
TRIANON 
            Szerkesztette 

LÁNGI A. MÁRIA 
„ Uram! Tudd meg, hogy nem akarok élni,  
Csak magyarföldön és csak magyarul...  
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni.  
Jobb is, ha szárnyam már most porba buli.  
De ezt a lelket itt hagyom örökbe 
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán,  
És belesírom minden ősi rögbe; 
 El innen rablók, - ez az én hazáin! 

És leszek szégyen és leszek gyalázat 
És ott égek majd minden homlokon, 
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat 
A jó Istentől visszazokogom... 
És megfúvom majd hitem harsonáit, 
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt; 
Bölcsővé lesz még minden ravatal, - 
Havas Kárpáttól kékló Adriáig 
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar! 

Sajó Sándor verse 



Legyen ez az irás egy könnycsepp, 
A Trianoni Békeparancsban 

elszakadt 
Magyar Testvéreimért! 
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II. BŐVÍTETT KIADÁS 

„Amit az erő és a hatalom elvesz, azt az idö és a nedvező 
szerencse visszahozhatja! De, amiről a nemzet önmaga 

lemondott, annak a visszaszerzése mindig nehéz és kétséges!" 
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Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy néhány röpke gondolatot fűzzek a 
kézben tartott könyv sorai elé. 

Szeretném hinni, hogy ma már a Magyar Történelem 
legelkeserítőbb igazságtalanságát minden igaz magyar magáévá teszi és 
harcol ellene. Trianon többé már nem Lehet „Tabutéma"! A világ 
összes nemzete hazaárulással vádolná azt, akinek nem fáj Trianon 
igazságtalansága és ezeréves hazájának kegyetlen feldarabolása. Ezt 
bűnnek tartom én is, és minden hazáját szerető magyar! 

Protestálnunk kell a hazáját megtagadó, gyökértelen, önös 
érdekeit mindenek előtt tartó, hazugok ellen, Ez nem lehetett és nem 
lehet ezután sem Tabutéma. Különösen nem akkor, amikor Európa 
történelmi térképének egyik legősibb határáról van szó, melyet a 
nyugati kultúra mindig elismert. Akik ezt cáfolják, azok nincsenek 
tisztában a történelem tényeivel, vagy tudatosan akarják leradírozni az 
elszakadt területeket. Aki pedig ebben a becstelen játékban szerepet 
vállal, akárcsak közvetve is, méltán tudhatja magáénak a nemzet 
megvetését. 

Ha egy gyermek megtagadja az édesanyját, elveszti 
a világ előtti becsületét. 
Ha valaki megtagadja hazáját, múltjának örökségeit, 
elveszti nemzetének becsületét. 
Mindkettő végzetes és megbocsáthatatlan bűn. 

v. Bánkuty Géza felelős kiadó 

„... és Istentől való az akarat, mely újra építi 
a falakat. A víz szalad, de a kő marad, a kő 
marad." 

Wass Albert: Üzenet haza



Első rész 

Hálás köszönetem és nagyrabecsülésem 
Bánkúty Géza 

igaz, magyar Testvéremnek, aki az idegenben is 
szívén viseli a tragikus magyar sorsot és 

lehetővé tette, hogy munkám megjelenjen. 

A ránk erőszakolt trianoni békeszerződés aláírására - amely a 
magyar történelem leggyászosabb pillanata volt, - 1920. június 4-én, 
4:3ü-kor került sor, a Trianon palotában. 

Ez a szó: „Trianon" - magában foglalja a magyarság szenvedését, 
gyászát, megpróbáltatását 81 éven keresztül. Az aláírás napján az 
ezeréves Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a 
gyártelepek szirénái és nemzeti gyász borult édes Hazánkra! 

Minden visszhangozta az elrabolt területek hontalanjainak 
fájdalmát, a sokat szenvedett magyar nép jajkiáltását a nagyvilág felé, 
amely éppen olyan süket és érzéketlen volt, mint a négy 
Nagyhatalom, amely az „igazságtalan és szégyenletes" trianoni békét 
megalkotta! 

Évtizedek múltak el, de az érző, igaz magyar lélekben, még 
mindig zugnak a „trianoni harangok" és vérzik a szívünk az elrabolt 
területeinkért, elszakadt testvéreinkért! 

Akik ezt nem „így" érzik és Trianon ellen nem mernek kiállni a 
nagyvilág előtt, nem érdemlik meg a magyarsághoz való tartozást. Hisz 
elszakított véreink még 80 év után sem adták fel a reményt. Ádáz 
küzdelmet vívnak a saját szülőföldjükön a megmaradásukért, az 
anyanyelvükért és a létükért! Görcsösen ragaszkodnak a 
megcsonkított magyar hazához! Akkor, hogyan feledkezhetne meg 
róluk a hazánk és annak felelős politikusai' 

Budapest, 2001. március hava 
 



ELŐSZÓ 

Trianon a mikroszkóp alatt 

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke 
azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni 
mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok 
különösképpen készek vagyunk megszépíteni az igazságot, hogy 
érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy több mint 1100 
évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátmedencében. De 
arról már nem szívesen beszélünk, hogy amikor háborúságokból 
kifolyólag apadni kezdett a lakosság létszáma, idegeneket hoztunk be 
magunk közé, hogy legyen ki megművelje a földeket. Otthonokat 
építettünk ezeknek az idegeneknek, földet adtunk nekik és elvártuk 
tőlük, hogy hálából jó magyarokká váljanak. Ez azonban nem 
következett be! Foghíjas ország lettünk és hálás vendégek helyett 
ellenséget neveltünk maguknak. Szabadságunk árát vérrel kellett 
megfizessük újra meg újra. és lassacskán ebből is kifogytunk. így 
szakadt nyakunkba váratlanul az első világháború, világnézeti 
zavarokkal terhelten és ugyanakkor „új" veszedelem is megjelent az 
emberi világ szerkezetében, amit jó ideig észre sem vettünk: a 
nemzetközi tőke rohamosan növekvő hatalma és az ezzel járó bűnök 
serege: a kapzsiság, nyereségvágy és az emberi világ legnagyobb 
ellensége a mindig éhes PÉNZ! 

A nemzetközi tőke képviseletében Anglia, Franciaország és az Ame-
rikai Egyesült Államok ragadtak fegyvert a központi hatalmakkal szem-
ben. Az „első világháború" valódi oka az volt, hogy Közép-Európa a 
maga több nemzetéből összetevődő egységében és nagyobbára német 
vezetés alatt már nagyon korán bebizonyította, hogy hamarosan alkal-
massá válik a nemzetközi ipar és kereskedelem megszervezésére, és 
a gazdasági hatalom átvételére. Ezt pedig csak egyetlen módon 
lehetett megakadályozni: Közép Európát mint egységet - le kell 
törölni a világ térképéről. 

Már a háború első évében megkezdődött az aknamunka a kis nem-
zetek egymásra uszítása. Ma már bizonyítani lehet, hogy idegen 
ügynökök tevékenykedtek 1914 Őszétől kezdve a csehek, szlovákok, 
horvátok között. A román királyné meghirdette az „összes románok" 
felszabadítását, és az új térkép már 1915-ben elkészült. Francia, angol 
és amerikai 
 
 
 
 



nagyiparosok ügynökei járták Ausztriát. Németországot és 
Magyarországot, fűt-fát ígérve a „zsarnokoktól" elnyomott kis 
népeknek. 

A többi már ment magától. Az időközben felserdült kommunizmus 
eljátszotta a kivánt szerepet, s a közép-európai haderők végső 
leverése után megkezdődött a nagy' „osztozkodás." A trianoni döntés 
készen volt már, csak össze kellett ülni a vészbíróságnak" hogy azt 
törvénybe iktassa Párizsban! Megmozdultak a győztesek gyárai és 
elfoglalták a megüresedett világpiacot. 

Az ipari terjeszkedés folyamatának biztosítására szükséges volt 
mindazok „eltávolítása", akik személyüknél fogva akadályozták a 
„közös népi jó" megvalósítását. Ők voltak elsősorban azok, akik 
befolyásukkal a „nemzeti alapot" képviselhették volna: 
földbirtokosok, mezőgazdák, és a városi középosztály tagjai. 
Meghirdették, hogy ők a „NÉP" elnyomói és egyszerűen elnémították 
őket a lehető leggyorsabb módon. 

Mivel a másik oldalon a „Nemzeti Nagytőke „urai kieszelték ennek 
az osztálynak az elpusztítását, a gyors végrehajtást ráerőszakolták a 
legyőzöttekre. Ők voltak azok, akik a pénz uralmának a gondolatát is 
megvalósították. 

Hogy ezt a folyamatot kommunizmusnak nevezték-e, vagy 
nácizmusnak, azzal senki sem törődött. Fontos csak az volt, hogy az 
ezerarcú, nemzeti büszkeségétől megfosztott nép nevében át 
lehessen venni a leigázott országok vagyonát, mely országokat az 
esztelen szétdarabolás miatt az ellenállás minden lehetőségétől 
megfosztottak. Ilyen módon a leigázott országok vagyonát sikerült 
befektetni a „felszabadított" országokba s a nagytőke javára 
kamatoztatni. 

Hogy ennek a Trianon árnyékában létesített „tőke uralomnak" 
lehet-e komoly jövendője Közép-Európa felaprózott országaiban, az 
nagyon is kétséges. Alighanem azon múlik, hogy képes lesz-e a 
TŐKE" okos mértékletességet gyakorolni olyan módon, hogy juttat 
valamit a népnek is. Mivel kapzsiság volt a háttere az egész trianoni 
cirkusznak, meg lehet jósolni azt is, hogy előbb-utóbb a mértéktelenné 
növekedett kapzsiság lesz pusztulásának is az oka, mielőtt a 
meggyötört kis országok népei magukra ébredhetnének és 
megteremthetnék a maguk közép-európai föderációját, így vagy 
amúgy. 

Mindez alkalmas lesz majd történelmi leckék számára, de sajnos 
nem tudja visszahozni az emberi életbe azt a ma 3-4 millióra becsült 
magyar és 127.000-re becsült nem magyart, akik áldozatai lettek 
Trianonnak... 

Astor-Florida 1996.                                 gróf  Czegei Wass Albert 
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Megpróbáltam feltárni könyvemben a trianoni tragédiát úgy hogy a 
félrevezetett jövő nemzedék elé is megvilágosodva táruljon fel a 
„békeszerződés" igazságtalansága. A magyar ifjúság sose feledje sőt 
adja tovább a jövő nemzedéknek, hogy a Honfoglaló Árpád óta, 
őseink által vérrel, szenvedéssel és hősies áldozattal visszaszerzett 
Hazánkat, felelőtlen, lelkiismeretlen politikusok kegyetlenül 
feldarabolták! 

Szent István királyunk óta mi magyarok mindig szeretettel 
befogadtuk az idegeneket, a menekülteket. Otthont, hazát, munkát 
adtunk és megvédtük családjukat. „Hálából" ellenségeink és 
támadóink lettek csak azért, hogy megtarthassák a jogtalanul elrabolt 
területeinket. Ez vésődjön be minden igaz magyar szívébe és leikébe. 

Pár évtizedet éltem az idegenben, de hogy mivel tartozom 
hazámnak és népemnek ahonnan kiszakadtam, soha nem felejtettem 
el. Meglátásom az: aki igaz és hű magyar volt a hazában, az idegen 
világban még hívebb magyar lett, aki pedig itthon sem volt magyar, 
az idegenben elkallódik és beolvad. Létszámban sok millióval többen 
lennénk ma, éppúgy mint az angolok és franciák. De a magyart 
pusztította a tatár, török, Habsburg és a bolsevizmus. Életünket és 
vérünket áldoztuk Európáért. Megtizedeltek bennünket és a sok 
száműzöttel elfogyott a XX. sz-ban a magyar nemzet. Amíg tart a sokat 
megpróbált életem, Trianon igazságtalanság ellen fogok küzdeni; a 
Felvidékért, Erdélyért, Bácskáért és Kárpátaljáért! 

Az első-világháború bűnösei, céljuk és áldozatuk 

A cári Oroszország 1892. aug. 8-án katonai egyezményt kötött 
Franciaországgal, kényszerítve, hogy támadja meg Németországot. Ha 
nem fogadja el a javaslatot, akkor a németek által felajánlott külön 
békét a katonai tanácsadói kénytelenek elfogadni és ez Franciaország 
összeomlását jelentené. - Mindez csak csapda és félre vezetés volt, 
hogy Franciaországot belekényszerítse a háborúba. 
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A francia kormány titokba tartotta mindezt a politikusok és a nép 
előtt. 

A hadseregparancsnok véleménye után, elfogadta az orosz 
ajánlatot. A szentpétervári francia nagykövet Maurice Paléologue 
felháborodva tiltakozott és megtagadta a szerződés átadását. Táviratilag 
hivatkozott arra, hogy Franciaország nem hódító háborút visel, hanem 
a jog és az igazságért fogott fegyvert. Hivatkozott arra is, hogy az 
angol és olasz szövetségesei sosem egyeznének bele, hogy az orosz 
hatalom a Földközi tengerig és a Szuezi csatornáig terjedjen. 

Erre a francia kormány utasította Gaston Boumergue gyarmatügyi 
minisztert, aki átadta a szégyenletes okiratot II. Miklós cárnak. Az 
orosz ravasz fogással beugratta Franciaországot a háborúba. 

Németország tudta a szláv törekvéseket, hogy propagandájuk 
fellázította a szláv nemzetiségeket és a pánszlávizmus Ausztria-
Magyarországot az élet-halál harcra kényszerítette: Az elsö-világháború 
közvetlen oka az 1914. július 24-i, titkos orosz mozgósítás volt, azért 
titkos, hogy Franciaország ne tudja még megkísérelni sem megmenteni 
a békét. Ennek ellenére az orosz a németekre fogta rá, hogy - 
mozgósított. Azonban a Monarchia kémszervezete értesítette Bécset 
az orosz mozgósításról. Tisza István, aki egyedül ellenezte a háborút, 
ekkor változtatta meg a háború elleni véleményét. - így provokálta ki az 
orosz, Németország hadüzenetét. 

Németország bűnösségét felmenti, hogy nem várta be az orosz 
támadást, hanem ő kezdte meg a háborút, mert a titkos orosz 
mozgósítás erre kényszerítette, pedig a legkevésbé akarta a háborút, 
akár csak Franciaország. 

Szerbiát is tikos szerződés kötötte Oroszországhoz, évek óta 
pénzelte a szerbeket és a szláv nemzetiségeket uszításra biztatta, 
felhasználta őket a „pánszlávizmus" terjesztésére. 

Az első világháborút közvetlenül a belgrádi vezérkar szervezte meg 
az orosszal és a szabadkőművességgel a háttérben. 
Forradalmosította Monarchia délszláv ifjúságát, hogy merényleteket 
szervezzen. Bombákat szállított, kijelölte a meggyilkolandó 
személyeket, így a Monarchia felforgatását propagálta. így alakult 
meg a szerb tisztek áltat 1911-ben a „Fekete kéz" illetve az 
„Egyesülés és halál" titkos társaság. (Popovics alezredes vallomása.)1 

A Szarajevó-i gyilkosság után Szerbia mozgósítását az orosz 
kormány utasítására rendelte el Belgrád, A pánszláv szervezetek 
vezetői tudták, hogy mi a célja Gavrilo Princip merényletének! A 
szerbek odáig merész- 
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kedtek a hazugságban, hogy még Ausztriát vádolták a merénylet 
előkészítésében. 

Ma már tudjuk, hogy 1914-ben a szerbek üzelmei mögött, akik a 
„faltörőkos" szerepét betöltötték, a cári Oroszország és a francia Grand 
Oriens, a szabadkőművesség* állt. Ugyanez volt a védelmezője és 
irányítója az olasz és román aspirációknak is. (Dr. Somogyi István: A 
szabadkőművesség igazi arca, Budapest 1929. 0:120, 121.)2 

Az orosz Romániát is felbíztatta, foglalja el Erdélyt. Bukovina 
megszállásához felajánlja az orosz csapatokat. Szaszanov orosz 
külügyminiszter 1914 júniusában Romániába utazott, Brassóban 
találkozott Bratianu miniszterelnökkel és megmutatta neki a 
térképen, azokat a területeket, amelyeket megkap ha az oroszt 
fegyveresen támogatja. 

Eduárd Benes a hírhedt cseh politikus 1915-ben már így írt ellenünk: 
„Pusztítsátok el Ausztria - Magyarországot" -. Hazug módon gr. Tisza 
István miniszterelnököt állítja be háborús bűnösnek, amit a híres 
történész Gábriel Gobron megcáfolt és kimondta az igazságot:" Közép-
Európában csak egyetlenegy ember ellenezte a háborút, a becsületes 
Tisza István". - Benes és Masaryk kiemelkedő tagjai a szabadkőműves 
mozgalomnak, mindketten felsőbb utasításra cselekszenek és minden 
kapcsolatukat a cseh politika szolgálatába állították. 

