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A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is – mondta Áder János államfő a trianoni
békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, az Országgyűlés emlékülésén. „Száz év
elteltével, két világháború után, Trianontól és gazdasági válságoktól gyötörten, egy több
mint négy évtizedes kommunista-szocialista vargabetű után, egy levert forradalmat
követően, többször is az államcsőd szélére jutva itt vagyunk, élünk” – hangoztatta az
államfő. A köztársasági elnök kijelentette: senki nem vitathatja el tőlünk a jogot, hogy
azért dolgozzunk, hogy a nemzet lelki határai változatlanok maradjanak, ha már a nemzet
földrajzi határai megváltoztak. Száz évvel ezelőtt Magyarország gyászolt, emlékeztetett
Áder János, hiszen egyetlen magyar sem tudta feldolgozni a veszteséget, a megaláztatást, a
törvénnyé tett törvénytelenséget. Azt, hogy az ország elveszítette a területének
kétharmadát, népessége pedig 18 millióról 7 és fél millióra zsugorodott. Több mint három
millió magyar került a határon kívülre, Románia egyedül nagyobb területhez jutott, mint
amekkora Magyarországnak megmaradt. „Gabonatermő területeink jelentős része, erdeink
90 százaléka, vasúthálózatunk kétharmada a szomszédos országokhoz került” – vette
számba a veszteségeket az államfő, hozzátéve: Trianon az ország gazdasági gyarapodását
törte derékba. „Mi tiszteletet adunk a szomszédainknak, de azt kérjük, ők is tiszteljenek
minket és az országukban élő magyarokat” - mondta. „Mi tiszteletet adunk a
Magyarországon élő nemzetiségeknek, és azt szeretnénk, ha ők is tisztelettel fordulnának
felénk.” „Amit a nagyhatalmak elrontottak, nekünk kell kijavítanunk. Ha így teszünk, a
trianoni átok lekerül rólunk” - fogalmazott, de leszögezte azt is: nem leszünk partnerek az
elhallgatásban, a történelemhamisításban, az anyaországon kívül élő magyarok
megtagadásában. Partnerek leszünk viszont az őszinte beszédben, a történelmi esélyek
kihasználásában, a magyarok és magyarok, a magyarok és más nemzetiségűek közötti
kötelékek erősítésében.

Magyarország

Áder János: A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is

Orbán: Magyarország ismét győzelemre áll
Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak
kibírtuk, hanem ismét győzelemre állunk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök
szombaton Sátoraljaújhelyen. A Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából
tartott megemlékezésen felavatták a Centenáriumi Turulszobrot, a miniszterelnök pedig
ezt követően tartott beszédében kiemelte: a száz év magány korszaka véget ért, ismét
vannak szövetségeseink, jó szomszédaink, akikkel együtt készülhetünk a jövőre.
Hangsúlyozta, hogy a következő évtized nem a fogyatkozásról és a veszteségekről, hanem a
gyarapodásról és az országépítésről szól majd. A mi nemzedékünk az, amely
megfordíthatja Magyarország sorsát, beteljesítheti küldetését, és a győzelem kapujáig
viheti az országot, de a döntő ütközetet az utánunk következő nemzedéknek kell
megvívnia, a végső lépéseket nekik kell megtenniük - vélekedett. Hozzátette: nem lesz
könnyű, de megéri majd, „nagy idők várnak rátok”. A kormányfő a megemlékezés
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Kövér László: A nemzeti önazonossághoz való jognak az egyetemes
emberi jogok részévé kell válnia

Magyarország

helyszínére utalva kifejtette: ismerjük a stációkat, a sátoraljaújhelyi magyar kálvária
fájdalmas stációit, „mégis újra járjuk a keresztutat”, vigaszt, reményt és biztatást akarunk.
Ezt csak a keresztút végén kaphatjuk meg, csak így és itt emelkedhetünk a fájdalmak fölé,
oda kell eljutni, ahol minden megvilágosodik és értelmet nyer, ahonnan megláthatjuk a
jövőt – mutatott rá. Hozzátette: ha nem a szemünkkel nézünk, hanem a szívünkkel,
messzebbre is elláthatunk, az idők kezdetéig. Felidézte: mi, magyarok nem tűntünk el,
nem vesztünk oda, hanem különálló minőségünket megőrizve hazát alapítottunk itt.

