KELET-KÖZÉP EURÓPAI SZINDROMA
(A Trianon szindroma)
Megoldatlan ellentétek a Kárpát Medencében
A jelenlegi diplomáciai és politikai döntéshozók, nagyon keveset tudnak a Közép és Kelet-KözépEurópai problémák gyökeréröl. Ezért, erröl a nyitott sebröl, nekünk kell felvilágositással szolgálni
annak a néhány politikusnak, akik ezt - teljes tudatlanságból - legszivesebben a szönyeg alá sepernék.
TÉNYEK:
Az elsö világháború után, a gyöztesek feldarabolták az Osztrák-Magyar Monarchiát. Ezzel a
folyamattal, ahelyett, hogy egy középnagyságú, több nemzetiségü politikai és gazdasági egységet
teremtettek volna, öt kis, gazdaságilag és politikailag gyenge alapokon álló, látszólagos nemzeti
államot alkottak: Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia. Ez - más
tényezökkel együtt - a második világháborúhoz vezetett, tragikus következményekkel.
Többnyire a Szovjet Unió terveinek tulajdonithatóan, a háború után a felosztást helyreállitották és
igy, gazdaságilag még bizonytalanabb és tarthatatlanabb lett a helyzet.
Azóta két mesterségesen alkotott állam esett szét, még több kis államot eredményezve.. Most tíz
van: Ausztria, a Cseh köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia Horvátország, Szlovénia,
Montenegró, Koszovó, Szerbia és egy idegen új tag: Ukrajna, ugyanebben a tájegységben.
Az igazi vesztesek a magyarok. Az 1920-as Trianoni (Párizs) békeszerzödésben, az
utódállamoknak közel 4 millió magyart veszitettek el. Azóta, ezek asz államok minden
rendelkezésükre álló eszközzel, meg akarják semmisiteni a magyar nemzetiségü lakosságot:
deportálással, kényszeritett beolvasztással, kivándorlással, kiutasitással és (közvetlenül a második
világháború után) fizikai elpusztitással is.
Természetesen egyetlen nemzet sem türhet el egy ilyen tarthatatlan helyzetet. Ha a gyöztes
hatalmak a lakosság nemzetiségét tekintetbe véve alkották volna meg az új határokat 1920-ban, a
reviziót követelö mozgalom Magyarországon hamar elcsendesedett volna. De, egy ilyen sértö,
lelkiismeretlenül igazságtalan békediktátum után nem nyugodhatnak bele a határok véglegesitésébe.

Ez az egészségtelen állapot alakitotta ki az u.n. "trianoni szindromát". A
Kárpát medence összes népei szenvednek emiatt, nem csak a magyarok.
Nem számit, mit csinál, mond a kormány, hány szocialista kormányfö mond le (a magyarok által
lakott területekröl) a magyarság nem tudja ezt a helyzetet elfogadni. Az utódállamok is halálosan félnek
a magyar revizionalizmustól. Egyszerüen nem tudják elhinni, hogy a magyarok hajlandók lennének
valóban feladni elvesztett (a véreik által lakott) területeiket.
Ez a "Trianoni szindroma" mindenkire káros hatással van..
A magyar kormány - nyugati sugalmazásra - reméli, minden ésszerü reménykedés ellenére - hogy
az Európai Unióhoz való csatlakozás után néhány évvel a határok elvesztik jelentöségüket. Igy a
magyar kisebbségek megmenekülhetnek a megsemmisüléstöl.
Sajnos, nem ez a helyzet. Szlovákiában és Romániában, a a magyargyülöletet továbbra is szítják
és adminisztrativ eszközökkel alatomosan folyik a népirtás. Szerbia, területeit elvesztvén, legtöbb
menekültet Bácskában és a Bánátban helyezi el, kiszoritván az öslakos magyarokat és horvátokat.
Ezért, 10-20 év alatt a magyar kisebbségeket megsemmisitik, kiüzik, más betelepülökkel kiszoritják
vagy beolvasztják öket románnak, szerbnek, ukránnak.
A magyar kormány, hogy csökkentse a veszélyt, a nemzetközi jognak és gyakorlatnak megfelelöen,