A szabadkőművesség által hirdetett „frázis eszmék" nevében 
cselekedett Masaryk és Benes, párthíveivel együtt Franciaországban és 
Angliában. Fontos szerepük volt a szövetséges országoknál a 
szabadkőműveseknek, mert már a „nemzetközi kongresszusokon 
elfogadták a Monarchia megsemmisítését, valamint a csehek-szlovákok 
egyesülési jogát. (Dr. Jaszovszky L: Trianonnal kezdődött, o:9, 10)5 

Az Elsö-világháború befejezése óta közzétett titkos iratok között, 
több mint 50 darab okirat került napfényre, amelyek arra 
vonatkoznak, hogy a cári kormány kifejezetten Magyarországnak a 
fegyveres erőszakkal való felosztására törekedett és Magyarország 
egyes területeit idegen államoknak ígérte oda, amit másként, mint 
háború útján elérni nem lehetett. Ezen titkos megegyezések az első 
világháborút megelőző időben történtek. Már II. Miklós oroszok 
cárjának a pánszlávizmusa Magyarország szétzúzását tűzte ki célul és 
majd a szerbekkel, csehekkel osztoznak a zsákmányon. 

Ezekután világos, hogy az első Világháború felidézését, a közvetlen 
felelősség elsősorban is Oroszországot terheli, ő volt az agresszor és 
hátulról irányította a provokációt, Ausztria-Magyarország ellen 
 
 

13 
 

*Fejtő Ferenc  a  Párizsban élő – jobboldalinak igazán  nem  nevezhető 
iró “Rekviem  egy  hajdanvolt  birodalomért” cimű könyvének  
(Minerva-Atlantisz  kiadók 1990) 318-332 és 414-419 oldalain  
részletesen  leirja a Grand Orient  nagypáholy  szerepét  hazánk 
megcsonkitásában… (Editor)



így a nagy világégést a szabadkőműves és a pánszláv világ-maffia ké-
szítette elő! Számos szerző szerint, titkos világszervezetek, sőt egy 
„láthatatlan" világkormány pénzelte és készítette elő a szörnyű 
világháborút. 

Az utolsó pillanatban Ausztria hajlandó lett volna 
kompromisszumra, de Oroszország visszautasította a nemzetközi 
konferencián az angolok által tett javaslatot. Közép-Európa sorsát 
nem a Monarchia népei döntötték el, hanem elsősorban is 
Franciaország. 
Magyarország a pánszlávizmus harapófogójában, csak Németország 
segítségére számíthatott és más választása nem volt. 
Magyarországnak hagyományos jó kapcsolata volt Franciaországgal, 
de az megromlott, amióta Oroszország szövetségese lett. 1871-ben 
Európában egyedül a magyar parlament és a cseh országgyűlés emelte 
fel szavát az igazságtalanság ellen, hogy Németország elvette: Elzász-
Lotharíngiát a franciáktól. Oroszországnak viszont Magyarország 
sosem tudta elfelejteni, hogy 1848-49-ben a magyar szabadságharcot 
az orosz beavatkozás eltaposta és az országot, a magyar hazafiakat 
kiszolgáltatta a Habsburgok kegyetlen bosszújának! ~ A trianoni 
„áldozatot" már nagyon régen kiszemelték, jóval az első Világháború 
előtt. Magyarország ellen összeesküvést szőttek, a szétdarabolására 
dokumentumok szolgálnak. A trianoni határokat már Ernest Danis 
brosúráiban publikálták. A legújabb kutatás szerint: 1890-ben 
Londonban összeült egy titkos társaság, az akkor létrehozott térkép 
majdnem teljesen megegyezik a trianoni békeparancs szétdarabo-
lásával. 

Rettenetes precedens és félelmetes intelem a világ valamennyi 
befogadó ország népe számára az, amit Trianonban Magyarországgal 
elkövettek. Mint kiszemelt főáldozat volt a legártatlanabb és 
kiszolgáltatott a belehajszolt háborúba. A legkegyetlenebbül 
büntették a trianoni békeparancs létrehozói! 

Mikor szolgáltatnak a Nagyhatalmak igazságot és kárpótlást a 
sokat szenvedeti Magyarországnak? 
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 Kárpát-medence szerves ökológiai egységet képez, ezt az egységet 
darabolták szét 1920-ban, Trianonban. Ma már tényekkel bizonyít-
ható, hogy a Kárpát-medence természeti értékeinek pusztítása 
Trianonnal kezdődött, amikor hamis okmányok alapján szétrombolták 
földrajzi egységét és természeti adottságát. Elrabolták erdő-mező és 
folyóinkat, az ipart, kereskedelmet és az egész ország energia 
termelését. 

A győztes Hatalmak nemcsak szétszaggaták Hazánkat, de kiirtásra 
ítélték fajtánkat, ősi kultúránkat és hagyományainkat. A „trianoni béke-
szerződés" átokként borult az országra és Európára, mert megérlelte a 
II. Világháborút. Ezek szerint akkor kik a „háborús bűnösök"? 
Mindazok a politikusok és nagyhatalmak, akik ártatlan milliók 
szenvedéséért és haláláért a felelősek! 

Éppen ezért - nagyapáink, apáink és a jövő nemzedék sohasem fo-
gadhatja el a trianoni békeparancsot", amelyet ránk kényszerítettek! 
Ennek az „egyoldalú" békeszerződésnek felülvizsgálata soha nem évül-
het el, nem merülhet feledésbe. Segíteni és változtatni rajta kötelesség 
az igazságosság nevében! 

Elpusztították Európa legtökéletesebb geográfiai egységű országát, 
azt a keresztény országot, amely vérével, önfeláldozásával védte Euró-
pát, a civilizációt évszázadokon át. Az elszakadt magyarságot olyan né-
pek alá kényszerítenek, amely alacsonyabb műveltséggel, rendelkezett. 
Nem álltak a felelősség azon fokán, hogy a békeszerződésben aláírt és 
vállalt kötelezettségeiket betartották volna a kisebbséggel szemben. A 
rosszindulatukat és gyűlölködésüket 81 év alatt sem lehetett az igazság 
érveivel és logikájával meggyőzni. (Cúth János: Magyarságtudat kézi-
könyve nyomán).4 

Az 1918. nov. 4-én Páduában megkötött fegyverszüneti szerződés 
megszegésével kijátszottak hazánkat, mert nov. 13-án Belgrádban 
kijelentették, hogy az előbbi fegyverszüneti szerződés érvénytelen és 
nem vonatkozik ránk, közölte Franchet d'Esperay, aki új, szigorú 
feltételeket diktált és a magyar kormány képviselőivel aláíratták a 
„súlyos" feltétele- 
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ket tartalmazó fegyverszüneti szerződést. Mivel az antant a magyar 
kormány kifejezett kérésére sem volt hajlandó szavatolni az állam 
területének biztonságát a béke konferenciáig, hazánknak szembe 
kellett nézni a környező államok hadseregeinek az előnyomulásával. - 
Nov. 8-án már megérkeztek az első jelentések a kormányhoz, hogy 
az északi határon át, cseh katonaság nyomult az ország területére. 
Másnap már a román kormány is mozgósítást rendelt el, és a déli 
részeken - sem tartották be az alig megkötött fegyverszüneti szerződést. 
Hadak Útja, 2000. júl. 21, 22,)5 

1918-ban Wilson amerikai elnök elveivel Magyarországot 
félrevezették. Az ország azt remélte, hogy a Wilson-féle önrendelkezési 
jog az ő részére is meghozza a teljes felszabadulást, az Ausztriától való 
elszakadást. Hazánknak az volt a meggyőződése, hogy az 
önrendelkezési jog becsületes alkalmazása esetén nem kell az ősi haza 
szétesésétől tartania, mert az itt élő nemzetiségek ragaszkodni fognak, 
ahhoz a magyar államhoz, amely ellen sok évszázados együttélés után 
sem lehet komolyan panaszuk, mert megvédte őket az ellenséggel 
szemben, és otthont, hazát adott a számukra. 

A magyar nemzetet ügyes és céltudatos izgatással lejáratták a 
külföld előtt, a nemzetiségek elnyomóinak hazudtak a 
propagandájukban... Amióta Bécsből kormányoztak, nem 
„elnyomónak" hanem „elnyomottnak" érezte magát a magyar a saját 
hazájában! 

Tragédiánkat fokozta a nagy összeomlás után gr. Károlyi Mihály 
megjelenése. A kalandoraival együtt még nagyobb szakadékba 
döntötték az országot. A Károlyi féle forradalomban, fontos szerepe 
volt a szabadkőműves ideológiának, az internacionalizmus eszméinek, 
mert a nemzeti céloknál Károlyinak fontosabbak voltak a forradalmi 
célok. A francia táborban a szabadkőművesség játszotta a szerepet 
abban, hogy a nagyhatalmak háborúja, ideológiai háborúvá váljon, 
amely még klasszikus imperialista) háborúként kezdődött. A 
szabadkőművesség köztársasággá akarta átalakítani az egész 
kontinenset, amely a Népszövetségbe tömörül, amely alapvetően 
szabadkőműves eredetű eszme. — Ezek a körök a Monarchiát 
klerikális-reakciós, Zsarnok eredetű államnak jellemezték. Holott 
Austriában a polgároknak általános és titkos szavazati joguk volt és 
Magyarországgal együtt a „liberális berendezkedésű Európa egyik első 
jogállama." (Dr. Jaszovszky L: Trianonnal kezdődött 0:12,)6 

Önfeladásunk azzal kezdődött, hogy Károlyiék a legválságosabb 
időben feloszlatták a hadsereget és védtelenül hagyták a határainkat. A 
for- 
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radalom hadügyminisztere Linder Béla azt az elvet vallotta, hogy 
„nem akarok katonát látni", így a harcterekről hazatért egy millió 
katonát szélnek eresztette és nem volt, aki ellenálljon a megszálló 
cseh és román megszállóknak. - Ha akkor jól megszervezte volna a 
hadsereget, megvédhettek volna az országot a betolakodóktól és a 
Tanácsköztársaság véres uralma nem következik be! 

A párizsi béketárgyalás még a végső döfést is megadta Magyaror-
szágnak: az addig megszállt területen kívül még 70 km sáv 
megszállást is engedélyezett a románok számára. Az események 
alakulását jelentősen befolyásolta az úgynevezett Vyx -jegyzék, 
amelynek értelmében a párizsi konferencia vezetői további jelentős 
magyar lakta területek kiürítését rendelték el, és egy francia ellenőrzés 
alatti semleges zóna létrehozására kötelezték Magyarországot. Ezt a 
határozatot Vyx ezredes, a haditanács budapesti képviselője közölte a 
Károlyi kormánnyal. Ekkor Károlyi - lemondott, és Kun Béla és 
társai kerítették kezük közé a kétségbeesett ország felett a hatalmat, 
1919. feb. 26-án. 

Magyarország soha nem került volna a kommunista banda hatalmá-
ba, ha az antant hatalmak - szerződésszegései és könyörtelenségei 
nem hajszolták volna az országot a végső kétségbeesésbe és a nemzet 
leikét nem töltötték volna el a reménytelen lemondás keserű 
érzésével. 

Közben érkeztek a jelentések a kormányhoz, hogy északon a cseh 
katonaság nyomul előre az ország területén, úgy a románok is és délvi-
déken sem tartották be a szerződést. Kun Béla, hadsereg felállításáról 
szóló rendeletet adott ki. Önkéntes toborzás reményt adott egy ütőké-
pes hadseregre, azonban a román hadsereg kétszerese a cseh pedig 
háromszorosa, amely komoly túlerőt jelentett. Ennek ellenére a 
vezérkari főnök Stromfeld Aurél irányításával, északon a cseheket 
visszanyomták a román támadást megállították. 

Az antant látva a sikereket, diplomáciai lépéseket tett a cseh-szlová-
kok megmentésére. Június 7-én Clemenceau a párizsi konferencia 
nevében jegyzéket küldött a Forradalmi kormányzó tanácshoz, 
amelyben a hadműveletek beszüntetését követelte és ellenértékként 
felajánlotta: „Meghívják Magyarországot a párizsi béketárgyalásokra." 
Ugyanakkor a jegyzék elküldésével egyidőben, utasította a csehszlovák 
és román csapatokat, hogy együttes erővel folytassák a harcot 
Magyarország ellen... 

Június 13-án érkezett az antant újabb „ultimátuma" amelyben közöl-
ték a párizsi konferencia által kijelölt határokat és követelve, hogy a 
 
 
 

17



 
magyar csapatok négy napon belül vonuljanak a határok mögé, azt 
Ígérve, hogy a visszavonulás után a románok kiürítik a Tiszántúli terü-
leteket. 

A sikerek csúcspontján álló magyar alakulatokat vissza 
parancsolták és ez a tény döntően aláásta a csapatok harci kedvét, 
minden téren demoralizálóan hatott a hadseregre! 

Természetesen az antant most sem tartotta be az ígéretét, a román 
csapatok nem vonultak ki a megígért területről, sőt a júliusi 
hadműveletek során a katonai túlerő és a belső árulás következtében 
elszenvedett vereség az ország katonai megszállásához vezetett. 

Szétesett az önkéntesen toborzott hadsereg is, amely a 
végveszélybe került haza oltalmára, megvédésére jött létre s végül is a 
politika áldozata lett. 

Horthy Miklós Szegeden gyülekező ellenforradalmi csapatai, 
játszva leverték volna a vörösuralmat, de az antant hatalmak nem 
engedték meg a nemzeti hadseregnek, hogy a budapesti kommün ellen 
induljon. A letaposott nemzetet, még azzal is megszégyenítették, hogy 
a rabló románokat vonultattak be az országba. 

Az antant hatalmak akadályozták, hogy a nemzet saját erejéből sza-
baduljon a kommunista uralom alól, pedig az antant 
szerződésszegései termelték ki azt, hogy Párizsban a békefeltételeknél 
ebből a katasztrófából is vádat kovácsoltak Magyarország ellen. 

Benesék arra hivatkoztak, hogy a vörös veszedelem megfékezése 
érdekében, mind szűkebbre kell szabni Magyarország határait. — Ez a 
tanács a kétkulacsos Benesre vall, hisz kapcsolatban volt a 
kommunistákkal is és a pánszlávizmussal, később pedig titkos 
kapcsolata volt Stalinnal. (Európa válasz úton, Háború vagy béke, — 
Pesti Hírlap 1933. 0. 67, 68)7 

Jászi Oszkár a szabadkőműves... 

Jászi (Jakubovics) Oszkár és társai 1918-19-es kommün alatt 
elkészítették Magyarország feldarabolását. E munka kitervezése a 
Martinovics szabadkőműves páholyban folyt, ahol Jászi Oszkár 
főmester 1911- febr. 3-án adta ki ezt a programot, amelyet aztán a 
francia szabadkőműves testvérek meg is valósítottak. A trianoni terv itt 
készült s a „párizsi testvérek" csak a magyarországiak hő vágyát 
teljesítették, mikor az új határokat megvonták. A Martinovics páholy 
volt a legvörösebb a magyarországi 

18 



 
páholyok között. A páholyban ott volt mint „mestertag" Jászi Oszkár, 
aki később mint emigráns New Yorkban dolgozott Magyarország ellen, 
minden eszközzel. Az 1919-es kommunista terror emigránsai az 
országot a pusztulás útjára akarták sodorni, mert alighogy 
letelepedtek, külföldön megkezdték gyalázkodó, gyűlölködő 
munkájukat. Céljuk az volt, hogy Magyarország az ebek 
harmincadjára kerüljön és Ők visszaállíthassák letűnt uralmukat. 

Szegény Ady Endre, ehhez a körhöz tartozott, „Lobogójuknak, 
létrájuknak használták azok, akik 1919-ben a magyarsággal szemben a 
leg-kegyetlenebb gyilkos terrort valósírották meg. Hogyan érezhette 
magát a „fajmagyar" Ady azok között, akiktől egy bizonyos ponton 
túl nem menekülhetett többé, mert annyira kiszolgáltatott volt nekik, 
még betegségében is... Ezek a körök az: érdek, a támogatás, az 
istenítés rabláncával fűzték a maguk köréhez, - haláláig... (Hetey 
Zoltán: Ady Endre tragédiája... 201, 202, 203,)8 

Franciák és az oroszok kapcsolatai az elsö-világháború 
előkészítésére: Már 1912-ben Poincaré megegyezett az oroszokkal, 
hogy befejeződnek a katonai előkészületek, a megvesztegetett, 
irányított francia sajtó felkészíti a francia népet a háborúra és 
bármilyen balkáni incidenst felhasználnak a támadás kirobbantására. 
Ezt a megállapodást a franciák 1914 elején megerősítették az 
oroszokkal. 

Mivel Nyugat katonailag is kész volt támogatni az oroszokat, a Monar-
chiának nem lehet más szövetségese mint Németország, amelynek 
fejlődő gazdasága érzékenyen érintette Anglia verseny képességét, 
maguknak a franciáknak pedig Elzász-Lotharingia elvesztése jelentett 
gyógyíthatatlan sebet. 