A nemzeti önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részévé kell tenni, mert
ez az ügy egyidejűleg szolgálja a magyar nemzet, a szomszédos nemzetek és Európa jövőjét
– mondta Kövér László házelnök az Országgyűlés csütörtöki emlékülésén, a trianoni
békeszerződés aláírásának századik évfordulóján. Kövér László kiemelte: a politikai
nyilatkozatot olyan okokból javasolják elfogadásra, amelyek a múltban, a jelenben és a
jövőben rejlenek. Kifejtette: a trianoni diktátum által a magyarságnak okozott tragédia
„nemcsak nemzetközi szerződésekkel többször megpecsételt és lezárt történelmi múlt,
hanem velünk együtt élő folyamatos jelen, ami nem kívánt esetben megismétlődő jövővé is
válhat”. Úgy vélte, amíg a külhoni magyarságnak „keserves létküzdelmet” kell vívnia, hogy
megőrizhesse anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjének otthonosságát, a trianoni döntés
nem a történelemkönyvek lezárt fejezete, hanem a teljes magyar nemzetet érintő, nyitott,
jelenbeli létkérdés. A házelnök hangsúlyozta: a magyar jövő csak akkor lehet biztonságos,
ha minden jelen- és jövőbeli magyar nemzedék szívébe és eszébe vési, hogy mindig csak az
lehet az övé, amit meg tud védeni. Azt mondta, a múltat megváltoztatni nem tudjuk, csak
annak legfájóbb következményein kísérelhetünk meg változtatni, de erre akkor van esély,
ha tanulunk a múltból. Kövér László tanulságként említette, hogy a nemzetek
önrendelkezésének eszméjét „közös sírba temették a magyarok ezeréves országával, és a
síron kivirult a nemzettagadás mérgező virága”. „A nemzetünket fenyegető veszély nem
múlt el, sőt erősödik, de fenyegeti már a bennünket száz éve legyőzőket is” – vélte.
Közölte: a másik tanulság, hogy mindig súlyos ára lehet, ha nem figyelünk arra, mi zajlik
körülöttünk a nagyvilágban.

Semjén: Meg kell haladnunk Trianont
Mivel a magyarság és Magyarország határai nem esnek egybe, küldetésünk az, hogy
ország- és nemzetépítéssel meghaladjuk Trianont – mondta Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes Csurgón szerdán. A politikus a trianoni békeszerződés aláírásának századik
évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen úgy vélte: 1990-ben Magyarország volt a
leggyengébb állam a Kárpát-medencében, most viszont „a szemünk előtt változnak az
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erőviszonyok”. A miniszterelnök-helyettes felidézte, hogy ennek alapján alkották meg az
alaptörvényt, amely kimondja: Magyarország felelősséget visel a külhoni magyarságért,
ennek mentén zajlik a Kárpát-medencében korábban elképzelhetetlen nagyságrendű
gazdaságfejlesztés, identitáserősítés, és azzal, hogy minden magyar teljes jogú állampolgár
lehet, megtörtént a nemzet közjogi egységesítése. Meg akarunk maradni magyarnak, mert
annak a csodának, amit magyarságnak nevezünk, ennek a zseniális nyelvnek, heroikus
történelemnek, egyedülálló kultúrának mi vagyunk az örökösei, annak az
értékgazdaságnak, amit csak mi őrizhetünk meg magunknak és adhatunk az egyetemes
emberiségnek – fogalmazott. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy csak akkor lehet
megmaradni magyarnak, ha a teljes magyarság megmarad. Mert ha eltűnne az erdélyi,
vagy a felvidéki magyarság, az egyetemes magyarság csonkulna meg” – mondta. Semjén
Zsolt az évfordulóról szólva hangsúlyozta: „Trianonra emlékezni kötelesség és erkölcsi
parancs, Trianonra emlékezni gyász, összetartozásunk hitvallása, Trianonra emlékezni az
azért is megmaradás büszkesége, Trianonra emlékezni Trianon meghaladásának
küldetése”.