egy u.n. Kedvezmény Törvényt hozott létre a kisebbségi magyarok nyelvének, kultúrájának és
vallásának megörzése érdekében.. Ez azonban erösen felhigitott és igy majdnem teljesen hatástalannak
bizonyult.
Végsö menedékként, véreink autonómiát követelnek. amelyet az utódállamok egyöntetüen
visszautasitank. Egy cseppet sem zavarja öket, hogy a skótok, velsziek, gagauzok, svédek,
katalánok, baszkok, dél-tiroliak, vallonok, flamandok, belgiumi németek magasfokú
autonómiát élveznek.
Mivel nem hajlandók elfogadni ezt a teljesen minimális próbálkozást, talán más megoldásal kell
szembenézniök.
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MEGOLDÁS
1. Amint tudjuk, a határok megváltoztatása lehetetlen a német-lengyel és a német-orosz
határhelyzet miatt, nem emlitve az UN erre vonatkozó álláspontját.
2. Az Európai Unio nem fogja egyhamar felvenni Szerbiát.
3. Az egyetlen kinálkozó megoldást az autonómia kinálja.
Több sikeres példa van erre:
Dél-Tyrol Olaszországban,
a baszkok és katalánok
Spanyolországban, az Aaland szigetek Finnországban, és még a gagauzok is a Moldvai
köztársaságban.
Nagy Britania is széleskörü autonómiát adott Skóciának, valamivel kevesebbet Welsznek,
Irország legnagyobb részéröl még a 30-as években lemondott. A francia kormány is növekvö nyomás
alatt áll a korzikai és más, régen elfelejtett kisebbségek részéröl.
Ennyi jó példa után, miért nem tudja az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió kényszeriteni ezeket
a körülöttünk lévö kis neoimperialista államokat a példa követésére?
Ha ezt elmulasztják, óriási méretü Kárpát medencei etnikai tisztogatásért lesznek felelösek bármilyen alatomos, finoman ravasz módon is - ez be fog következni.
A tény az, hogy a valódi, kényszerithetö önkormányzatot ritkán adtak a hatalmasok vérontás
nélkül. Valóban akarnak egy másik puskaporos hordót Európában?
Magyaródy Szabolcs
Corvinus Society

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 - not aware of its importance - 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, they 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 less stable
and less viable economically after WW II.
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: the Ukraine, in the same region.
The real losers are the Hungarians. In the 1920 Trianon (Paris) peace settlement 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 inconscientious injustice of a "peace treaty", no self-respecting

nation would acquiesce to the perpetualisation of such borders.
This unholy situation created the so called "The East-Central European Syndrome, or more
precisely " The Trianon Syndrome". All states in the Carpathian Basin suffer from it. No matter,
what the government does, most Hungarians cannot accept the situation. The successor states are also
mortally afraid of the Hungarian revisionism. They just can not believe, that the Hungarians are really
willing to give up those lost territories with Hungarian majority. This "Trianon Syndrome" is hurting
everybody.
The Hungarian government - with western "encouragement" - hopes against reasonable hope,
that by joining the European Community, the borders will lose their significance in a few years, 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 Slovakia, Rumania, the Ukraine and Rump-Yugoslavia.
To dampen the danger, the Hungarian government enacted the so called Status Law, which
would encourage the minority Hungarians to keep their culture, language and faith, in accordance
with international law and practice.
Now those states, particularly 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
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Solution:
1. As we know, revision of the borders is impossible because of the German territories annexed
by Poland and the USSR after WW II, not to mention the UN stance on the matter.
2. The extension of the European Union has no reality for many years. While Hungary, Slovakia
and perhaps Slovenia could join in a couple of years, the inclusion of Romania and Yugoslavia are
many years away.
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. The United
Kingdom 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 Nations 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 - in 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?
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