Az elsö-világháború és az azt lezáró békeszerződések következmé-
nyei a mai napig is érezhetők. Elég csak a Balkánra tekinteni! (Dr. 
Jaszovszky László: Trianonnal kezdődön. (9, 10,)9 

A magyar béke-küldöttség elindul Párizsba... 

A külön vonat, hiányos osztályú kocsikból állt, mert a románok elrabol-
ták a Magyar Államvasutak kocsijait. A küldöttséget az egész magyar 
nemzet aggódása és imája kísérte. Az állomásokon ezrek várták a vona-
tot a Himnusz hangjaival. Bécsben egy angol és olasz tiszt csatlakozott 
hozzájuk. 
A magyar békedelegáció 1920. jan. 5-én elindult Párizsba, Apponyi 
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Albert gróf vezetése alatt, aki fájdalmasan nehéz és hiábavaló 
erőlködéseket végzett, abban az irányban, hogy a háború előtti 
Magyarország ellen meghozott „halálos ítélet" végrehajtását 
megakadályozza. 

Az elindulásnál a Keleti pályaudvaron az egész magyar kormány 
és Horthy Miklós hadsereg-főparancsnok búcsúztatta a 
békedelegációt. A bizottság elnöke gróf Apponyi Albert és öt fő 
megbízott: Popovich Sándor az MNB első elnöke, Walkó Lajos 
pénzügyi államtitkár, gr. Bethlen István, gr. Teleki Pál és gr. Somsích 
László. További tagjai: Láng Boldizsár vezérkari ezredes és Csáky Imre 
és István a külügy - részéről, továbbá titkár és titkárnő. A küldöttség 
73 főből állt, velük utazott még a megértő jóakarónk - Bandholz 
amerikai tábornok. 

A fogadtatás légköre: A határon egy francia tiszt fogadta a 
küldöttséget. Kézszorítás helyett csak egy „fejbiccentéssel", ezzel 
kifejezve - felsőbb parancsra a békeszerződés aláírásáig ellenségként 
lesznek kezelve. 

A vonat egy elhagyatott párizsi pályaudvarra futott be, ahol egy an-
gol, francia és olasz vezérkari ezredesekből álló katonai bizottság 
fogadta őket. — Az olasz kézszorítással, a francia fejbiccentéssel 
köszönt. A küldöttség vezetője Henry francia ezredes volt. Párizs egyik 
külvárosában Neuilly-ben a Bois de Boulogne erdő közepén fekvő 
Chateau de Madrid nevű szállodában szállásolták el a küldöttséget. 

Az „őrizetükre" kirendelt tisztekből álló bizottság állandóan jelen 
volt. A kís városkában szabadon mozoghattak, de ha Párizsba akartak 
menni, előre be kellett jelenteni és csak egy detektív kíséretében 
történhetett. Ismerősök, rokonok látogatása vagy fogadása nincs 
engedélyezve, közölte Henry ezredes. Internálva voltak, bármilyen 
személyi kapcsolat tilos. Már a fogadtatás, ahogy megérkezett 
megalázó volt, mint az internáltakkal, bűnözőkkel bántak velük. 

A lakosság részéről nem volt ellenséges magatartás inkább diszkrét 
érdeklődéssel nézték és megnyugodva állapítottak meg, hogy a 
delegáció nem „kutyafejű", emberi formájuk van, a helybeli sajtóból 
értesülve „barbároknak" képzelték őket. 

Mikor megbízó leveleiket eljuttaták a Magas Béketánácshoz, ők is 
megkapták 1920. jan. 15-én a nagyhatalmak megbízottaínak bizalmi le-
veleit, az amerikaiét kivéve. Ennek hiányát Apponyi a béketanács 
elnökével Clemenceauhoz intézett levélben jelezte. Az elnök 
gorombán válaszolta: „Ha maguk akadéskoskodni akarnak, akkor 
inkább mondják meg, hogy nem akarnak tárgyalni." — Ez a hangnem 
megfélemlítésnek volt szánva. A magyar delegáció udvariasan 
jelezte, hogy Amerika is 
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hadviselő fét volt, s így szeretne azzal is békeszerződést kötni. Az 
incidens azután az amerikai képviselő bizalmi levelének 
megérkezésével lezáródott. 

Apponyi levelében nemcsak a békefeltételek írásbeli átadását, 
hanem tényleges tárgyalásokat kért, de éppúgy mint több más 
jegyzékük és levelük válasz nélkül maradt. 

Végül aztán kaptak egy meghívót a „Quai d'Orsay-ba, francia 
külügyminisztérium palotájába a békefeltételek átvételére. Az ülésre 
csak Apponyit az elnököt, és az öt fődelegátust és néhány szakértőt 
hívtak meg. 

Egy hosszú terembe vezeték be őket. Az elnöki székben ült 
Clemenceau, szembe velük és csak Apponyi előtt volt asztal. Anglia 
részéről Lloyd Georg és lord Curson, Olaszországot Orlando és Nitti 
miniszterelnök képviselte. Ott volt a japán küldött is, Amerika 
képviselője nem volt jelen. - A „kisantant" képviselői között ott volt a 
magyarfaló Titulescu román külügyminiszter. Rövid meghajlással 
köszöntötték egymást. 

Clemenceau nyitotta meg az ülést és közölte, hogy ezennel átadják a 
Magyarországnak „ajánlott" békefeltételeket, melyeket egy tisztviselő 
át is nyújtott Apponyi elnöknek. A békefeltéteiek tudomásul vétele után 
az elnök egy beszédében megteheti észrevételeit. - Más felszólalásnak 
vagy vitának helye nincs"! 

A válaszra és észrevételeik átadására két nap áll rendelkezésre. 
Ezzel az első ülés véget is ért... 

A győztes államok képviselői már megállapították a 
Magyarországnak diktált békefeltételeit, ezeket át is adták a magyar 
delegációnak - A magyar küldöttség vérmes reményeket nem fűzött a 
tárgyalásokhoz, de ez az egész, előre elkészített „komédia" igen 
lehangoló volt, ilyen rideg rosszindulatra, annyi cinizmusra mégsem 
számítottak. Nyilvánvaló volt, hogy az antant hatalmak 
Magyarországnak ajánlott „békefeltételeket" vitát nem tűrő 
békeparancsnak tartották. 

Éjjel-nappal tanulmányozták a vastag iratot és igyekeztek a választ, 
olyan formába önteni, hogy erre a Magas Béketanács esetleges jóindu-
latú tagjai felfigyeljenek. 

A jelzett napon elfoglalták helyüket, ugyanabban a teremben, ahol a 
légkör ellenséges és jéghideg volt. A Béketanács tagjainak arca 
komor, egyeseké gúnyos volt. Clemenceau hideg udvariasággal 
szólította fel Aponyit, hogy tartsa meg előadását, - felajánlva, hogy 
ezt „ülve" tegye 
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meg. Ő azonban visszautasította ezt az ajánlatot és állva azonnal, 
minden bevezetés nélkül a tárgyra tért, francia nyelven, gr. Apponyi 
Albert 74 éves volt akkor, de szellemi képességeinek teljes birtokában. 
- Clemenceau egy idő múlva félbeszakította hogy az elmondottakat 
angolra fordíthassák. Apponyi erre tökéletes angol nyelven ismételte 
a franciául elmondottakat. 

A merev, komor arcok felengedtek, érdeklődést kezdtek tanúsítani, 
amint Apponyi váltakozva épp o!y tökéletes francia, mint angol 
nyelven folytatta a beszédét. 

Majd Lloyd George felkérte, Apponyit, hogy lenne szíves 
részletes magyarázatot adni a Magyarországtól elcsatolandó területek 
nemzetiségi kérdéseivel kapcsolatban. Erre Apponyi megmutatta a 
Teleki Pál által készített kiváló részletes etnográfiai térképen a 
valóságot. A legfőbb delegátus a térkép föléhajolva hallgatták a 
magyarázatot. Bár senki sem mondta, de érezhető volt, hogy néhányan 
feltehették a kérdést: Magyarország ilyen mértékű feldarabolása 
eléggé indokolt-e? Lloyd George megköszönte a felvilágosításokat és 
gratulált Apponyinak a kiváló, többnyelvű előadásáért. Ugyanis a 
francia- angol beszédek után Apponyi mégegyszer összefoglalta 
előadását olasz nyelven is az olasz delegáció számára, - mert erre is 
felszólította Ciemenceau, kárörvendezve, azt hitte most nevetségessé 
teszi a delegációt. 

Apponyi beszéde szónoki mestermű volt, amely ha nem is látszott, de 
komoly benyomást tett a Békebízottság tagjaira. -Jelentős összetűzések 
voltak, egyrészt a kisantant oldalán álló francia, másrészt a sokkal objek-
tívabb beállítottságú angol és olasz képviselők között. Nitti olasz minisz-
terelnök a feltételek enyhítését követelte, de - Ciemenceau hajthatatlan 
maradt! A francia sajtó is csak Apponyi nyelvtehetségét említette, de 
semmit a magyar ügy érdekében, általa felsorolt konkrét érvekről. 
(Gróf  Somsich László emlékirataiból.)10 

A magyar delegációnak négy hét múlva kellett írásban állást foglalni a 
békefeltételekről. Párizsban semmit sem tehettek és január 18-án az 
egész magyar delegáció visszautazott Budapestre, hogy beszámoljon a 
magyar kormánynak. Dacára, hogy a küldöttség semmi konkrét ered-
ményt nem tudott felmutatni, mégis az egész kormány és a nagy 
tömeg, meleg fogadtatásban részesítette és elismerően köszöntötte a 
visszatért delegációt. 
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A félárbócra eresztett nemzeti lobogók gyászszalaggal voltak 
átkötve s a nemzetnek a remény után keserű tények tudó más vétel 
ével kellett megküzdenie. Egy hónappal később 1920, feb. 9-én tértek 
vissza Párizsba, elhelyezésük „internált" jellegű, ahogy először volt. A 
részletes memorandumot átadták a Magas Béketanácsnak, amelyet 
figyelembe sem vettek és így a békefeltételek, amelyet ezekután 
tényleg „békeparancsnak" nevezhetünk, teljes súllyal nehezedett és 
nehezedik mai napig is Hazánkra. 

A küldöttség a tárgyalások megkezdése előtt, részletes jegyzéket 
adott át a francia külügyminisztériumnak, amely a nemzet jogainak és 
állami létének védelme volt. A jegyzékben felteszik a kérdést: A 
magyarságot miért teszik inkább felelőssé, mint azokat a 
nemzetiségeket, amelyeket az antant dédelget? Ezek sokkal nagyobb 
arányban vettek részt a Monarchia kormányzásában, mint a magyarok! 
És most „árulókként" cserben hagyták a Monarchiát. Egyedül a 
magyarok tiltakoztak a világháború megindítása ellen! 

„ A bécsi katonai irodában 26 osztrák és 6 magyar dolgozott. Az oszt-
rák külügyminisztérium tisztjeinek 65%-a osztrák, 29%-a cseh és 5, 6%-a 
magyar." Még csak nem is értesítették a delegációt, hogy elfogadták-e a 
megbízólevelet, a választ Apponyi lakosztályára kellett volna vinniük, 
helyette a nyegle francia tiszt az angol ezredes irodájába rendelte a kül-
döttséget, ahol Apponyit és kíséretét minden udvariasság nélkül fogad-
ták. Erre mondta Apponyi az idős államférfi: „Ha észre venném, egysze-
rűen fel kellene állnom és eltávoznom innen És én azt hiszem: „köteles-
ségünk, hogy személy szerint tűrjünk mindent, ami bántó és megalázó, 
csak a nemzet prestisén ne essen csorba!" (Cúth János: Magyarság 
tudat kézikönyve, 80)." 

A békeokmányt 1920. május 5-én egyetlen betű változtatása nélkül 
kapták kézhez újra a magyar delegáció tagjai. Gróf Apponyi Albert a tal-
pig öntudatos magyar hazafi, azonban nem volt hajlandó „aláírni" tulaj-
don nemzetének a „halálos ítéletét". Lemondott tisztségéről és elhagyta 
Párizst. A magyar küldöttség sem volt hajlandó a békeparancs aláírásá-
ra. A magyar kormány két miniszterét küldte ki Párizsba, magyar kor-
mány nevében Dr. Bénárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár 
Alfréd, volt követ írták alá. 

Mindig időszerű marad gróf Teleki Pál miniszterelnök fájdalmas kije-
lentése „Száradjon le a kéz, amely a nemzetgyilkos papírrongyot aláírta 
és egy történelmi szégyenfoltot megpecsételt"! 
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A Trianon-i Békeparancsot 1920. június 4-én, délután 4:30-kor írták 
alá Párizsban a Trianon palotában. Az első világháború győztesei, 
akik a bosszú, a tudatlanság és politikai szélhámosok hazugságai, 
csalásai befolyása útján hozták meg a felelőtlen döntéseket, amellyel 
egy ezeréves királyságot egyharmadára csonkították. 

A gyűlölködésnek ebben a korszakában a kisantant államok 
hazug, csaló és becstelen politikusainak volt döntő szavuk a magyar 
békeszerződés létrehozásában. Egyedül csak Törökország nem írta alá a 
szégyenletes békeszerződésűket, söt annak végrehajtásával 
szemben katonai erővel lépett fel... 

A magyar parlament a „békeszerződés" ratifikálására összehívott 
ülése megrendítő volt. Néhányan elhagyták az üléstermet, 
tiltakozásként. Az ülés végén az összes résztvevő egy emberként állt 
fel és szemükben könnyekkel elénekelték a Himnuszt! Ettől a naptól 
kezdve „félárbócon" maradt a nemzeti zászló az összes hivatalos 
épületen... 

A szégyenletes békekötés napján, 1920. június 4-én a magyar 
parlamentben a képviselők a következő nyilatkozatot tették: „Mi 
magyarok, sohasem mondunk le a Felvidékről a Kárpátokról vagy 
Erdély bérceiről és a dúsan termő Bácskáról. Aminek mindezt 
köszönhetjük a bolsevizmust gyökeresen kell megfojtani és azt a 
fegyert kell velük szemben használni, amit először vettek el tőlünk: a 
valláserkölcsi jogokat"! Cűth J: Magyarságtudat kézikönyve, 80)13 

Gróf Apponyi Albert a párizsi békekonferencián 
elmondott beszéde kivonatosan 

Elnök Úr, Uraim! 
Nem azért jöttünk, hogy elsírjuk a magunk szerencsétlenségét. 

Hiszen ezt meg sem értenék! Nem is az a célom, hogy a magyarság 
érdekéről beszéljek. Azzal itt nem sokat törődnek, hanem beszélni 
akarok Európa érdekeiről, arról, hogy ez a „béke", melyet 
Magyarország tönkretételére terveznek, egész Európának állandó 
veszedelme lesz! 

Mégegyszer köszönetet mondok azért, hogy alkalmat adtak arra, 
hogy szóljak Önökhöz. - Én voltaképpen megvitatást óhajtanék, 
mert szerintem ez az egyetlen módja annak, hogy eljussunk a 
bennünket érintő bonyolult téma teljes megértéséhez. Mivel azonban a 
Legfelső Tanács akarata - e tekintetben megmásíthatatlan, nem tehetek 
egyebet minthogy meghajtok előtte. Elfogadom a helyzetet olyannak, 
amilyennek kaptam 
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és hogy értékes idejüket ne vegyem túlságosan igénybe, egyenesen a 
tárgyra térek. 

A tegnap és ma között  mi azt a feladatot kaptuk, hogy ismerjük meg a 
hivatalos békefeltételeket. Érzem a rám nehezedő felelösség súlyát, 
amikor ki kell mondanom Magyarország első szavait e feltételekről. De 
nem habozok, teljes őszinteséggel kijelentem Önöknek, hogy a békefel-
tételek, úgy, ahogy azokat Önök voltak szívesek velünk közölni, néhány 
lényeges módosítás nélkül, hazám számára „elfogadhatatlannak" látsza-
nak! Teljes tudatában vagyok annak, hogy milyen veszélyekkel és bajok-
kal járna a békeszerződés aláírásának megtagadása. Ha azonban orszá-
gunknak döntenie keJlene, hogy elfogadja-e ezen békefeltételeket, 
vagy megragadja a szerződés aláírását, - fel kellene tennie a kérdést 
saját magának: .vajon öngyilkosságot kövessen-e el, hogy ne kelljen 
meghalnia"? Szerencsére ott meg nem tartunk". 