Gulyás Gergely: A nemzet még az országnál is fontosabb
Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség megemlékezésén Dsida Jenő Psalmus Hungaricus
című költeményét is idézve azt mondta: mindenkinek, akinek a magyarság nemcsak
forma, hanem tartalom is, átfut az agyán, hogy mit vesztett az ország és a nemzet száz
évvel ezelőtt. A nemzet, amelyet halálra szántak, amelynek nehéz volt túlélnie és egy
évszázad után is hasonlóan nehéz Trianon árnyékában élnie – tette hozzá a miniszter a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) budavári épületében tartott rendezvényen csütörtökön.
Kiemelte: ma azonban nemcsak veszteségeinket vesszük számba, hanem hálát adunk
„azért az egyedülálló csodáért”, hogy a magyar az egyetlen nemzet, amely egy eredményes
és befejezett gyilkossági kísérletet is képes volt túlélni. „A világ magyarsága ma lélekben –
az emlékezésben, a fájdalomban, a megmaradás felett érzett büszkeségben – újraegyesül”
– mondta Gulyás Gergely.

Potápi: Nemcsak a gyásszal, a jövőbe tekintéssel is törődni kell
A trianoni trauma arra figyelmeztet, hogy nemcsak a gyásszal, hanem a jövőbe tekintéssel
is törődni kell – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
Alsónánán. Potápi Árpád János a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen hozzátette: a 20. század vesztes évszázad volt a
magyarok számára; a vesztes első világháborút a trianoni békediktátum követte, majd „a
reménysugár után elveszítettük” a második világháborút, sőt a trianoni ország területét is
csökkentették három faluval. Az elmúlt tíz év nemzetpolitikája azt eredményezte, hogy
„ma talán erősebbek vagyunk” – mondta. Állampolgárságot, szavazati jogot kapott minden
magyar, bárhol éljen a világban, elfogadtuk az alaptörvényünket, „ezekre építve

4

Magyarország

bizakodhatunk abban, hogy a 21. század nyertes évszázad lesz a magyaroknak” –
fogalmazott. Felidézte: a trianoni békeszerződéssel Magyarország területének kétharmadát
és a magyar nemzetiségű lakosok egyharmadát veszítette el. Emellett elveszítettük
gazdasági potenciálunk nagy részét, erdeink 90 százalékát, vasútvonalaink kétharmadát,
iparvidékeinket – emlékeztetett. Azt mondta, száz év történelmi léptékben nem nagy idő,
„mindig reménykedni kell, hiszen ahogy a mondás tartja, semmi sem tart örökké,
százötven év alatt sem lettünk törökké”. Hangsúlyozta, hogy a 20. század minden
nehézsége ellenére a magyar a legerősebb nemzet a Kárpát-medencében. Amíg fiatalok és
gyerekek vannak, addig van jövője a nemzetnek, van értelme tervezni, nemzetpolitikát,
családpolitikát „tenni” – mondta Potápi Árpád János.

Két erdélyi és egy felvidéki alkotás nyerte a Milyen jó, hogy itt
vagyunk videópályázatot

Erdélyben megkondultak a
templomaiban

harangok a

magyar egyházak

Erdélyben megkondultak a harangok csütörtök délután, romániai idő szerint 17:30-kor a
trianoni békeszerződés száz évvel ezelőtti aláírásának időpontjában. A koronavírusjárvány elleni hatósági intézkedések miatt valamennyi centenáriumi megemlékezés szabad

