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Megoldatlan probléma a Kárpát-Medencében

- A TRIANON SYNDROMA

írta Magyaródy Szabolcs

A mai döntéshozó politikusok, diplomaták igen keveset tudnak a Kelet-
Középeurópai problémák gyökereiröl.
Rá kell tehát világitanunk egy gyógyithatatlannak látszó fekélyre, amelyet a
politikusok és diplomaták sötét tudatlanságukban legszivesebben a szönyeg
alá sepernének

Tények:
A gyözök lerombolták az Osztrák Magyar Monarchiát, az elsö világháború után.
Egy csodálatos, bár sokban hibás, sok nemzetiségü, közepes nagyságrendü
gazdasági, és geopolitikai egységböl öt kisebb, gazdaságilag és politikailag
életképtelen, soknemzetiségü államocskát teremtettek: Ausztria,
Magyaroirszág, Csehszlovákia, ”Nagy”-Románia, Jugoszlávia. Ez a példanélküli
butaság - más okokkal együtt ugyan - a még tragikusabban végzödö második
világháborúhoz vezetett.

A Szovjet Unió ördögi követelésének megfelelöen az elöbbi müködésképtelen
határokat visszaállitották, amelynek szörnyü következményeit még ma is
szenvedik az érintett nemzetek.

Azóta persze két, mesterségesen összetákolt állam alkotóelemeire bomlott,
még több mini-állam alakulásával. Igy most az eredeti egy helyett hét van:
Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Maradék-Jugoszlávia, Horvátország,
Szlovénia és a medence-idegen Ukrajna.
Ennek a szörnyü tévedésnek a legnagyobb vesztese Magyarország. Az 1920—
as Trianoni Béke(diktátum) közel négymillió magyart juttatott az utodállamok
igájába.

Azóta is, ezek az államok tüzön-vizen keresztül, minden rendelkezésükre álló
eszközzel a magyarság megsemmisitésére törekednek. Eszközeik: deportáció,
jogfosztás, eröszakos beolvasztás, kivándorlásra kényszerités, kiutasitás és
közvetlenül a háború után - tizezrek fizikai megsemmisitése.
Természetesen, a világ egyetlen népe sem türheti el ezt a helyzetet. Ha a
gyöztes hatalmak annakidején, 1920-ban az etnikai határokon húzták volna
meg az országhatárokat, a revizionista törekvések tüzei néhány év alatt
kialvadtak volna Magyarországon. De ilyen nyiltan lelkiismeretlenül ránk
kényszeritett ”békeszerzödésbe” senki sem tud belenyugodni és eltürni a
határok mai vonalát.
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Ez az ördögi helyzet termelte ki a ”Trianon Syndromát”. Nemcsak mi, minden
Kárpát medencei nép ebben szenved még ma is. Mindegy, hogy mit mond a
mindenkori magyar (vagy magyarországi) kormány, milyen szerzödéseket irat
alá vele a külpolitikai kényszer, a magyarok döntö többsége még ma sem tudja
elfogadni a mai határokat.

Az utódállamok népei is ebben a kórban szenvednek és halálosan félnek a
magyar revizionizmustól. Nyilván magukról itélve, ök sem tudják elhinni, hogy
a magyarok hajlandók mindörökre lemondani az igazságtalanul elvesztett,
magyarlakta területekröl. Ez a TRIANON SYNDROMA mindenkit megnyomorit.
A magyar kormány - nyugati ”bátoritással” reménytelenül hisz abban, hogy
néhány éven belül minden környezö állam tagja lesz az Európai Uniónak és a
határok ”légiesedése” minden problémát megold.

Ez sajnos nem igy lesz. Belátható idön belül, Szlovákia kivételével, egyetlen
utódállamot sem fognak bevenni ebbe szervezetbe. Az elkövetkezö 10-20 évben
- amig nagy-nehezen bekerülnek az Unióba, a magyar szórványokban élö
magyarság beolvad, kivándorol, elmenekül, vagy új betelepitésekkel elveszti
magyarságtudatát Romániában, Szerbiában és Ukrajnában.
Ennek a veszéjét csökkentendö, a magyar kormány keresztülvitte a
parlamentemn a Statusz Törvényt, amivel megpróbálják elodázni - ha nem is
megszüntetni - magyar testvéreink pusztulását és segiteni nekik nyelvük,
kulturájuk és hitük megtartásában, a nemzetközi jog, az ENSZ és a E.U.
idevonatkozó szabályaival, ajánlásaival nem ütközö módon.

Ezek az államok azonban, nevezetesen Románia és Szlovákia teljjes
eröbevetéssel harcolnak ez ellen, amellyel a magyar kormány igyekszik az
ottani magyarok integritását megörizni. Az egyáltalában nem zavarja öket,
hogy nekik hasonló és áthatóbb törvényeik vannak a más államokban élö
testvéreik megsegitésére. Nemkülönben más európai államoknak is vannak
hasonló törvényes és eltürt védekezö eszközeik.
Miután az utódállamok ma képtelenek elfogadni e valóban gyenge kisérletet,
sokkal nagyobb áldozatokat kell majd hozniuk a jövöben.