Önök felszólítottak bennünket, hogy tegyük meg észrevételeinket. 
Néhányat már volt szerencsém Önöknek átadni, mielőtt a 
békefeltételeket velünk közölték volna. Bizonyosak vagyunk abbanh 
hogy mind a már Önökhöz eljuttatott észrevételek, mind pedig az azokat 
ezután követűk, olyan lelkiismeretes és komoly vizsgálatban fognak 
részesülni, mint amilyet a helyzet súlyossága megkövetel. Él bennünk 
a remény mert nincs szándékunkban sem ma, sem késűbb, bármiféle 
érzelem kiteregetés, sőt még arra sem törekszünk, hogy kizárólag azon 
speciális érdekek álláspontjára helyezkedjünk, amelynek megvédésére 
küldettünk. Olyan közös területet keresünk, melyen megértjük egymást. 
Ezt a területet Uraim, teljes mértékben megtaláltuk! A nemzetközi 
igazság és a népek szabadsága nagy eszméinek területe ez amelyet oly 
fennen hirdettek a szövetséges hatalmak, a beké, a szilárdság  és az 
európai újjáépítés közös nagy érdekeinek a területe Ezek azok az 
elvek és érdekek, amelyekből kiindulva a hozzánk eljuttatott 
békefeltételeket meg kell vizsgálnunk. 

Kétségtelen, hogy elég kemény feltételeket szabtak ki a többi 
háborús  nemzetre: Németországra, Ausztriára, Bulgáriára is. Ezeknek 
egyike sem tartalmazott olyan, - a nemzet létét veszélyeztető területi 
átalakításokat, mint azok, amelyeket ránk akarnak kiszabni! 
Magyarország számára ugyanis azt jelentené, hogy elveszti területének 
.háromnegyed" részét, a megmaradó terület pedig a gazdasági 
fejlődésnek szinte valamennyi feltételét és gazdasági fejlődés minden 
forrásától, valamennyi eszközétől megfosztanák. Arany, só, ásványi 
bányáitól, olaj, földgaz. 
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kőszén, erdőitől, legelőjétől és földjétől. Ilyen súlyos és kivételes 
helyzetben a fent említett elvek és érdekek, mely szempontjai 
jutottak érvényre a Magyarország iránt tanúsított rendkívüli 
keménységben. 

A kérdést a lehető legrövidebben, ezen nagy elvek és nagy 
érdekek szempontjából vizsgálom meg. 

Vajon igazságszolgáltatói eljárás volna ez Magyarországgal szemben? 
önök Uraim, akiknek számára a győzelem lehetővé tette, hogy bíróként 
lépjenek fei, Önök bűnösnek nyilvánították volna ellenségeiket, a köz-
ponti hatalmakat, s úgy döntöttek, hogy a háború következményeit 
azokkal viseltetik, akik ezért felelősek. Ám legyen, de akkor talán a fe-
lelősséget a bűnösségi fok arányában kellene megosztani. - Mivel 
pedig Magyarországot sújtják a legkeményebb, sőt magát a létét is 
veszélyeztetik a béke feltétélek, azt mondhatná valaki, hogy 
Magyarország minősül valamennyi között a legbűnösebbnek, Úgy 
tűnik előttünk, hogy ez az ítélet nem illethet olyan nemzetet, amely a 
háború kitörése idején nem volt teljesen független, csak befolyást 
gyakorolhatott az Osztrák-Magyar Monarchia tanácskozásaira és 
amely - ahogy azt az ujabban közzétett dokumentumok bizonyítják - 
ezt a befolyást arra használta fel, hogy tiltakozzék azon intézkedések 
ellen, amelyek a háborúhoz vezettek. Nem hiszem azonban, hogy 
„ítéletről" volna itt szó: Az ítélettel együtt jár a peres eljárás, 
amelyben a felek azonos körülmények között hallgattatnak meg és 
azonos lehetőségekkel bírnak érveik ismertetésére. Nos, 
Magyarországot „nem hallgatták meg „lehetetlen tehát, hogy a 
békefeltételek ítélet jellegűek legyenek! 

Annak a 11 millió léleknek, akiket elakarnak szakítani 
Magyarországtól, 35%-a magyar, tehát három és fél millió lélek, és ez 
a mi számunkra a legkedvezőtlenebb. Ehhez csatlakozik az egy és 
félmillió német, így a kettő együtt 45%-ra rúg. Ezek nemcsak, hogy 
nem élvezhetnék az „új faji" elv előnyeit, hanem éppen szenvedniük 
kellene annak alkalmazása miatt. Tehát — feltéve - de általam 
semmiképpen meg nem engedve, hogy 55%-ot kitevő másik fél számára 
a faji elv alkalmazása igazságosabb volna, mint a történelmi 
Magyarországon volt. Az elszakított lakosságnak még mindig közel a 
fele az, amelyre ez az elv nem vonatkozik, vagy ha igen, ellenkező 
értelemben. 

Ha megvizsgáljuk a régi Magyarország romjain felépülhető megna-
gyobbodott államokat, azt látjuk, hogy faji szempontból ezek 
mindegyike éppen olyan, vagy még inkább megosztott volna, mint a 
régi Magyarország. Mit nyer ezzel a feldarabolással a faji eszme, a 
nemzeti homogé- 
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nitás elve? Megállapítok egy tényt: ez az eredmény a nemzeti 
hegemóniának olyan népekre való átruházása volna, amelyeket ma, 
legalább is az esetek többségében, a kultúra alacsonyabb fokán 
állnak. 

Mindössze néhány adatot szeretnék Önök elé tárni. A magyarok 
között 80% az írni-olvasni adók száma. A magyarországi németek 
között 82%, a románok között 33%, a szerbek között majdnem 60% ez 
az arány. A középiskolát, érettségizettek arányát nézve 84% a magyar. 
A teljes népességhez viszonyítva 54,4%-ot tesznek ki ilyen tekintetben 
a magyarok. A románok esetében az arányszám 4% az egész 
népességhez viszonyítva 16%. - A helyzet abból adódik, hogy ezek a 
nemzetek, amelyek velük szomszédosak a magyaroknál később 
kerültek a civilizált nemzetek családjába. Ez tagadhatatlan tény, úgy 
vélem, hogy a nemzeti hegemóniának ez az átruházása a civilizáció 
alacsonyabb fokán álló népre, nem lehet közömbös az emberiség 
szellemi érdekei szempontjából. Bizonyítékaink vannak erre! 

Szomszédaink, akik hazánk területeire igényt tartanak, a fegyverszü-
net értelmében joguk volt katonailag megszállni. Ők azonban magukhoz 
ragadták az egész államaparátust. Eredményei ennek azonnal 
megmutatkoztak. Dokumentumokkal bizonyítjuk Önöknek, hogy a 
kulturális értékeknek milyen rombolása következett be, csupán egy év 
alatt. Leromboltak két szép egyetemet az egyik a kolozsvári a magyar 
civilizáció ősi fészke volt, a másik Pozsonyban székelt, mindkettő a 
modern tudományt képviselte igen magas fokon. A professzorokat 
elűzték és szeretném, ha Önök is látnák, kiket ültettek a helyükbe. 
Kérem küldjenek ki tudósokból álló bizottságot, hogy képet 
alkossanak a valóságról. 

Ugyanez a helyzet az egész államaparátussal és a tanerőkkel az intéz-
mények valamennyi fokán. A románok által megszállt területen több 
mint 200.000 magyar gyerek futkos az utcán, az eltávolított magyar 
tanítók és tanárok hiánya miatt. Azt hiszem az emberi érdekek 
szempontjából a hegemóniának ez az átruházása olyan népekre, 
amelyek alacsonyabb műveltségi szinten állnak, az Önök részére sem 
lehet közömbös és nem nyerheti el a tetszésüket 

Látták tehát a Magyarországra kiszabott békefeltételek keménysége 
nem fakadhat igazságszolgáltatásból! 

Talán a népek szabadsága nevében cselekednek? E ponton a feltéte-
lezés volt az inspiráló erő. Abból a feltevésből indulnak ki, hogy Magyar-
ország nem magyar népei szívesebben tartoznának fajtestvéreik államá-
hoz, mintsem, hogy a magyar állam polgárai legyenek, magyar 
uralom 
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alatt. Ez azonban csak feltételezés! Legyen szabad megjegyeznem, 
hogy a népesség 45%-át kitevő magyarokra és németekre, a feltételezés 
ellenkezője érvényes, róluk ugyanolyan joggal lehetne feltételezni, 
hogy szívesebben tartoznának a magyar államhoz, nem idegen 
uralom alá. De miért kell feltevésekhez folyamodni, amikor erre 
igen egyszerű mód kínálkozik. Az egyetlen mód a tisztánlátás 
érdekéhen, amelyet nyomatékkal kérünk a NÉPSZAVAZÁS! 

Annak a nagy elvnek a nevében, amelyet Wilson amerikai elnök úr 
olyan jól megfogalmazott, amely szerint semmiféle embertömeg, egyet-
len nép sem telepíthető át, egyik államból a másikba, megkérdezés nél-
kül, mintha akarat nélküli állatcsorda volna. Ennek az elvnek a nevében 
kérjük és követeljük országunk azon részei számára, melyeket el akar-
nak szakítani - a NÉPSZAVAZÁST! Kijelentem, hogy mi már előre alávet-
jük magunkat a népszavazás eredményeinek, akármit is hoznak! De 
a népszavazás olyan körülmények között történjék, amelyek a 
legteljesebb szabadságot biztosítják... 

Van más szempont is, amely szerint figyelembe lehet venni a 
népek önrendelkezési jogát. Azt mondhatná esetleg valaki, hogy a 
nemzetiségi kisebbségek szabadsága és jogai biztosítottabbak lesznek 
az új államok területén, mint Magyarországon voltak. Nem akarok 
ebből az alkalomból védőbeszédet mondani Magyarország elleni 
perben, amelyet nem a magyar népek állítólagos elnyomása miatt 
indítottak. Erről csak annyit mondhatok Önöknek, hogy mi nagyon 
boldogok volnánk, ha a tőlünk elszakított területeken a mi magyar 
testvéreink „ugyanazokat a jogokat" és az érvényesülésnek 
ugyanazon lehetőségeit élveznék, mint amilyenekben Magyarországon 
a nem magyar nemzetiségű állampolgároknak részük volt! Kész vagyok 
azonban bárhol és bármit a kérdés alapvető megvitatására. Most 
csupán annyit szögezek le, hogyha ezerszer rosszabb lett volna is 
Magyarország nemzetiségeinek helyzete, mint amilyennek legádázabb 
ellenségeink állítják, akkor is sokkal előnyösebb volna az annál, ami a 
szomszédaink és csapataik által megszállt területen folyik! 

Önök elé helyezzük Uraim a dokumentumok egész sorát azokról a 
dolgokról, amelyek — elsősorban Erdélyben végbemennek. Ne a 
puszta szavunknak higyjenek, de bemutatjuk Önöknek a három erdélyi 
egyház fejétől a: katolikus, a református és az unitárius egyházfőtől 
kapott tanúvallomásokat. Azt kérjük Önöktől, hogy győződjenek meg 
mi törté- 
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nik az elszakadt terület magyarjaival. Küldjenek oda a helyszínre 
egy szakértő bizottságot, hogy meggyőződjenek a történtekről. 

Még azt kérjük Önöktől a kisebbségek védelmére hatékonyabb, 
részletesebb rendszabályok készüljenek azoknál, amelyek az eddigi 
szerződés tervezetben foglaltatnak, mert a tervezett garanciák 
elégtelenek! Továbbá, hogy az utódállamok be is tartsák azokat, 
mert az eddigi tapasztalat nem ezt mutatja. 

Ez a terület, amely Magyarország volt, s legálisan még ma is az, 
századokon át rendkívül fontos szerepet játszott az európai, főleg a 
középeurópai béke és biztonság megőrzésében. E területnek a 
magyarok által történt birtokbavételét és a kereszténység felvételét 
megelőző századokban nem volt itt sem nyugalom, sem biztonság, 
mindenféle barbár inváziónak volt a térség a színhelye. Csak azóta van 
itt biztonság, amióta a magyar bástya megépült. A béke és stabilitás 
közös érdeke szempontjából fontos, hogy a kelet-európai zavargások 
fészke ne növekedjék és a zavargások ne hatoljanak be Európa 
szívébe. A történelmi Magyarország azt a szerepet töltötte be, hogy 
fenntartotta az egyensúly és stabilitás állapotát, biztosítva Európa 
békéjét a keletről fenyegető veszéllyel szemben. A feladatnak a 
magyarság tíz évszázadon át eleget tett: vérzett és meghalt Európáért! 
Hogy képes volt erre, szerves egységének köszönhető. A történelmi 
Magyarország rendelkezik a legtermészetesebb földrajzi és gazdasági 
egységgel egész Európában. Területén belül sehol nem lehet 
természetes határokat találni, tehát egyetlen részt sem lehet róla 
leszakítani anélkül, hogy a többi részek meg ne szenvednék. Ezért 
őrizte meg számára az egységet a történelem ezer éven át. 

A kreált államok átvágnák a természetes földrajzi vonalakat, 
megakadályoznák azt az egészséges vándorlást, amely a dolgozókat 
jobb munkaalkalmak felé irányítja, megszakítanák azokat a 
tradíciókat, amelyek végül is felkeltették a közösségi érzést azokban, 
akik századokon át együtt szenvedték el a sorscsapásokat, együtt 
örültek a dicsősségnek, a sikernek, a haladásnak és együtt viselték a 
bajokat. Vajon nem kell e most attól félni, hogy a kipróbált stabilitású 
centrum helyett, folytonos tűzfészket hoznak létre? 

Az új államokat olyan nemzetek irredentizmusa aknázza alá, amelyek 
nem csak idegen uralom alatt éreznék magukat, hanem egyszersmind 
alárendelve az övékénél alacsonyabb kultúrával rendelkezőknek. Azt, 
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hogy egy magasabb színvonalon álló nemzeti kisebbség 
alacsonyabb szellemi nívójú többség felett uralkodjék, de az, hogy 
kultúra alacsonyabb fokán álló kisebbségé, — vagy alig többséggé — 
legyen az hegemónia, s ez eltudja érni a magasabb civilizációjú többség 
önkéntes behódolását és morális asszimilációját, ez... Uraim, alapvető 
lehetetlenség! 

Mi mindent azoknak az igazságoknak és elveknek erkölcsi erejétől 
várunk, amelyekre támaszkodunk. Amit pedig ma nem érhetünk el, 
azt a Nemzetek Szövetsége békés akciójától várjuk, mert ennek egyik 
célja az, hogy a béke fennmaradását veszélyeztető rendelkezéseket 
orvosolja. 

Önök tudják, jobban mint én, hogy a háború következtében a 
gazdasági élet feltételei felbomlottak, a gazdasági irányítás 
egyensúlyát vesztette. A felforgató pártok által elért eredmény a 
társadalom erkölcsi ereje megrendülésének tulajdonítható, tehát 
mindannak, ami elfojtja a nemzeti érzést, mindenek felett azonban a 
munkanélküliség nyomorának. Ha Európa - e részében, amely oly 
közel van a bolsevizmus égő tűzhelyéhez, Önök nehezítik a 
munkafeltételeket, s olyan intézkedéseket hoznak, amelyek gátolják a 
termelői munka újrafelvételét, akkor Önök súlyosbítják azokat a 
veszélyeket, amelyek a társadalmi békét fenyegetik. 

Most Önök kizárólag a győzelem jogán és az erő alapján akarnak 
építeni? Csak a fizikai erő lenne képes fenntartani azt az építményt, 
amely máris inog, pedig még be sem fejeződön a munka? Akkor 
Európára nagyon szomorú jövő vár! Képtelenek vagyunk elhinni, hogy 
ilyen legyen a győztes nemzetek mentalitása: nem találjuk meg ezt 
azokban a deklarációkban, amelyekben Önök a győzelmi eszméket 
és a háború célját megjelölték. 

Szeretném még felhívni a figyelmüket néhány olyan pontra, amelyek 
megoldása különösen fontosnak látszik számomra. Mindenekelőtt egy 
humanitárius probléma a háborús foglyok ügye vár megoldásra. A 
szerződés értelmében a háborús foglyok hazatérésére csak a 
Békeszerződés ratifikálása után kerülhet sor. Kérem, Uraim tekintsenek 
el olyan formalitástól, amely miatt számos ártatlan családnak 
szenvednie kell! Külön kérvényt intéztünk a Legfelső Tanácshoz, 
azoknak a szerencsétleneknek az érdekében, akik Szibériában vannak. 
Ennek megoldásához az Önök jóságához és emberiességére van 
szükség, amelynek minden politika felett kell állniuk, még háborús 
időkben is. 

Azt hiszem, nem vették kellőképpen figyelembe azt a helyzetet, 
amelybe Magyarország jutott az által, hogy nem csak két forradalmat 
kellett elszenvednie, hanem négy hónapon át a bolsevizmust és több 
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havi román megszállást és rablást is! Ilyen körülmények között lehetet-
len számunkra, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi és gazdasági 
rendelkezéseknek eleget tegyünk. Azt is követelik, hogy ásványi 
anyagokat szolgáltassunk Ausztriának. Mivel megfosztottak 
bányáinktól ezt magunknak is importálni kell, erre képtelenek 
vagyunk, ugyanez vonatkozik épületfára is, hisz ősszes erdőinket 
elvették. 

Ezek voltak azok a részletek, amelyeknek azzal a jóindulattal 
való megvizsgálását kérem, melyet az Önök hivatalos képviseiői 
többször megígértek. 