Erdély

Két erdélyi és egy felvidéki alkotás nyerte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai
államtitkársága által a Nemzeti Összetartozás Napja és Trianon 100. évfordulója
alkalmából fiatalok számára meghirdetett Milyen jó, hogy itt vagyunk című
videopályázatot. Az államtitkárság szerdai közleményében felidézte: a pályázati felhívást
május 12-én tették közzé anyaországi és külhoni 10-25 évesek számára, akik olyan,
telefonnal vagy akár kamerával készült kisfilmmel jelentkezhettek, amelyben bemutatják,
mit jelent számukra a nemzeti összetartozás. Az eredményhirdetés június 3-án délután 3
órától élőben zajlott a Külhoni Magyarok Youtube csatornán, ahol korcsoportonként
bemutatták a legjobb 10 kisfilmet, majd Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár jelentette be a győzteseket. A 10-14 évesek korcsoportjában az első helyezett
Farkas Leila, Farkas Luca és Farkas Gréta Mese Amáliáról című kisfilmje lett
(Nyikómalomfalva, Erdély), a 15-18 évesek korcsoportjában Varga Dániel és Gáspár
András Határtalanság című alkotása (Fülek, Felvidék), a 19-25 éves korosztályban pedig
Deák András 100 év után is itt vagyunk című kisfilmje (Erdőfüle, Erdély), amely a 102 éves
Kolumbán Juliska néni történetét mutatja be. A három győztes alkotás 300-300 ezer
forint értékű pénzjutalomban részesül, emellett számos különdíjat is kiosztanak a legjobb
munkák alkotói között, amelyről a következő napokban döntenek.
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téren, általában a templomok előtt, az emlékműveknél zajlott. Nagyobb – több száz fős –
tömeg a sepsiszentgyörgyi Szabadság-téren gyűlt össze a református, római katolikus,
unitárius és evangélikus egyházak közös áhítatán. A városban 1966 óta hagyomány, hogy
évről évre szabadtéri megemlékezést tartanak a trianoni évfordulón. Kelemen Hunor, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Csíksomlyón, a Székely
Hadosztály emlékművénél koszorúzott és mondott beszédet. Úgy vélte: a Trianoni döntés
miatti mérhetetlen fájdalom és az égig érő igazságtalanság mögül mégis fölfénylik valami
biztató. Csodának nevezte, hogy a magyar közösség 100 évvel a tragédia után is ott van a
szülőföldjén, él és tervez, építkezik, újrateremti az otthonát. „Ez csakis azért történhetett
meg, mert volt ennek a közösségnek hite, kitartott a remény, és meg akart maradni” – tette
hozzá. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és
az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) több mint száz településen helyezte el az emlékezés
koszorúit olyan emlékműveknél, amelyek az első világháborút vagy az ezeréves magyar
államiságot idézik. A megemlékezések általában szűk körben beszédek nélkül zajlottak.

„Puszta nyilatkozat”: Iohannis megtámadta az alkotmánybíróságon
a román Trianon-törvényt
Klaus Iohannis államfő alkotmányossági óvást emelt a trianoni békeszerződés évfordulóját
ünnepnappá nyilvánító román törvény ellen – közölte pénteken a bukaresti elnöki hivatal.
Az államfő óvásában rámutatott: a Trianon-törvény sérti az államhatalmi ágak
szétválasztásának alkotmányos elvét, és inkább egy politikai nyilatkozat, mintsem egy
jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály. Indoklásában az államfő úgy véli: a
parlamentnek általános érvényű előírásokkal kell szabályoznia a társadalmi viszonyokat, a
polgárok jogait és kötelezettségeit, a törvényhozás által elfogadott jogszabályoknak pedig
az előírások megsértésének szankcióiról is rendelkezniük kell. Iohannis szerint a nem
eléggé világos, jogi következmények nélküli Trianon-törvény ezeknek a követelményeknek
nem tesz eleget. A bukaresti képviselőház május 13-án nagy többséggel – 235 vokssal 21
ellenében és 25 tartózkodás mellett – szavazta meg a törvénytervezetet, amely a trianoni
szerződés napjává nyilvánítja június 4-ét Romániában. A jogszabály értelmében
Romániában minden évben meg lehetne ünnepelni a trianoni szerződést.

Nekiesett a PSD Iohannisnak, mert az alkotmánybíróságra küldte a
Trianon-törvényt
Több szociáldemokrata politikus bírálta az államfőt, amiért megtámadta az
alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely június 4-ét a trianoni szerződés napjává
nyilvánítja. Alfred Simonis, a Szociáldemokrata Párt (PSD) alsóházi frakcióvezetője
„szégyenletesnek”
nevezte,
hogy
„Erdély
védelmezője”
megtámadta
az
alkotmánybíróságon a jogszabályt. Iohannis szerint - véli Simonis - a románoknak „nincs
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„Kezet nyújtok Önöknek, hogy együtt alakítsuk a jövőt”
Kedden este Igor Matovič kormányfő meghívására a pozsonyi várba látogatott a felvidéki
magyarság száz jeles képviselője. A találkozón a kormányfő, és a rendezvény
tulajdonképpeni ötletgazdája, Berényi József is beszédet mondott. Mind a kormányfő,
mind az MKP politikusa az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. „Sziasztok kedves
barátaim!” köszöntéssel kezdte beszédét a szlovák kormányfő, aki elmondta, a magyar
nemzeti összetartozás ünneplése és a trianoni évforduló adja a találkozó apropóját. A
kormányfő kiemelte, emberi szempontból érti és érzi a magyarok fájdalmát Trianon miatt,
de a feleknek be kell látniuk, az első világháború, a korábbi lépések folyománya volt a
döntés. Soha nem volt még olyan miniszterelnöke az országnak, aki nyíltan kimondta
volna, hogy Magyarország királyai az itt élő szlovákok királyai is voltak. A kormányfő ezt
úgy fogalmazta meg, hogy a magyar történelem a magyarok és a szlovákok közös
történelme. A magyar királyok is közösek, tette hozzá. Matovič kiemelte, a két nép közös
hagyományait, kultúráját, vallását. Erre kell építenünk, jelentette ki, majd a problémákra
is kitért. Szerinte a felvidéki magyarság szempontjából az oktatás a kulcskérdés. A szlovák
nyelv tanításáról elmondta, olyan változásokra van szükség, amelyekkel elérhető, hogy a
magyar fiataloknak ne kelljen külföldre menniük nyelvi hiányosságaik miatt. Szavait azzal
zárta, ő és kormánya mindig nyitottan állnak majd a magyarokat érintő problémákhoz, a
kormányprogram ehhez meg is adja a megfelelő keretet. De úgy fogalmazott, ha bármikor
gond van, szólni kell és le kell ülni megbeszélni azt. Végül közölte a hallgatósággal: „Kezet
nyújtok Önöknek, hogy együtt alakítsuk a jövőt!” A kormányfő után Berényi József,
Nagyszombat megye alelnöke, az MKP politikusa lépett a mikrofonhoz. A baráti, emberi
gesztusokat értékelni kell, fogott bele, ez a találkozó is egy ilyen. Mint mondta, néhány
politikust leszámítva alig volt arra példa, hogy az ország vezetői közül bárki szimpatizált
volna a felvidéki magyarsággal. Berényi elmondta, a kormányfő első gesztusát még Bárdos
Gyula 2014-es elnökválasztási kampánya során tette, mikor képviselői aláírásokkal járult
hozzá az induláshoz.