MEGOLDÁS
1. Amint nagyon jól tudjuk, a határok reviziója majdnem lehetetlen a nagyobb
jelentöségü Német-Orosz és a Német-Lengyel határ-problémák miatt, nem is
szólva az ENSZ erre vonatkozó határozatairól.
2. Az Európai Unió határainak kitolásának semmi realitása nincs a
közeljövöben.
3. Az egyetlen megoldás pillanatnyilag a három autonómia ellenörizhetö és
szankcionalizálható megalkotása, minden állam területén.
Erre éppen elegendö példa van: Dél-Tirol Olaszországban, Baszkok és
Katalánok Spanyolországban, a finnek tulajdonában lévö, svéd lakosságú
Aland szigetek, és a gagauzok a Moldvai köztársaság területén.
Nagy Británia is igen széleskörü autonómiát biztositott a skótoknak és
valamivel kevesebb jogot a velszieknek. Iroszág nagyobbik részét már régen
szabadjára engedték. A francia kormány pedig kénytelen-kelletlen
engedményekre készül Korzika esetében és emelkedö nyomás tornyosul más
kisebbségek részéröl is (baszkok, bretonok, olaszok, és föként a oxitánok).



Miért nem tudja az Egyesült Nemzetek vagy/és az Europai Unio kényszeriteni
ezeket a mini-imperialista álmokat kergetö államokat a Kárpát Medencében?
Ha most elmúlasztják ezt a lehetöséget. ök lesznek felelösek a legnagyobb
fokú etnikai tisztogatásért a ”müvelt Európában” - bármennyire is csendben és
titokban vezetik azt le.

Igaz! Autonómiát még egyetlen nemzet sem csikart ki magának, némi
véráldozat nélkül. Reméljük, most sikerül. Hacsak nem akarnak Európa urai
egy másik elsöosztályú, forró hibaforrást...

Magyaródy Szabolcs

*************************************************

THE EAST-CENTRAL EUROPEAN SYNDROME

Unsolved Conflict in the Carpathian Basin

Present day political and diplomatic decision makers have very little knowledge
of the roots of problems in Central and East-Central Europe. Therefore, we
have to shed some light on the festering sore some politicians - out of sheer
ignorance - would like to sweep under the rug:

Facts:
After World War I, the victors broke up the Austro-Hungarian Monarchy. In the
process, instead of one existing medium sized political and economic unit with
many nationalities, created five small, economically and politically unstable
”quasi-national” states: Austria, Hungary, Czechoslovakia, Rumania and
Yugoslavia. Eventually - with other causes - it led to WW II, with the tragic
consequences.
Owing mostly to designs of the Soviet Union, the division was reinstated and
become more unstable and unviable economically after the war
Since then, two of the artificially created states fell apart, resulting in more
mini-states. Now there are seven: Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Rumania, Rump-Yugoslavia, Croatia, Slovenia and the alien body: Ukraine, in
the same region.

The real losers are the Hungarians. In the 1920 Trianon (Paris) peace settle-
ment they lost almost four million Hungarians to the successor states. Ever
since these states are hell bent on annihilating the Hungarian nationals by all
means at their disposal: deportations, forced assimilation, forced emigration,
expulsions and (right after WW II) physical destruction.

Naturally, no nation could tolerate such status quo. If the victorious powers
had established the new borders along ethnic lines in 1920, the revisionist
movement in Hungary would have subsided in a few years. After such a
blatant and unconscientious injustice of a ”peace treaty”, they cannot and



would not acquiesce to the perpetualisation of the present borders.
This unholy situation created the so called ”Trianon Syndrome”. All states in
the Carpathian Basin suffer of it. No matter, what the government does, the
Hungarians cannot accept the situation. The successor states are also mortally
afraid of the Hungarian revisionism. They just could not believe, that the
Hungarians are really willing to give up the lost territories. This ”Trianon
Syndrome” is hurting everybody.

The Hungarian government - with western ”encouragement” - hopes against
reasonable hope, that by joining the European Community in a few years, the
borders will lose their significance, thus saving the Hungarian minorities. This
is not the case. With the exception of Slovakia, no successor state will be
admitted into the Union in the foreseeable future. Therefore, in ten-twenty
years the Hungarian minorities will be destroyed, chased out, displaced by
new settlers or forcibly assimilated by Rumania, Ukraine and Rump-
Yugoslavia.
To dampen the danger, the Hungarian government enacted the so called Sta-
tus Law, which would encourage the minority Hungarians to keep their
culture, language and faith, in accordance with international law and practice.
Now those states, namely Rumania and Slovakia are up in arms and dead set
against the implementation of this feeble attempt to bolster the integrity of the
Hungarian nation under foreign rule. It does not bother them, that they and
most European nations have similar laws in existence.
Since they are unwilling to accept this absolute minimum attempt, they
eventually will have to face another solution

Solution:

1. As we know, revision of the borders is impossible because of the German-
Polish and the German-Russian situation, not to mention the UN stance on
the matter.
2. The extension of the European Union has no reality for many years.
3. Therefore, the only solution at the present is autonomy. There are ample
number of successful precedents: South-Tyrol in Italy, the Basques and
Catalans in Spain, the Aland Islands in Finland and even the Gagauz in the
Republic of Moldavia. Great Britain also granted wide ranging autonomy to
Scotland, to a lesser degree to Wales and let go most of Ireland a long time
ago. The French government facing mounting pressure for autonomy by the
Corsicans and other minorities.
Why can’t the United Nation or the European Union force the mini-
imperialistic nations in the Carpathian Basin to do the same. Failing to act,
they will be responsible for the largest scale ethic cleansing in Europe -
however subtle and mostly clandestine ways - it will be done.
True enough, autonomy was seldom granted without some bloodshed. Do we
really want another hot spot in Europe?

írta S.J. Magyaródy
Corvinus Society
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