Megköszönöm Uraim, hogy megadták nekem a szót, hogy 
előadásomat jóakaratú figyelemmel hallgatták. 
(Cúth: Magyarságtudat kézikönyve, 83-94)" 

Maguk a békediktálók is megdöbbenve eszméltek rá a rideg 
valóságra: a párizskörnyéki békeszerződésekben létrehozott új-rend 
nem teremtett igazi békét és biztonságot. Igazi béke és biztonság nem 
épülhetett fel máson, mint csak a: népek kölcsönös megértésén és 
barátságos megegyezésén! Európa mostani betegségének oka, hogy a 
„békeszerződések" nem teremtettek igazi békét, a vitás kérdéseket nem 
az igazság szellemében oldották meg, hanem hatalmi szóval intézték 
el... Európa helyzetét az idézte elő, hogy a legyőzött nemzetekre 
ráerőszakolt békeszerződések a „jövő háború csíráit" rejtik magukban! 
Amit a békeszerződések elhibáztak, a nagyhatalmak utódainak 
kellene helyrehozniuk! 

A trianoni békeszerződés, félrevezetésre és csalásra épült! Nem vitás, 
hogy Európa mai szerencsétlenségének okozója, hogy az Antant 
Békekonferenciáját a legvadabb háborús gyűlölködés légköre, övezte 
körül. A konferencián a főszerepet a Nagyhatalmak játszották, 
amelynek túlsúlyát Clemenceau azzal az érveléssel biztosította, hogy 
12 millió katonával küzdöttek a harctéren és ők nyerték meg a háborút. 
A Nagyhatalmak vakon, minden kritika nélkül teljesítették az 
utódállamok minden követelését. 

René DUPUIS ezt írja:" A trianoni szerződés megalkotóit tudatlanok-
nak kell tekintenünk, ha elakarjuk kerülni azt, hogy botrányos pártosság-
gal vádoljuk Őket!" A békeszerző nagyhatalmak megdöbbentő és 
szégyenletes tájékozatlanságát Mitterand kísérő levele is bizonyítja. 

A Nagyhatalmak képviselői tehát nyilvánvalóan nem tudták, hogy 
három és fél millió magyart szakítottak el hazájától, akikre végre még 
sem 
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lehet föltételezni, hogy „szabad akaratukból egyesültek" volna a 
románokkal, csehekkel és szerbekkel. 

Lloyd George elmondja, hogy a német békefeltételek 
megállapításában kimerült vezető államférfiak, már annyira fáradtak 
voltak és annyira „jelentéktelennek" tartották a többi kishatalom ügyeit 
(Magyarország nem is volt akkor még olyan kis hatalom ) - hogy 
azoknak az előkészítését és eldöntését - másodrangú tényezőkre 
bízták akiknek a hajlandóságát pedig a csehek, a románok és a 
szerbek könnyűszerrel meg tudták szerezni. 

Ezt még megtoldotta Nicolson fiatal angol diplomata: „Délután az 
Osztrák-Magyar Monarchia új határait állapítottuk meg. Ott a Medici 
Mária képével díszített teremben, míg a nyitott ablakon át a 
szökőkút csobogása volt hallható — intézték el végleg a Monarchia 
sorsát! — Ez az „őt" disztingvált úr, feldarabolta az ezeréves 
Magyarországot, minden felelőségtudat nélkül! — A szakértők 
idegesen viselkednek és fészkelődnek — kint pedig az orgonákat 
locsolják. Balfour szundikál, Lansing karikatúrákat rajzol, — Pichon 
félig behunyt szemekkel pislog, — Makino a japán, némán figyel... 
Erdéllyel kezdik: Éles szóváltás Tardieu és Lansing közön, sértő szavak 
repdesnek. Magyarország elveszti a dél-keleti végeket. Akkor 
Csehszlovákia kerül sorra. - És amíg a legyek ki-be repülnek a nyitott 
ablakon, - elvész Észak-Magyarország! Akkor jön az új határ 
Ausztria, majd Jugoszlávia felé. Az albizottságok javaslatát 
változatlanul elfogadták... Utána - tea - következik!" - fejezi be 
Nicolson. - Azután még sok érdekes és színes fejezetben, szatirikus 
gúnnyal mutat rá a résztvevők, politikai, etnográfiai és földrajzi 
tájékozatlanságukra. — Egy nemzet tragédiája sosem folyt le ilyen sivár 
környezetben! — Nicolson ilyen tapasztalatok után megcsömörlött 
attól, amit a békekonferencián látott és hallott, és május 14-én ezeket 
jegyzi naplójába: „Belefáradtam a „békébe", kimerült vagyok. Az 
ilyenféle békeszerződés mélységesen lever, hiszen ez nem egyéb, mint 
választási csalás!" 

A trianoni békeszerződés így valójában a félrevezetett bírák téves 
ítélete lett. A béketanácsban döntő nagyhatalmak képviselői nem 
ismerték Magyarország helyzetét. A magyar területekre éhes 
szomszédos kis országok képviselői pedig megtévesztették és 
félrevezették őket! 

Vérlázító dolgokat ad elő erre vonatkozólag az amerikai Dávid 
Hunter Miller „My Diary at the Conference of Paris"című művében. 

Romániánál a félrevezetett TARDIEU azt állította, hogy körülbelül 
600.000 magyar maradna román uralom alatt, holott az igazság, 
- 
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1.705-000 magyart szakítottak el román uralom alá. Tardieu elismeri, 
hogy a tervezett határ nem felel meg a néprajzi követelményeknek, 
de másként nem lehet alkalmazni, mert akkor el kellene vágni egy 
vasúti fővonalat. — Egy vasútvonal miatt a magyarok százezreit kellett 
idegen uralom alá kényszeríteni! - Hasonló gazdasági és stratégiai okból 
a Nagytanács a Duna vonalát Csehszlovákiának adja, a Duna két - ága 
közé zárt tiszta magyar szigetet: Csallóközzel és a tiszta magyar 
Komárom városával együtt! Lakott pedig ezen a területen: 124.000 
magyar, 2.900 német és 453 szlovák! 

Még egy példa arra, hogy Benes és társai milyen vakmerő 
fogásokkal állították falnak a Legfelsőbb Tanács tagjait, ha erre szükség 
volt; - 1919 elején a Legfelsőbb Béketanács elhatározta, hogy 
semleges bizottságot küld ki Magyarországra. Ez a bizottság majd 
hitelesen megállapítja a magyar-szlovák néprajzi határ helyét. 
Benesnek ügyes mesterkedéssel sikerült elérnie, hogy ebbe a semleges 
bizottságba az amerikai küldöttségnek két olyan tagját küldték ki, — 
aki nem született, hanem csak később honosított amerikai állampolgár 
volt, egyébként születésére és anyanyelvére nézve, - csehek voltak. A 
semleges küldöttségbe becsempészett két cseh: Karmazin János, az 
amerikai cseh légióban szolgáló vezérkapitány és Kamev Róbert 
egyetemi tanár. Meg is érkeztek Kassára az elszakításra ítélt Felvidék 
gócába. Azt azonban már nem is látták szükségesnek, hogy a 
helyszínen megvizsgálják azt a kérdést, amelyről jelentést kell tenniök. 
A Salkház nevű kassai szállodában bérelt lakásukon jegyzőkönyvet 
vettek föl, amelynek minden adata „hamis"! Ez a jegyzőkönyv 
később döntő érvként szerepelt Magyarország északi részének 
elcsatolása mellett. Magyarország területére áhítozó, kapzsi szom-
szédok maguk sem képzelték el, hogy ilyen könnyű sikerük lesz! 
Valósággal meglepődtek, amikor a béketárgyalás a helyismeret hiánya 
következtében mindent elfogadtak, amit csak kértek... 

A magyar békeküldötteknek pedig nem volt alkalma rá, hogy a 
béketárgyalás tagjait tévedéseikről felvilágosítsák. Úgy elzárták őket a 
világtól a Madrid nevű szállodában, mintha bélpoklosok lettek volna, 
egyszerűen internálták Őket... Minden szerződéshez, tárgyaláshoz két 
fél kell, akik kölcsönösen meghallgatják egymás érveit. 
Magyarország érveit azonban senki meg sem hallgatta! (69, 70, 71,)14 

Továbbá megengedhető-e, hogy a trianoni békeszerződésben, idegen 
uralom alá kényszerített magyarokat és egyéb nemzetiségeket az utód-
államokban állandóan üldözzék? A kisebbségi jogvédelem —feltétele 
volt 
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az utódállamok területi gyarapodásának... A kisebbségi jogvédelem 
a kisantant államokban teljesen csődöt mondott, soha nem tartották 
be, amit a szerződésben aláírtak a kisebbségre vonatkozóan. A 
kisebbség jogvédelme a megkötött szerződések alapján a 
Nagyhatalmaknak erkölcsi kötelességük! Maga Wilson elnök is 
világosan megmondta, hogy az „új államok" csak a kisebbségi 
szerződések aláírása ellenében kapták meg a már bekebelezett új 
területeiket. A kisebbségi szerződések meg -nem tartása tehát, a 
területhez való jogot is vitássá teszi!" 

Wilson amerikai elnök tanácsadója - Walter lippman jóslata, aki 
már 1918-ban a tárgyalások során felhívta az elnök figyelmét arra, 
hogy nem engedhető meg a Monarchia feldarabolása és Közép-
Európa balkanizálása! - „Nem szabad megtörténnie annak, hogy a - 
térség - gyenge, nemzeti államok halmazává váljék. A Birodalomból 
kiváló nemzeti tömbök támogatandók ugyan, de a megcsonkítás nem 
engedhető meg!" - Wilson nem írta alá a trianoni békeszerződést és az 
Egyesült Államokkal 1921. aug. 21-én megkötött békeszerződés nem 
tesz említést az új határokról. (Dr. Jaszovszky L: Trianonnal kezdődött, 
12, 14)15 

A cseh, román és jugoszláv kormányok, alighogy aláírták a 
kisebbségi szerződéseket, nyomban utána a legvadabb elnyomás 
eszközeivel fordultak a területükön meghagyott magyar kisebbségek 
ellen! A románok és a szerbek lelkészeket, nőket nyilvánosan 
megbotoztak, csak azért mert azok a magyarságukhoz ragaszkodtak. 
Nincsen a kisebbségi szerződésnek olyan szakasza, amelyet az 
utódállamok kormányai naponta súlyosan meg ne sértenének! A 
kisantant államok ezrével utasították ki az „ösi területükről" a magyar 
anyanyelvű lakosságot, hogy hontalanok, nem állampolgárok. Annak 
ellenére, hogy a kisebbségi szerződések tiltották az állampolgári 
jogoktól való megfosztásukat. Ezrével voltak a magyar menekültek, 
évekig a Csonkaország területén otthontalanul, vagonokban az 
erdélyi, felvidéki és bácskai magyar családok! Ezzel a módszerrel 
elérték, hogy az elrabolt területen a magyar lakosság számát 
csökkentették és helyükre románokat, tótokat, cseheket és szerbeket 
telepítettek... A régi tisztviselőknek, állami alkalmazottaknak nem 
kellett nyugdíjat fizetni, mert elüldözték őket. Áthárult a Csonka-
Hazára, amely nem engedhette, hogy éhen pusztuljanak azon 
magyarjai, akik a múltban becsületes dolgozói voltak a Hazának. Ezzel 
Magyarország 80 millió pengő terhet magára vállalt a megcsonkítás, 
kirablás és a letaglózás jóvátétele mellett! 
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A csehszlovák állam tízéves évfordulóján az állampolgárság terén 
elkövetett visszaéléseket a csehek nagy barátja Seton Watson", 
(Scoutus Viator) - is megsokalta és megállapította, hogy a csehszlovák 
kormány az állampolgárság kérdésében a magyarsággal szemben a 
legnagyobb igazságtalanságot követi el! 

A kivándorlást is előidézték azzal, hogy ügynököket bíztak meg és 
támogatták, akik a cseh belügyminisztérium közreműködésével 
toboroztak és rákényszerítették a magyarokat kivándorlásra, 
tengeren túlra, Dél-Amerikába, csak azért, hogy helyüket cseh - tót 
telepesekkel töltsék ki. A kivándorlók, az elűzöttek ott az idegenben 
nem számíthattak a csehszlovák, román és jugoszláv külképviseletek 
támogatására, - ott pusztultak el az idegenben. Az a haza, amelyikkel 
Trianon megajándékozta őket, örül, hogy megszabadult tőlük! 

Azokat a magyarokat pedig, akiktől még ilyen botrányos 
módszerekkel sem sikerült megszabadulni, - könyörtelen jogtíprással 
nyomják el mindhárom utódállamban, Cinikussággal és nyíltsággal 
csinálják a románok és a szerbek... A csehek valamivel ravaszabban 
és kétszínűbben, mert azt a látszatot igyekszenek kelteni, hogy 
Csehszlovákia igazi demokratikus állam, de ugyanúgy kijátszák a 
nemzeti kisebbségeket mint a románok és a szerbek. 

Benes 1930-ban a meghamisított népszámlálásra hivatkozik régi ma-
gyar Felvidék három legfontosabb városát: Kassát, Pozsonyt és Ungvárt, 
megfosztották a magyar nyelvhasználat jogától. Rendszeresen irtják a 
meglévő magyar iskolákat, amelyeket a magyar kisebbségek a saját 
költségükön tartanak fenn. A magyar szülőket minden eszközzel arra 
kényszerítik, hogy gyermekeiket: román, szlovák vagy szerb iskolába 
járassák. Csehszlovákia még a budapesti rádió hallgatását is üldözi, 
csak bezárt ablakkal, megfélemlítve hallgathatják a rádiót. 

Romániában 1927-ben Bratianu miniszterelnök így fogadkozott 
Dudlev Heathcote angol újságíró előtt: „Biztosíthatom, ha tíz év múlva 
visszajön látogatóba Kolozsvárra vagy Nagyváradra, a mai magyar ki-
sebbséget nem fogja ott többé megtalálni!" 

Miss Edith Durham, a Balkán alapos ismerője ezt írja: „a New 
States-man című folyóiratban a jugoszláviai nemzeti kisebbségek 
panaszairól:" Ezek a panaszok az elkövetett bűnök egész sorozatát 
tárják föl, beleértve a gyilkosságot, a rablást, kínvallatást és elevenen 
megégetést is"! (72, 73) 

A kisebbségi szerződések alapján a kisebbségi jogok ellenőrzése a 
Nemzetek Szövetségének a kötelessége. A Nemzetek 
Szövetségében 
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azonban kezdettől fogva olyan szellem uralkodott, amely értéktelen 
formasággá fokozta le az ellenőrzést. Nem vette vizsgálat alá a 
panaszokat, sőt a petíció benyújtóit elárulta és az érdekelt kormányok 
az illetőt odahaza - halálra üldözték. - A Nemzetek Szövetségének 
botrányos kötelesség mulasztásáról írnak a külföldi lapok. - Ha a 
Népszövetség ilyen botrányosan viselkedik az elnyomó államok 
panaszkodó kisebbségek jogainak tiprásával, akkor ezért elsősorban 
azok a Nagyhatalmak felelőssek, amelyek a kisebbségi jogokat 
először a saját aláírásukkal is garantálták! Az ilyen eljárás semmi 
esetre sem szolgál a nagyhatalmak tekintélyének javára. Nem lehet 
állandó béke, amíg a nemzeti kisebbségek jogait el nem ismerik! A 
Népszövetség kollektív kisebbségi jogok ellenőrzését 1947 után, még 
ezt is eltörölték! Teljes volt a kisebbség kiszolgáltatottsága, példa erre, 
Csehszlovákiában 1946-ban a magyarok elhurcolása a cseh 
„emberpiacra" és a kitelepítés. 

A békeszerződések Európa gazdasági szervezetét földúlták, az 
akkori világválság legfőbb okát az igazságtalan békeszerződésekben 
kell keresni. A gazdasági berendezkedések fölforgatása a termelők és 
fogyasztók általános elszegényedésére vezetett, aminek hatását a világ 
összes államai érezték. - Magyarország sorsa valóban tragikus volt, 
mint a nagy nemzetcsalád egyik tagja megszenvedi a nagy 
világválságot és megszenvedi azokat az állapotokat is, amelyeket a 
Trianon megteremtett... A trianoni békeszerződés darabokra tépte a 
háború előtti Magyarország ideális gazdasági helyzetét. Az új területre 
éhes szomszédok, nem Európa jólétét és az űjrendezés megnyugtató és 
igazságos voltát keresték, hanem igyekeztek önzőén területüket és 
népességüket minél jobban megnövelni. Ezek a súlyos hibák maguk 
után vonták a gazdasági bajok egész sorozatát és mindjobban 
megérlelték a Második-Világháborút. - A három szomszédos állam, 
hogy célját még jobban biztosítsa, megalakították a „kisantant" 
szövetséget, amelynek - éle - kizárólag Magyarország ellen irányult és 
Benes volt a létrehozója! 