Felvidék

joguk” megünnepelni azt, hogy Erdély egyesült Romániával, és az államfő „maholnap
megtiltja, hogy büszkék legyünk a nagy egyesülésre, a román zászlóra, vagy himnuszra”.
Meglátása szerint Iohannis ismételten bebizonyította, hogy „nem minden román, hanem
csak a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke”. Titus Corlăţean és Şerban Nicolae szenátorok
„zsenánsnak” minősítették Iohannis óvását. Azt mondják: bíznak benne, hogy „előbb vagy
utóbb igazság szolgáltatik”, és a trianoni szerződés napja „minden román nemzeti ünnepe
lesz”. Közös sajtóközleményükben Iohannis óvását az államfő „kitartó románellenes
munkájának” részeként értékelik, és úgy vélik, hogy az elnök „tudatosan minimalizálja” a
nagy egyesüléshez vezető események jelentőségét.
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A közös történelem során még soha nem volt olyan jó a magyar-szlovák együttműködés,
mint jelenleg – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden
Budapesten. Szijjártó Péter Ivan Korčok szlovák kül- és Európa-ügyi miniszterrel folytatott
megbeszélést követő sajtótájékoztatón kiemelte: a magyar kormány stratégiai jelentőséget
tulajdonít az együttműködésnek Szlovákiával. Arra utalva, hogy Ivan Korčok második
hivatalos látogatása Budapestre vezetett, úgy fogalmazott: „ez nem lehet nagyon másként a
Duna északi oldalán sem”. Hozzátette: a koronavírus-járvány elleni védekezés még inkább
megerősítette a kapcsolatokat. A tárcavezető szólt arról is, hogy Szlovákia Magyarország
harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere. A kétoldalú kapcsolatok jövőjéről Szijjártó
Péter reményének adott hangot, hogy a következő évek az új összeköttetésekről és az újabb
közös sikertörténetekről fognak szólni, amelyek „jót fognak hozni Szlovákiának és
Magyarországnak, a felvidéki magyarságnak és a magyarországi szlovákságnak is”.
Közölte: nyár végére elkészül a két Komáromot összekötő híd, 2022-ig hat újabb
határátkelőt nyílik, köztük három új híd az Ipolyon. Szijjártó Péter a magyar nemzet és a
kormány szívügyének nevezte felvidéki magyarság sorsát, amelyről úgy fogalmazott:
„szerencsére úgy tűnik, hogy ez a szlovák kormány esetében is így van”. Méltatta, hogy a
nemrég hivatalba lépő szlovák kormány a programját magyarul is megjelentette, illetve azt
is, hogy megkezdődött a kisebbségek jogállásáról és a nemzetiségi oktatásról szóló szlovák
törvények előkészítése. Szijjártó Péter szerint ez azt bizonyítja, hogy helyesen gondolták,
hogy közös sikertörténeteket kell építeni. Ivan Korčok egyetértett abban, hogy nagyon jók
a kétoldalú kapcsolatok, amit az elmúlt években végzett munka eredményeként értékelt.
Szavai szerint a 25 évvel ezelőtt aláírt szlovák-magyar alapszerződés mindent tartalmaz
ahhoz, hogy kapcsolatainkat fejleszteni tudjuk. Úgy vélte, hogy az energetikai fejlesztések a
két országon túl egész Európa energetikai biztonságához hozzájárulnak. Mindkét ország
gondoskodik a nemzeti kisebbségeiről – jelentette ki a szlovák miniszter példaként
említve, hogy szlovák kulturális központ jön létre a budapesti szlovák evangélikus
templomban.

