkortól a tudománynak szentelte életét, és két 
könyvet is írt Magyarország történetéről�


