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Létkérdéseink egyike, ha nem a legfontosabbika, hogy a globalizáció szorításában, az 
iszlám erőszakos hódítása 
közben meg tudjuk-e 
őrizni nemzeti identitá-
sunkat, kultúránkat. Vél-
hetőleg nem elég csupán 
a szándék, több kell, cse-
lekvőképes nemzeti egy-
ség.  Naponta felteendő 
kérdés, ennek eléréséhez 
vajon mi a követendő út?  

Bizonyos, hogy a nemzeti 
identitásunk megőrzésé-
nek egyik nagyon fontos 
záloga múltunk ismerete 
a honfoglalástól napjainkig, benne a Nagy Háborút lezáró igaztalan és dehonesztáló, 
Trianonban 1920. június 4-én aláírt békeszerződéssel. A CÖF Klub Miskolc tagjai, támo-
gatói és szimpatizánsai - miközben azt a nemzetünkre mért sorscsapásnak tekintik, 
egyúttal - a Trianoni békeszerződést a nemzet összetartozásának egyik szimbólumaként 
is értelmezik. Hiszen bármennyire is valóságos ez az állapot, ennek a békének a megalá-
zóan igaztalan volta a kirívó aránytalanságával a kárunkra, a nemzeti érzelmű honfitár-
sainkban azt a meggyőződést erősíti, hogy határok nélkül ugyan, de ezek az elcsatolt te-
rületek még ma is a nemzet részei. Nem véletlenül nevezik sokan az újakat gúnyhatá-
roknak és hevesebben ver a szívünk még most is, átlépvén az ezeréves ország határait 
és szavalják József Attila „Nem, nem, soha!” című költeményét megindultan. Bár 2010-
től a Nemzeti Összetartozás Napja a Trianoni béke-diktátum aláírásának évfordulója, a 

nemzeti egység meglehetősen hiányos, hiszen az új-
kori történelmünk értelmezésében tapasztalható 
megosztottság következtében honfitársaink megíté-
lése is hasonlóan differenciált. Például, bár sajnála-
tos, de a trianoni békeszerződés megkötésének nap-
ját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánító tör-
vényt a kormánypártok, a FIDESZ és a KDNP mellett 
csak a Jobbik szavazta meg. Ennek következtében, a 
megemlékezésektől is távol tartják magukat ezeknek 
a pártoknak a vezetői, ezzel támogatóikat is otthon 
maradásra biztatva. Szakály professzor meghívásával 
szakszerű történészi megközelítést szeretnénk a tag-
jaink és támogató szimpatizánsaink elé tárni. Olyan 
történészi összefoglalást, amely figyelembe véve a 
hadiállapotnak megfelelő erőviszonyokat, értékeli és 

értelmezi a diktátumnak az ország és a nemzet jövőjét befolyásoló gazdasági, társada-
lom-politikai és politikai hatásait.   