Felvidék

Szijjártó: Soha nem volt olyan jó a magyar-szlovák együttműködés,
mint jelenleg

Filmbemutató Szepsiben a nemzeti összetartozás napja alkalmából
Június 6-án a Via Nova ICS szepsi alapszervezete 16 órára hirdette meg a római katolikus
templom előtti téren azt a megemlékezést, melyet a nemzeti összetartozás napja
alkalmából tartottak. Potápi Árpád János ünnepi beszédében egy 1945-ös tréfás szólást
idézett: „Élvezd a háborút, mert a béke sokkal rosszabb lesz…” Ez érvényes 1918-ra és
1945-re is. Számunkra a háború 1918-ban kezdődött. A „békekötés” után vette kezdetét
Magyarország megszállása a csehek, románok és szerbek részéről, az összeomlásra vártak
az új államok. Törvényszerű volt? Száz év távlatából nézve, nem! Sohasem szabad másban
keresni a hibát, magunkban kell! 1918-19-ben csak 4-5 ezer magyar fogott fegyvert. Amíg
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Míg az első világháború többi vesztesét csak megbüntetni akarták az európai hatalmak, a
történelmi Magyarországot meg akarták ölni, és ez a nemzet szétdarabolásában látszik
leginkább – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke
csütörtökön Királyhalmon a nemzeti összetartozás napján, a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulóján. Hozzátette: „Mivel egy nemzetet nem lehet egyetlen
suhintással kivégezni, marad a kivéreztetés, aminek kellő megalázást a békediktátum
cikkelyei adnak, az ország szuverenitását teljesen relativizáló cikkelyek". A döntéssel
feldarabolták az országot, és elszakították egymástól az addig összetartozó nemzetrészeket.
„Szinte csodaként élhettük meg, hogy Trianon után kilencven évvel az akkor megválasztott
nemzeti kormány jelképes és egyben valóságos cselekedetet hajtott végre, a trianoni
békeszerződés gyászkerete mellé odahelyezte a nemzeti színeket is" – emlékeztetett a
politikus az 2010-ben megválasztott kormány egyik első lépésére, amellyel a trianoni
évforduló napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az említett törvényben
olvasható, hogy „Isten a történelem ura".

Brenzovics László: „Most a mi nemzedékünk felelőssége és feladata
az, hogy úgy, mint őseink, megtartsuk itt a magyarságot!”
A trianoni békeszerződés értelmében Magyarországot feldarabolták, elvesztette
területének kétharmadát, s a magyarság egyharmada a határokon túlra került – idézte fel a
szomorú eseményt Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
elnöke. „Valamennyi határon túli közösség rendkívül nehéz időszakot élt át az elmúlt száz
évben, nem kivétel a kárpátaljai magyarság sem” – fogalmazott a politikus. Emlékeztetve
az elmúlt évszázad történéseire összefoglalta: „Száz év leforgása alatt a kárpátaljai
magyarság öt ország kötelékében élt, s rendkívüli nehézségeken ment keresztül –
gondoljunk az impériumváltásra, a Csehszlovák Köztársasághoz való csatolásra, arra, hogy
számos ember veszítette el a munkáját, arra, hogyan próbálták elnyomni a magyar nyelvet

Vajdaság

Pásztor István: Az európai hatalmak száz éve meg akarták ölni
Magyarországot

Kárpátalja

egy nép nem tudja magát megvédeni, nem számíthat semmi jóra. Napjainkra ért véget ez a
háború. Számunkra ez volt a háború évszázada, mely telve volt tragédiákkal. A Kárpátmedence legnagyobb népe vagyunk. A 21. század sikert hozhat számunkra, ha közösen
valósítjuk meg céljainkat. De ez nem elég. A közép-európai népekkel közösen kell
összefognunk. Egyes nemzetek a 20. században azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül.
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Kárpátalja

és a magyar kultúrát. Ezután egy kis időre Kárpátalja visszakerült Magyarországhoz, majd
kezdetét vette a második világháború minden szenvedésével. 1944-ben a területre
bevonultak a szovjet csapatok. Ekkor történt a kárpátaljai magyarság legnagyobb
tragédiája, a magyar férfiak elhurcolása, majd pedig a vagyonvesztés, az elszakítottság, a
vasfüggöny, valamint számos olyan dolog, amely kétségessé tette azt, hogy ez a piciny
közösség egyáltalán túl tud-e élni itt, a szülőföldjén. Azonban mindig akadtak olyanok,
akik képesek voltak arra, hogy áldozatot hozzanak annak érdekében, hogy a magyar nyelv,
a magyar kultúra, a magyar oktatás megmaradjon, s ezáltal a magyar közösség is. 1991 óta
egy új ország, Ukrajna keretében élünk. Most a mi nemzedékünk felelőssége és feladata az,
hogy úgy, mint őseink, megtartsuk itt a magyarságot!” – húzta alá.
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