Különösen kétségbeejtő volt a gazdasági helyzet rutén földön, 
amelyet a cseheknek ajándékoztak, Henry Jean Duteil, 1933-ban 
beutazva Kárpátalja területét, megdöbbent az eléje táruló 
nyomorúságtól... Megkérdezte, minek tulajdonítják nyomorúságukat? 
„Mióta nem végezhetünk nyári munkát a magyar alföldön, mióta nem 
úsztathatjuk le fánkat a folyón Magyarországba, - éhen halunk! 
Mindent elvettek tőlünk a csehek. Ha a csehek alatt maradunk, 
néhány év alatt eltűnünk!" 
A gazdasági helyzet nehézségei miatt, különböző terveket dolgoztak 
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ki a helyzet megmentésére. így merült fel a magyar-osztrák vámunió 
gondolata. De, a kisantant államai, azonnal háborúval 
fenyegetőztek, ezzel a fenyegetéssel zavarták meg Európa békéjét. A 
kisantant államok felfogása szerint Magyarország vagy teljesen 
tönkremegy, vagy meg kell hódolnia - Benes — imperialisztikus céljai 
előtt! 

A gazdasági béke csakis a politikai béke megteremtése után 
valósítható meg, egyetlen célja ennek pedig a trianoni békeszerződés 
- felülvizsgálata... (77, 78)i7 

A Nagyhatalmak a trianoni palotában még a jóvátételen is 
vitatkoztak és nem tudtak megállapodni. A francia pézügyminiszter 
375 milliárd aranyfrankot, viszont Lloyd George 610 milliárd 
aranyfrankot követelt. (120 milliárd arany dollár.) Az államférfiak 
mennyire nem voltak tisztában a legyőzött államok fizetőképességével! 
Vitatkoztak a jóvátétel miatt! Keynes angol békedelegátus 
megállapította, hogy a jóvátételek rendszere felborítja az egész világ 
gazdasági rendjét. Németország összeroskadt az elbírhatatlan jóvátétel 
súlya alatt. A német jóvátétel ügyének elintézése két dolgot bizonyít: 
1. A békeszerződések legfontosabb intézkedései is módosíthatók. 2. A 
legnehezebb és legkényesebb nemzetközi kérdést is e! lehet intézni 
békés úton, békés eszközökkel. 

A trianoni békeszerződés az igazság szellemének a megcsúfolása 
a legkegyetlenebb és legigazságtalanabb béke létrehozása. Nem csak 
ezeréves országot csonkítottak meg, hanem a három és fél millió 
között olyan másfél millió magyart szakított el hazájától, aki 
összefüggő területen élt a megcsonkított Magyarországgal. (Csallóköz). 
A népek önrendelkezési jogának megtagadásával és az érdekelt 
lakosság megkérdezése nélkül történt az ítélet hozatal. Nemzetiségi 
szempontból is rosszabb helyzetet teremtett a réginél, mert 
Magyarország nem adott arra okot, hogy tervszerűleg megfosszák az 
idegenajkú állampolgáraitól, mert sosem nyomta el a területén élő 
nemzetiségeket! 

Magyarországot a védekezés minden eszközétől megfosztották, ami 
állandó veszedelme a világbékéjének. A kisantant államok szövetséget 
kötöttek Magyarország ellen: titkos katonai szerződésekkel fenyegetik 
Magyarország létét és Európa békéjét. (22, 23, 25, 27)18 

Amerikában Borah szenátor 1931-ben francia újságírók előtt és Lo-
vai francia miniszterelnök előtt külön kiemelte: „A trianoni 
békeszerződés megváltoztatásának a szükségességét/- Szerinte a 
trianoni békeszerződés, amely Magyarországot teljesen tönkreteszi, 
valamennyi békeszerződés között a legkegyetlenebb és a 
legsúlyosabb!" 

37 

 



A magyar birodalom területe a világháború előtt — 325,000 km2 volt, 
ebből Trianon elvett 232,000 km'-t. Elszakította az ország 
területének 72%-át. A mai Magyarország területe mindössze: 93,000 
km2 maradt. Magyarország ezeréves földjéből kapott Románia 103,000 
kmz, Szerbia 63,000 km2, Csehszlovákia 62.000 km2, Ausztria 4,000 km'-
t. A magyar birodalom lakossága háború előtt 20.886.000 lélek volt, 
ebből Trianon elvett 13.271.000 lelket, elszakította népességének 64 
%-át, Csonkamagyarországnak meghagytak 7, 615.000 állampolgárt. - 
Romániához csatoltak 5.237.000, Szerbiához 4.150.000, 
Csehszlovákiához 3,517.000 és Ausztriához 292.000 lakost. 

Ki hiszi el, hogy az elszakított magyarok belenyugodnak abba, 
hogy testvéreiktől örökké elválasztva éljenek? 

A trianoni szerződés minden intézkedését a rosszindulat 
sugalmazta. A győzők nem elégedtek meg azzal, hogy Magyarország 
zsákmányra éhes kis szövetségeseik kedvéért megcsonkították 
hazánkat, hanem még Ausztria javára odaadtak Nyugat 
Magyarországot a mai Lajta Bánság (Burgenland) Nincs a 
világtörténelemben példa arra, hogy a győzők az egyik legyőzött 
megcsonkításával a másik legyőzöttet, jutatták volna terület 
nyereséghez. A legtragikusabb, hogy az önkényesen meghúzott 
határok mentén, másfél millió magyar, területileg is az összefüggő 
egységes tömegben él a Csonka — Magyarországon meghagyott 
magyar lakossággal. 

Georges M. Barnes angol delegátus, volt angol miniszter 1932-ben 
azt mondta „Elismerem, hogy Magyarországnak jogos igénye van az 
összefüggő területekre, ahol sűrű magyar tömegek laknak, amelyeket 
valótlan néprajzi és stratégiai adatok alapján ragadták el az 
anyaországtól. 

Lord Parmoor angol királyi tanácsos kijelentette „Az 
önrendelkezési elv érteimében Magyarországnak vissza kell kapnia 
azokat a területeket, amelyeket teljesen magyarok laknak!" (28)19 

Az utódállamok rémülten tiltakoztak a népszavazás ellen, jól tudták, 
hogy népszavazás alapján jogtalanul szerzett területeket fenntartani 
nem lehetséges. A világ közvéleménye ma még mindig nincs tisztában, 
hogy Magyarország földarabolása a történelem egyik 
legkegyetlenebb szégyenfoltja. 

Az ország csak 1526-ban a mohácsi vész után került kapcsolatba 
a Habsburg házzal, azelőtt, Mátyás idején Magyarország igazi nagy 
hatalom volt, A magyar nemzet a magyarországi elnémetesíteni 
törekvő bécsi 
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kormánnyal szemben, századokon át kénytelen volt harcolni a saját 
nyelvéért, nemzeti jellegéért és a szabadságáén. - Miért van annyi 
ellenségünk, miért vagyunk útba a szlávoknak, a románoknak és miért 
vádolnak a szomszédaink? - A Habsburgok alatt évszázadokon át, nem 
használhattuk saját hazánkban a saját anyanyelvünket! A Trianon egy 
ezeréves véráldozattal teli országot csonkított meg és egy 
szabadsághoz szokott kultúr népet tett mások rabszolgájává! (29)20 

Magyarország ezeréven keresztül volt az európai nagy háborúk or-
szágútja, életével és vérével védte Európát! És, - mi volt a „hála"? 
Trianon! 

Bosszúálló, vad hordák hányszor pusztították végig! Hányszor kellett 
lerombolt hazánkat, újjáépíteni, kiirtott népünket újra telepíteni! A tatá-
rok úgy elpusztították az országot, hogy 15 napi járóföld körzetén, 
egyetlen lelekre sem lehetett akadni. Aztán a harc a törökkel, pusztítás, 
dúlás és 150 évi rabság... A szegény magyar nemzet csak pusztult, de - 
helytállt és megvédte Európát/ Nem neki kellett viaskodni, pusztulni, 
mialatt Magyarország rom és pusztulás lett, kipusztult a magyarság. - A 
boldogabb nyugati országok gyarapodtak, nyugodtan építették 
hazájukat és kultúrájukat! Nem segítettek, egyedül maradt a - magyar,' 
Már megtanulhattuk az évszázados küzdelmünkből, hogy „egyedül 
vagyunk" és csak egymásra számíthatunk!!! Ezért kell kiirtanunk 
magunkból a széthúzást, gyűlölködést és mindenen keresztül, - 
tűzzel-vassal megvalósítani az „összefogást.'" Mert másként 
elveszünk! 

Miért nem hallja meg ez az Európa, amelyért véreztünk és 
meghaltunk a „segélykiáltásunkat" szétdaraboltságunk igazságos 
helyreállítását? Miért nem veszi észre, hogy milyen ellenségek közé 
szorítottak bennünket, igazságtalanul? Magyarország fejlett műveltségű 
állam volt már századokkal ezelőtt. Románia és Szerbia ellenben 
írástudatlan lakosságával Európa legelmaradottabb két országa volt, 
az 500 éves török uralom miatt. (30)21 

Lord Newton az angol lordok házában mondott beszédében 1920-
ban kijelentette: „Trianon 12 millió embert taszított le magasabból, 
alacsonyabb kultúrába." (31)22 

A kisebbségi állapotba jutott magyarok sorsát nem lehet 
összehasonlítani a háború előtti Magyarországon élt nemzetiségek 
helyzetével sem. A Magyarországon szórványban élő szláv 
népcsoportokat kivéve, - a többiek mind bevándorlók voltak. A 
bevándorlók pedig a dolog természete szerint, kötelesek elfogadni, 
annak az államnak a törvényeit, 
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amelynek területére lépnek. így van ez ma is az Egyesült 
Államokban. A magyar nemzet sohasem élt vissza ezzel a helyzettel. 

Boldogok lennénk, ha az utódállamok az elszakított területeken, 
úgy bánnának a magyarokkal, mint ahogyan, annak idején a mi 
kormányunk bánt az állam területén megtelepedett idegen 
jövevényekkel. Az elszakított magyarság nem „jövevények és nem 
bevándorlók, azon a területen, hanem őseik is már ott éltek, amelyen ma 
Szlovákiában, Romániában, Jugoszláviában bekebelezve élnek. Őket 
nem kérdezték meg és akaratuk ellenére szakították el hazájuktól. Az 
utódállamoknak biztosítani kellett volna azokat a jogokat, amit aláírtak 
a trianoni békeszerződésben, hogy az új állam kötelékében is 
szabadon folytathassák nemzeti életüket, használhassák nyelvüket és 
iskoláikat, kultúrájukat. 

A békekötés nemzetiségi szempontból sokkal rosszabb helyzetet 
teremtett a réginél, mind annak köszönhető, hogy „hamis térképekkel 
és statisztikai adatokkal" félrevezették az utódállamok vezetői a 
békéthozókat. (32)33 

Magyarország nem adott arra okot, hogy tervszerűleg megfosszák 
idegen ajkú állampolgáraitól, mert sohasem nyomta el a területén 
élő nemzetiségeket. A Duna Tisza medencéjében a magyarok 
alapították az első rendezett államot, ők szoktatták állami fegyelemre a 
hunokat, avarokat, akik magyarul beszéltek is várták testvéreiket, 
(avarok, hunok, székelyek) 

A románok csak a XIIIsz.-ban, 350 évvel a honfoglalás után, mint 
vándorló - pásztorrajok kezdtek beszivárogni. Tömegesen pedig a 
XV. sz-ban a török háborúk alatt és azután kerültek be 
Magyarországra. Erdélybe pedig a török dűlás után elnéptelenedett 
vidéken az oláhországi fejedelmek kegyetlen uralma alól kerestek 
menedéket hazánkban. A szerbek a török nyomás alól sokkal később 
jöttek az országba, ők is mint menekülők kérték és élvezték a 
magyarság vendégszeretetét. 

A nemzetiségi „elnyomás" vádjával szemben a következők a 
történelmi tények: Magyarország területén élő vendégnépek, 
évszázadokon át, megőrizhették faji és nyelvi sajátságaikat. A horvátok 
nemzeti autonómiát élveztek. A XII.sz.-ban bevándorolt szászok, mind 
a mai napig megtartották nemzeti nyelvüket és szabadon fejleszthették 
külön kultúrájukat. A magyar - szlovák nyelvhatár 300 éven keresztül 
változatlan maradt. Mit bizonyít ez, ha nem a magyarság türelmét, 
emberségét? Az itt élő románok és szerbek, sokkal magasabb 
műveltségi fokra emelkedtek, mint a magyar határokon tűi élő 
fajrokonaik. A magyar kormány nem 
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csak el nem nyomta, hanem támogatta az országban élő 
nemzetiségek kulturális fejlődését. (32, 33)34 

Hogy megcáfoljam a magyarságra szórt propaganda rágalmakat, 
hogy elnyomták a nemzeti kisebbségeket a legjobban bizonyíthatom a 
szepesi szászok a cipszerek búcsújával, amikor a trianoni 
békeszerződéskor elszakadtak hazánktól. Hogy Magyarország, hogyan 
bánt a nemzetiségekkel ez „örökérvényű dokument". 

A szepesi szászok üzenete „Zipszerföld" cím alatt, vezércikként 
jelent meg a „Szepesi Híradó 1920 évi május 29-i számában. Ezek a 
mélyérzésű búcsú szavak, a Magyarországhoz való hűséges 
ragaszkodást és a hálát fejezik ki: 

„Egy arasznyi felhő közeledik az égen a gömöri hegyek felől. 
Utána lassan jön egy másik. Megint egy harmadik. A vezető csillagok 
eltűnnek egyenként. Végül Felleg borul a Szepességre! Gyászlobogő 
repül Fel a zenitre! Egyre és egyre erősödik a hír: Magyarország 
aláírja a békét. 

A végtisztességet, az utolsót, nemcsak jogunk, de kötelességünk is 
megadni. A Szepesség Szent István koronájának diadémja volt, tehát illő, 
hogy a válás pillanatában elbúcsúzzunk tőle. 

Nem valami számadás félét, vagy mérleget akarunk csinálni, csak -
búcsúzkodunk. Megköszönjük a sok jó és hófehér lisztet, melyből 
ezer éven keresztül táplálkoztunk, melyből gyermekeink oly jó ízű, 
zamatos kalácsot ettek. Megköszönjük Tokajnak gyöngyöző, tüzes 
borát, melyből sehol a világon a pohárba annyi nem folyt, mint éppen a 
Szepességben. Megköszönjük a fekete ropogós cseresznyét, meg a 
hamvas, mosolygó kajszibarackot, a csábító gyöngyszemú szőlőt és a 
vérbélű görögdinnyét, amelyet az egri menyecskék árultak a Lőcse, 
Igló és Poprád piacain. Megköszönjük még a finom illatú erdőtelki és 
verpeléti szűzdohányt is, melyet gyöngyvirággal vegyesen hoztak át az 
Érchegységen. Megköszönjük a szeretetet, a gondosságot, ahogyan 
fiainkat nevelték, elhelyezték és lett légyen az munkás, úr, vagy paraszt 
család szülöttje, a legmagasabb állásokig juttatták Magyarországon. 
Megköszönjük a gavalléros bánásmódot, melyben még a szepesi 
pesztonka is részesült, mert a cipszereknek becsülete volt 
Magyarországon. Megköszönjük a sok bányatelep és gyár 
felvirágoztatását, a hatalmas vasúti forgalmat, a tündöklő gazdag iskola-
épületeket, felszereléseket, dohánygyárakat, fa, textil és fémipari 
szakiskolákat „ásványvizeink forgalomba hozatalát. Megköszönjük a 
Magas-Tátra felvirágoztatását. Mindezt mi megköszönjük szépen nektek 
magyarok, kik velünk emberségeses és őszintén jól bántatok. És te 
Lőcse, te 
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kőoroszlán nyújtsd ki a nyelvedet rám, ha mindez nem igaz. De 
nyújtsd a nyelvedet arra is, aki ki merte ejteni a száján azt a ssömyű 
bűnt a cipszerek közül, hogy ő Magyarország mostoha fia volt. 

Még hálálkodni sem akarunk koldusmódra, mert ez ízléstelen 
volna. Egyszerűen búcsúzunk, tiszteletre méltóan, meghatottan. 
Reszkető karunk kitárjuk, elszakadt testvéreink, földönfutó fiaink után, 
akik nekünk kedvesek voltak, de akiket a rövidlátás kiüldözött. 

Szlovák apák, magyar anyák, gyermekek, unokák, kik széjjel 
vagytok szakítva ne feledjétek egymást soha! Millió és millió ezüstszál 
láthatatlanul húzódik keresztül kasul a levegőben, de rajta mindenütt 
sűrűn a fájdalom könnye rezeg. Nektek mind Istenhozzádot kiáltunk! 

Ti pedig becstelen „Tiborcok", akiknek a szerencsétlenség 
pillanatában nem volt egyéb gondotok, mint hogy üszköt dobjatok 
testvér és testvér közé, legyetek átkozottak elevenen, a földben, a 
pokolban, az örök tűzön, legyetek átkozottak mindörökké. Ámen. 

Most pedig vén Branyiszkó és te gomolygó felhőkben tündöklő 
Lomnici-csúcs, Nagyszalóki-csúcs, Gerlachfalvi-csúcs, ti smaragd fénnyel 
bájolgó tengerszemek, te az Árpád sarját takargató méltóságos „Magura" 
és a Dunajec tükrében pompázó Korona-hegy és ti mind a 
messzeségben kéklő szepesi hegyek sorakozzatok! 

Pihenjen el a csalogánydal, húzódjatok meg remegve ti 
vendégfecskék, csak az erdők moraja zúgjon! Hömpölyögve zúgjon a 
kéklő hegyeken keresztül, csak a sóhajtásunkat vigye el azoknak, kiktől 
most búcsúzunk. 

Ti pedig hányatt-homlok sziklákon keresztül csobogó milliárdnyi 
kristáiyszemektől fröcsögő szepesi patakok csak fussatok és majd ott, 
ahol folyamokká dagadva hőmpölyögtök, mondjátok el, hogy a mi 
könnyeink nem fognak kiszáradni soha!" 

Magyarországhoz tartozó Erdélyben 1016 román lelekre esett egy román 
nyelvű elemi iskola, ugyanakkor a román királyságban 1418 lakosra 
jutott egy nyilvános elemi iskola. A görög-keleti egyházak külön 
szerb, külön román és külön ruthén egyházakban szervezkedtek. 
Ezek teljes önkormányzattal és iskolafenntartása joggal rendelkező 
egyházak valóságos fellegvárai lettek a nemzetiségi öntudatnak. 
Hasonló joggal rendelkeztek a szász evangélusok is. A háború előtti 
Magyarországon az itt élő nemzetiségek, gazdasági téren is 
felvirágoztak, teljes gazdasági egyen- 
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jogűságot élveztek minden téren, sőt bankjaik a magyar birtokok meg-
szerzésével és felosztásával saját fajuk javára valóságos telepítési mun-
kát végeztek. - Sok magyar község merült el a körülötte Összecsapó 
nemzetiségi tenger hullámaiba, anélkül, hogy ezt az,  “elnyomó" 
magyar állam megakadályozhatta volna! A legmagasabb rangú 
hivatalokat, püspökségeket elfoglalhatták... 

Llewellyn Jones angol liberális képviselő 1933-ban a Pesti Hírlapnak 
nyilatkozott: „Emlékszem rá, hogy 2-3 évtizeddel ezelőtt az „ír" nyelvet 
Írországban és a welsh nyelvet Walesban még nem volt szabad 
tanítani és 1984-ben Donogan ír képviselőt, törvény elé állították és 
elítélték, mert a képviselő házban, ír betűkkel írta le a nevét." - Ez az 
angol képviselő hazánkban tanulmányozta a Duna-Tisza közének 
nemzetiségi viszonyait. 

— „Ha ezzel szemben meggondoljuk, hogy a magyar uralom a szá-
szoknak horvátoknak politikai, gazdasági és kulturális tekintetben 
évszázadokon keresztül, milyen autonómiát és szabadságot biztosított, 
akkor látjuk csak, milyen vakmerőség és rosszindulat volt a 
magyarságot azzal vádolni, hogy nemzeti kisebbségeit elnyomta" 
fejezte be az angol képvisiő! (34)25 

1920-ban az állítólagos vádolók a: csehek, románok és a szerbek 
voltak azok akik a magyar kívánsággal szemben megakadályozták a 
népek Önrendelkezési jogának érvényesítését! Nem kérdezték meg az 
„állítólag elnyomott" szlovákokat, akarnak-e a csehekbe beolvadni? Sem 
a ruthénokat, Rákóczi leghűségesebb népét, akarnak-e kiszakadni Ma-
gyarországból, ahová 1000 éve tartoznak? Nem kérdezték meg a szer-
bektől, erdélyi románoktól, hogy a balkáni színvonalon élő testvéreikhez 
csatlakozzanak, a horvátoktól, kívánnak-e a balkáni szerb uralom alá 
tartozni? - 81 év után mindezekre választ kaptunk! Az üldözések 
vérengzések bebizonyították a „népszavazás" elmulasztásának a 
tragédiáját és az igazságtalan béke csapdáját! 

A románok részéről 1930-ban nyilatkozott Maniu, akkori román 
miniszterelnök, az újságjában ezt írj a: „Az erdélyi románok tevékenyen 
részt vettek. Magyarország politikai életében szabadon megtarthatták 
román jellegüket és a legutolsó paraszt éppen úgy mint a „művelt erdélyi 
román!" 

Vojvoda Sándor, aki többször volt miniszterelnöke Nagy-Romániának, 
a Nemzeti Parasztpárt végrehajtóbizottsági ülésén mondott beszédében 
következőképp nyilatkozott: „- A magyar uralom alatt szabadon 
használ- 
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hattuk nyelvünket a hazában, az iskolában, a hatóságok előtt, sőt 
Budapesten a képviselőházban is! Azonban ma már mindez csak 
„álom"! Ma úgy bánnak velünk, mintha rabszolgák volnánk!" 
(Patric, - kolozsvári román lap 1931 július 5-i számban)26 

Mit mondanak a szlovákok? 1932.okt, 16-án Zólyomban népgyűlést 
tartottak, Hlinka és Razus vezette szlovák pártok. A gyűlés célja az 
volt, hogy a katolikus és lutheránus tótokat összefogja a csehek elleni 
küzdelemre. Kijelentik, hogy a szlovákok a Csehszlovák államban, 
nemzeti, polgári és emberi jogaikban veszélyeztetve érzik magukat. — 
Razus Márton a tótok akkor élő legnagyobb költője a következő 
kijelentésre fakadt: „A csehek gazdag Felvidéket kapták, de a 
Felvidék ma - koldus szegény!" 

A prágai kormány betiltotta Hlinka lapját a „Szlovákot", mert 
kijelentene a nép kívánságát, a szlovák nemzet önállóságát. A csehek 
megszigorított önkényuralmat vezettek be, a Magyarországtól elvett 
területeken. A csehek a felvidéki uralma úgy jelentkezik, mint a szerbek 
horvátországi uralma, az európai béke veszedelme, (34)27 

Masaryk és Benes a szlovákoknak éppenúgy mint a ruténoknak 
autonómiát ígértek, de semmit sem adtak! Tuka egyetemi tanárt, volt 
képviselőt az autonómia követeléséért bebörtönözték 1929-ben és 
felségárulás címén, 15 évi fegyházra ítélték. A börtönben megvakult 
és a súlyosan beteg ember kegyelmi kérvényét elutasították. A csehek 
gyűlölete sírjukig üldözik azokat, akik elnyomott népük jogaiért síkra 
mertek szállni... 

Mit mondanak a Magyarországtól elcsatolt szerbek? Pribicsevics 
Szvetozár ezt írja — Sándor király diktatúrája című könyvében: 
„Népünk ismert barátja Seaton Watson író és tanár, a szlávok nagy 
barátja, megállapította Brünben megjelenő Lidové Noviny című lapban, 
hogy Jugoszláviában a kétévi diktatúra alatt, több büntetést szabtak ki 
a bíróságok politikai perekből kifolyólag, mint a háború előtti 
Magyarországon „tíz év alatt"! És hány évet töltöttek börtönben egyes 
politikusok a diktatúra alatt - ítélet nélkül!" 

És a horvátok? Kossutics Ágost horvát politikus 1932-ben előadást 
tartott Londonban az angol királyi külügyi társaságban. Kifejtette, 
hogy a háború előtt Horvátország mint Magyarország társa, kétoldalú 
szerződésekkel biztosított állami létet élvezett, számos fontos politikai 
téren, egészen önálló volt!" - Ilyen alkotmányos mult után akarja 
Szerbia a horvát nemzet egyéniségét eltörölni és Horvátországot 
megsemmisíteni"? 
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- A társaság ülésén Seaton Watson elnkökölt és kijelentette: 
„Fenntartás nélkül elfogadja azt a nézetet, hogv Horvátország politikai 
sorsa ma sokkal rosszabb mint Magyarország alatt volt!" Mindenki 
tudja, hogy Seaton Watson Magyarország egyik legnagyobb ellensége 
volt, (35)28 

A horvát nép elkeseredett hangulatára jellemző az az emlékirat, 
amelyben 320.000 észak és dél amerikai horvát mellett a külföldön élő 
horvátok európai szervezetei a világ közvéleményéhez, a kormányok-
hoz és felelős politikusokhoz fordulnak. Ez az 1933-ban megjelent 
emlékirat kíméletlen szavakkal leplezi le a horvátok elnyomását, a 
szerb börtönök borzalmait és azt követeti a világbéke érdekében 
vessenek véget a Horvátországban uralkodó pokoli állapotoknak. A 
szerb katonaság és a szerb hivatalnoki szervezet hagyja el azonnal az 
ország területét. - Ha ezek a követelések nem teljesülnek a horvátok a 
„természetes önsegély" fegyveréhez nyúlnak és ezért minden 
felelősséget elhárítanak maguktól! 

A világ közvéleménye aggódó lélekkel figyelte a vészterhes 
helyzetet, amely a kisebbségi fajok milliói és az uralkodó fajok közötti 
feszültségből és „Trianon átkából keletkezett"! 

Mr. John Penn Cunighame, aki a helyszínen tanulmányozta a helyze-
tet a Daily Expressben megjelent cikkében írta: Mikor fog Európa pus-
kaporos hordója fölrobbani? címmel írta: „A legsúlyosabban érinti Európa 
békéjét az, hogy mindinkább kihal milliók szívéből a „remény", hogy 
panaszaikat békés úton fogják orvosolni. És ha ez a remény végleg 
kihal, akkor egész sora fog bekövetkezni a felkeléseknek, mert ezek 
a népek kétségbeesetten fognak küzdeni a szabadságukért és fogják 
védelmezni saját művelődésüket, nyelvüket és nemzeti létüket. A 
statisztikai könyvekben ezeket a népeket bekebelezik abba az országba, 
amely elnyelte őket. Valóságban ezek a népek külön államok 
maradnak az -államban". (35) 

Kárpátalja. - A csehek azzal a föltétellel kapták meg rutén földet, 
hogy biztosítják annak az autonómiáját. De a csehek, azért nem adták 
meg az autonómiát, mert tudták, hogy Kárpátalja népe a legelső 
alkalommal elszakadna Csehszlovákiától és Magyarországhoz 
csatlakozna és ezt a Nagyhatalmaknak tudomásul kellene venniök. 

Frank D. Simonds amerikai újságíró azt írta; „Csehszlovákia földraj-
za abszurdum, a természet törvényeinek kigúnyolása, a nemzetiség egy-
veleg földje, hol tulajdonképpen nincs is nemzeti többség"! 
A románok. - Magyarország elszakított részein csak igen kicsiny 
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többségben vannak. 2.824.000 román és 2.413.000 nem román áll 
szemben. Az európai életformához szokott erdélyi románok, maguk is 
állandó harcban vannak a balkáni — óromaniai románokkal. Az 
ülésen, amelyen a román-magyar határral foglalkoztak, a félrevezetett 
Tardieu a kérdés előadója azt állította, hogy az új rendezéssel 
600.000 magyar maradna román uralom alatt az elszakadt területen. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy 1,750.000 magyar került román 
uralom alá. Lansing kérdésére maga Tardieu is elismeri, hogy a 
tervezett határ nem felel meg a néprajzi követelményeknek, de egész 
pontos vonalat Tardieu szerint nem lehet alkalmazni. (36, 37, 38)29 

Jugoszláviában a lakosság 35% -át kitevő szerbek a legvadabb 
balkáni eszközökkel erőszakolják hatalmukat a - 10 - nyelvben, 
vallásban különböző idegen nemzetiségre. Jugoszláviát ma már 
megtagadták azok a horvátok is, akik az új állam megteremtésében 
résztvettek és megtagadták a szlovének és bosnyákok is. A szerb barát 
politikusok is nyilatkoznak: Noel Buxton, Seaton Watson, Wickham 
Steed, - hogy a belgrádi diktatúra teljesen feldúlta az ország belső 
nyugalmát és már Európa békéjét is fenyegeti. - A Manchester 
Guardian hozzá fűzte: „Az a klikk, amely ma Jugoszláviában 
uralkodik, már egyszer előidézte egy háború keletkezését!" (Most 80 
év után ismét kirobbantottak Balkánon a háborút, az a Jugoszlávia, 
amelyet Trianonban hoztak létre.) 

Az elkeseredés, az elégedetlenség és a kétségbeesés hangja sír, szü-
net nélkül a világba a Duna-völgye felöl. A békeszerződés 
haszonélvezői mégis azt mondják, hogyha történtek is hibák és 
tévedések, az „új" rendet nem lehet és nem szabad megváltoztatni! Az 
utódállamokban 21 millióan a legszömyübb eszközökkel elnyomót 
kisebbség él, amelynek leghőbb vágya hogy szabaduljon a mostani 
megalázott állapotából. Csak a kisantant államok vannak megelégedve 
a Duna-völgyének - új - rendjével! 

Magyarországot a védekezés minden eszközétől megfosztották, 
ami állandó veszedelme a világbékének. A trianoni békeszerződés a 
világháború többi legyőzött államához hasonlóan Magyarországot is 
lefegyverezte. Mindössze 35.000 főnyi zsoldos hadsereget 
engedélyezett Magyarországnak, eltiltották repülőgépek, nehézágyúk, 
aknavetők, páncélos harckocsik és a gáztámadás eszközeinek a 
használatától. Ezzel szemben a kisantant államok együttvéve 602.865 
főnyi létszámmal rendelkeznek. Békében tehát egy magyar katonával 
szemben 17 kisantant katona őrzi a trianoni zsákmányt. 
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A biztonságot a biztonsághoz való jogot nem sajátíthatja ki 
magának a kisantant, ahhoz joga van mindenkinek. Ha az elvet 
leiállították, az érvényes minden nemzetre, Magyarországra éppen 
úgy mint a kisantant államokra. Magyarország itt áll az egyoldalú 
lefegyerzett állapotában és nélkülözi a biztonság legelemibb föltételeit 
is. Ez pedig nem csak a hazánkat veszélyezteti, hanem az európai 
békét is... A fölfegyverzett ellenséges indulatú szomszédok lépten 
nyomon beleavatkoznak a leszerelt állam belső ügyeibe. Állandóan 
terrorizálja a gyengét! A lefegyverzett országnak valójában nincs is 
igazi szuverenitása, mert ezt mindig lábbal tiporja a fölfegyerzett állam 
akarata. - Sok esetre hivatkozhanánk, amikor a kisantant államok 
visszaéltek azzal a helyzettel, amelyet fegyverkezés fölénye biztosít 
számukra Magyarországgal szemben. - Csak egyetlen példa: 1933-
ban fölmerült a magyar-osztrák vámunió gondolata. Ez a terv 
hatalmi okokból sehogy sem tetszett a kisantantnak, -államférfíai 
vakmerőségükben háborúval fenyegettek a terv fenntartása esetében, 
holott erre semmi joguk nem volt mert a fennálló szerződések csak 
Németország és Ausztria csatlakozását tilalmazták. 

Mi ez, ha nem teljes kiszolgáltatottsága Hazánknak, a bosszúálló, 
hazug, félrevezető cseh - román - szerb politikusok által befolyásolt 
békeszerződés létrehozóinak. 

Megdöbbenve kérdezhetjük: mi szüksége van a kisantantnak erre 
az őrült fegyverkezésre? Azért van rá szüksége, mert csak a legvadabb 
erőszakkal tudja a jelenlegi igazságtalan állapotokat fenntartani és 
jogtalanul elrabolt területeket megtartani! (63, 64, 65)30 

A kisantant szövetség létrehozását és jelentőségét éles 
megvilágításba helyezik azok a titkos katonai szerződések 
Magyarország ellen amelynek részeletes ismertetése 1929. szept. 5-én 
jelent meg a Journal de Genévében a Popolo d'Italiában és a Pesti 
Hírlapban. 

Magyarország nem érdemelte meg a trianoni szerződésben rárótt 
sorsot, mert nem volt bűnös a háború fölidézésében és sohasem töreke-
dett területi hódításokra! Azt a rágalmat, hogy bűnös volt, ugyanazok 
terjesztették, akik a Magyarországon élő nemzetiségek elnyomásáról 
szónokoltak, ellenünk hangulatot kelteni. A rágalomnak Benes az 
ősapja a „Détruisez L’ AutricbeHongrie - című 1917-ben megjelent 
könyvében írta: „Azon a koronatanácson, amely 1914 júliusában 
elhatározta a szerb háborút, Tisza István és a magyar főnemesség szava 
döntően esett a mérlegbe!" A rágalmat megismétli Take Jonescu 
„Souvenirs" című könyvében: „Tisza gróf volt főokozója a háború 
kitörésének. Tisza pro- 
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vokálta az általános mészárlást!" - A rágalmak elérték a céljukat!! A 
félrevezetett antant sajtó agitációjának következtében a békekötés 
idejében már az volt a köztudatban, hogy Tisza István és 
Magyarország volt a fő-okozója a háborúnak. Az elterjedt hazug, 
aljas rágalmaknak nagy része volt, hogy Magyarországot a trianoni 
békeszerződésben olyan igazságtalanul büntették!!! 

Azonban a bécsi levéltárnak azóta közzétett anyagából 
nyilvánvaló lett, hogy mindez— nem igaz!!! Egy sereg külföldi író, 
politikus történész ismerte már, hogy mindez „hazugság" Közöttük 
számos francia: Julies Romains, Maurice Bedel, Jose Germariu, 
Victor Marguerite és sokan mások, az igazsághoz híven ismertették 
Tisza István szerepét. De Monzi szenátor később miniszter a trianoni 
szerződés ratifikálása alkalmával a francia parlamentben tartott 
beszédében, állította Tisza István alakját, helyes megvilágításban. 

Winston Churchil államférfi pedig a „Nyugati Front" című 
könyvében a következőket írja Tiszáról: „Tisza István gróf, aki 
tekintélyes személyiség erős jellemű, józan szavu és kitűnő erélyű 
hatalmas államférfi!" 

Mony Sabin a kiváló francia politikusnak nyilatkozott Tisza 
István: „Amíg élek, ennek a katasztrófának elhárításán fogok 
dolgozni sajnos, nem egyedül rajtam múlik a béke" - tette hozzá 
keserűen az államférfi. 

Charles Tisseyre a francia partement volt tagja megállapította a 
trianoni békéről írott könyvében, hogy:" Tisza István volt az egyetlen 
vezető államférfi a Monarchiában, aki komolyan szót emelt a háború 
ellen!" A végzetes bécsi minisztertanácson azonban Tiszát 
leszavazták, azok a külömböző nemzetiségekhez tartozó osztrák 
államférfiak, akik a háború elvesztése után legyözöttekből egyszerre 
átvedlettek győztesekké. 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a külügyi, a pénzügyi és a 
hadügyi kérdéseket Bécsből irányították! Magyarország nem élhette 
független állami életét. Az uralkodó irányította a külpolitikát és 
magának tartotta fenn a hadüzenet és a békekötés jogát. - Miért akarta 
volna Magyarország a háborút? Mi haszna leheten volna abból? 
Mindenkor ellene volt mindenféle hódító háborúnak! Sőt, Tisza 
István a császárral tárgyalt Berlinben 1915-ben, hogy Szerbiával 
kössenek külön békét és a tengerhez akarta juttatni a „legyőzött 
Szerbiát!" - Szerbia viszont, amikor a hadiszerencse neki kedvezett 
a trianoni szerződéssel elvett a magyar birodalom területéből 63-000 
kmM és 4.150.000 lakost, - ez volt a hála! Hasonló eset volt 
Romániával kapcsolatban. 1918-ban a központi hatalmak seregei 
Románia legnagyobb részét megszállottak. A tárgyalások 
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időpontjában a magyar kormány és a képviselőház a 
íeghatározattaban ellenezte, hogy Magyarországhoz román területet 
csatoljanak, mert Magyarország Románia őszinte kibékülését 
óhajtotta. Románia viszont a trianoni szerződésben jóval nagyobb 
területet rabolt el mint az egész Csonka-Magyarország, 103.000km2-et, 
5.237.000 lakossal!! (65, 66, 67,)31 

Mindezekből láthatjuk, hogy Magyarországot a 
legelkeseredettebb küzdelmének idején sem vezette a gyűlölködés, 
gonoszság, becstelenség! Sosem tudott olyan csalásra, hazugságra 
vetemedni mint a csehek, románok és a szerbek!!! 

El tudja azt egy magyar is képzelni, hogy gróf Apponyi, gr. 
Bethlen István vagy Teleki Pál gr. hazudnának, csalnának, mint 
Benes" és társai tették és megtévesszék a világ közvéleményét? Soha! 
— A magyar nemzetet leigázhatták, letaposhatták, de az igaz magyar 
becsületen, a hagyományainkon, őseink emlékén és dicsősségén nem 
eshetik — folt! 

Jogosult-e Magyarország békés úton és békés eszközökkel a 
trianoni igazságtalanságot rendezni? A békeszerződések nem 
lehetnek örök-életűek! Ugyanaz a szenvedély hozta létre a 
békeszerződést, amely a háborút táplálta. Vannak ésszerű és 
méltányos békeszerződések, de vannak tarthatatlan, kegyetlen békék, 
amelyek rövid idő alatt összeomlanak, ezekhez tartozik a trianoni 
békeszerződés is! - A békeszerződés megalkotói maguk is módot 
kívántak adni a szerződés esetleges békés megváltoztatására. 
Magyarországnak a 19-dik paragrafusán kívül, különleges jogcímei 
is vannak az igazságos megváltoztatásra. A Duna-völgyének békés 
rendezése, egész Európának érdeke, csupán csak egy maroknyi 
kisebbség önzése akadályozza. Európa válsága nem oldható meg, 
Magyarország ellen elkövetett igazságtalanságok jóvátétele, nélkül a 
közép-európai zűr-zavar a bolsevizmus útját egyengeti. 

A békeszerződés megalkotói, létrehozták a Nemzetek Szövetségét. 
Ezzel az intézkedésükkel igyekeztek a békés megoldást biztosítani. 
A Nemzetek Szövetségének Alapokmánya 19. paragrafusában kimond-
ja, hogy: „a Nemzetek Szövetségének a közgyűlése időnként, 
felhívhatja a Nemzetek Szövetségének a tagjait az - alkalmazhatatlanná 
vált szerződések és az olyan nemzetközi állapotok „újabb" 
megvizsgálására, amelynek fennmaradása a világbékét 
veszélyeztetné!" 

A békekonferencia angol és amerikai delegátusai, bárha maguk is 
benne éltek a megtévesztés és félreértés légkörében, sejtették, hogy 
azok a határok, amelyeket a háborús gyűlölködés hangulatában vonnak 
meg, nem felelhetnek meg az igazságosság és a nemzetközi érdek 
követelmé- 
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nyeinek. Wilson és lord Cecil azért nem csak lehetővé kívánták tenni 
a későbbi - terület revizíöt- hanem intézményesen biztosítani akarták 
azt, hogy a békeszerződések minden intézkedése, időről-időre újabb 
megfontolás és újabb döntés alá kerüljön! 

Wilson és Lord Cecil az eredeti angol-terv szerint, tízévenként 
automatikus revíziót óhajtottak, mindennemű szerződés számára. 
Az ő szándékuk szerint tehát, a Nemzetek Szövetsége, mint legfelsőbb 
fórum tízévenként automatikusan vizsgálta volna felül a 
békeszerződéseket, főképpen pedig azoknak a területi intézkedéseit. 
A 19-dik paragrafus megnyitja az utat a területi intézkedések békés 
rendezése előtt! Az angol és amerikai terv érvényesülését - 
megakadályozta – Clemenceau!!! 

Daladier francia miniszterelnök 1933- ápr. 6-án a francia 
kamarában tartott beszédében a következő kijelentést tette: „Nem 
tagadjuk, hogy az Alapokmánynak van egy cikkelye a 19-dik, amely 
az alkalmazhatatlanná vált szerződések, újabb megvizsgálásának 
lehetőségéről rendelkezik. Helyes gondolat, hogy ezt a lehetőséget 
fenntartották és ezzel módot nyújtanak az esetleges háborús 
veszélyek megelőzésére!" Ennek az eszmének Pierre Cot a francia 
radikális párt egyik tekintélyes tagja, későbbi miniszter volt a 
legnagyobb szószólója, továbbá pedig Herriot francia miniszterelnök, 
Georges JV. Barnes államférfi tárcanélküli miniszter, aki képviselte 
Angliát a békekonferencián, résztvett a békeszerződések 
megalkotásában, a Pesti Hírlap 1933- január 12-i számában 
nyilatkozott: „A békedelegáció a békefeltételek megállapítása idején, 
Magyarország helyzetét nem ismerte. (Akkor, hogy mertek dönteni, 
kivégzése felöl? L. M) Elismerte, hogy Magyarországnak tökéletesen 
jogos igénye van, azoknak az összefüggő területeknek 
visszaadására, amelyeket „sűrű magyar tőmegek laknak és 
amelyeket megtévesztő etnikai vagy stratégiai okoból szakítottak el az 
anyaországtól!" Aztán folytatta:" A Népszövetség Alkotmányának 11-
dik és 19-dik cikkelye értelmében, ha szükséges a Népszövetség 
intézkedjen. Magyarország forduljon a Népszövetséghez azzai a 
kijelentéssel, hogy amíg a kisantant fel van fegyverkezve és 
százezrével tartja szolgaságban a magyarokat, a háború veszedelme 
forog fenn! „ - Olyan ember államférfi adja Magyarországnak ezt a 
tanácsot, aki résztvett a trianoni béke megszövegezésében és 
személyes tapasztalatból ismerte a békeszerződők szándékát. 

„A Népszövetségnek nem az a hivatása, hogy pusztán fenntartsa 
az 1919 évi szerződéseket, hanem az, hogy a népek közötti igazságot 
biztosítsa! Ha a Népszövetség nem mer ezzel a kérdéssel kellő időben 
és a 
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szükséges óvatossággal szembenézni, - sorsa meg van pecsételve!" 
(78, 79, 80)32 

Magyarországnak többi békeszerződésről függetlenül, különleges jog-
címe is van a békeszerződés felülvizsgálatára! Egészen más elbírálás alá 
esik, mint a versaillesi és a többi békeszerzrődés, mert a — legkegyet-
lenebb, legigazságtalanabb és a legveszélyesebb békeszerződés! A 
háború vesztes államai között Magyarország vesztesége a legnagyobb és 
szenvedése a legtűrhetetlenebb! A békeszerződésekben sújtott 
országok között egyetlen egy sincs, amelyikre az igazságtalan 
békeszerződés élethalál kérdése volna, a tőle elszakított területekre 
nézve. Ezért a trianoni szerződés felülvizsgálata a legsürgősebb és a 
leghalaszthatatlanabb. 

A versaillesi békeszerzói tudták mit akarnak, a kérdés alapos ismere-
tében hozták meg döntésüket. De a trianoni békeszerződés, ellenben a 
félrevezetett bírák téves ítélete volt/ A magyar békeszerződés igazság 
követelésének fontos alapja a Millerand kísérő levele, amely két fontos 
ígéretet tartalmazott. Az első ígéret: -A határmegállapító bizottságok 
működésük során gondoskodni fognak a - határkiigazításról - ott, ahol 
azok nyilvánvalóan nem felelnek meg a néprajzi és gazdasági követel-
ményeknek... A második ígéret: „Kárpátalja (Ruszinkó) lakosságának 
alkalmat és jogot adnak arra, hogy saját maga dönthessen sorsa felől. -
A magyar törvényhozás ezekre az ígéretekre hivatkozva — 
vállalkozott csak a trianoni békeszerződés becikkelyezésére, az 
ígéretek így a szerződés érvényességének fontos föltételei lettek! A 
győztesek azonban mindkét ígéretet megszegték! 

A határmegállapító bizottság mindig a magyarság rovására vonta 
meg a határokat, mert titokban olyan utasításokat kapott a bízottság, 
amelyek eleve is lehetetlenné tettek minden határkiigazítást... A bizott-
ságnak két amerikai állampolgárságú - cseh - tagja volt, akik Benes 
hatása alatt voltak! Kárpátalja pedig minden autonómia nélkül él, annak-
idején kiszolgáltatva a cseheknek... Az igazságtalan békeszerződés sú-
lyát még növelték azzal is, hogy Millerand féle ígéretet is igazságtalanul 
hajtották végre! 

A kemény békefeltételeket még azzal is indokolták, hogy a háború 
kitöréséért Magyarország is felelős, ami - szándékos hazugság! Ezt csak 
Benes hazudta és telekürtölte a világot! Tisza István magyar miniszterel-
nök volt az egyetlen, aki ellenezte a háborút! A bécsi levéltárnak azóta 
közzétett anyagából is nyilvánvaló, és a kutatások beigazolták, amit ránk 
dobáltak az hazugság volt! 
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A Magyarországra rákényszerített trianoni béke, külső alakjára 
nézve szerződés formában jött létre. A magánjogban érvénytelen az a 
szerződés, amely mögött nem áll megállapodást kötő felek szabad 
szerződési akarata!  Nemzetközi jogászok szerint is a jog és erkölcs 
parancsoló követelményeit nem lehet a magánjog területére korlátozni, 
a nemzetközi életet pedig kiszolgáltatni a nyers erőszak és ököljog 
uralmának. 

Magyarország a trianoni békeszerződést csak a 
legkönyörtelenebb kényszer nyomása alatt írta alá! A magyar nemzet 
kiküldöttei szóhoz sem jutottak. Az egyoldalúan megállapított 
feltételeket pedig Millerand-féle kísérőlevél ezzel a megjegyzéssel 
juttatta el a magyar kormányhoz; „a signer le traitétel, gu'il est!" - Ami 
azt jelenti, hogy úgy kell aláírni a szerződést, amint azt Párizsban 
megszövegezték. Ellenkező esetben jön a: megtorlás! (80, 81)33 

Ezekben a napokban a szomszédos államok, az úgynevezett 
„kisantant" államok, már előkészületeket is tettek a védekezésére 
képtelen Magyarországba való bevonulásra, 

A trianoni szerződést becikkelyező magyar törvény az 1920 évi 
XXXVIII. t. c. 1. paragrafusa becikkelyezés kimondását a következő sza-
vakkal vezeti be: „Tekintettel a kényszerhelyzetre, amely 
Magyarországra nézve a világháború szerencsétlen kimenetele 
következtében előállott és amely, annak idején a magyar királyi 
kormánynak a békeszerződés aláírására vonatkozó elhatározásánál is 
döntő súllyal bírt..." 

Ha tehát arra az álláspontra helyezkedünk, hogy a nemzetközi élet-
ben a jogelvek uralkodnak, az előadottak után a trianoni 
békeszerződést semmisnek kell tekintenünk... 

1933. április 18-án az Observer írja: “A revíziót vagy az 
államférfiak által előkészített béke fogja meghozni, vagy a háború." 
- Ebből a megcáfolhatatlan igazságból az következik, hogy 
Magyarország a világ békéjét szolgálja amikor békés úton, békés 
eszközökkel kívánja elérni a trianoni szerződés igazságtalanságának a 
jóvátételét. Ettől az igazságtól nem zárkózhatnak el az egykori győztes 
államok sem! Ezt a nézetet juttatta kifejezésre Winston Churchill is, aki 
1932 decemberében az angol alsóház felirati vitájában Erdélyről és 
az elhibázott békeszerződések hasonló problémáiról kijelentette hogy: 
„azokat sokkal célszerűbb volna, addig megoldani, amíg hidegvérrel és 
nyugodt légkörben lehet az ilyen kérdésekről tárgyalni és amíg a 
győztesek fölénnyel rendelkeznek. Sokkal célszerűbb lenne ezt 
idejekorán megtenni, mint addig várni, amíg mindkét oldalról hatalmas 
fegyveres táborok állanak egymással szemben!" 
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1932. okt. 29-én a francia kamara ülésén vitába keveredett Heriot 
francíaország akkori miniszterelnöke Franklin Bouillon-al, aki azt ki-
vánta, hogy Franciaország álljon szorosabban az Antant utódállamai 
mellé. Heriot ezt a kívánságát visszautasította, mert újból két táborra 
oszlanék a világ és újra kirobbantaná a háborút. 

Magyarországot ellenségei állandóan békebontó szándékkal és 
hazug propagandával szokták megrágalmazni, amelynek az ellenkezője 
— igaz! Az utódállamok, Benes vezetésével, szítják a gyűlölködést, 
mert féltik az elrabolt területeket. 

Fred Llewellyn Jones angol liberális párti képviselő 1933-ban így 
nyilatkozott a Pesti Hírlapnak: „Örömmel állapítottam meg, hogy 
Magyarországon minden komoly tényező a békés úton vaíó megoldás 
híve és más megoldásra itt senki sem gondol." 

Magyarország békés úton keresi a perújítást a Trianonban eldöntött 
kérdésekben. A békés és végleges rendezést, ami egész Európa érdeke, 
csak egy maroknyi kisebbség önzése akadályozza, akik szűkkeblű ön-
zéssel és rövidlátással hadakoznak és megakadályozzák, hogy a 
közép Duna-völgyébe visszatérjen a nyugalom és a lelkek 
megbékélése. Még az utódállamok közvéleményében is akadnak 
igen értékes emberek, akik ezt belátják és kívánják, hogy hazájuk az 
elkövetett igazságtalanság jóvátételével békejobbot nyújtson 
Magyarországnak. 

A kivezető út a bizonytalanságból és zűrzavarból, Ernest Pézet, aki a 
francia kamarában a külügyi bizottság előadója, ezt mondta: „A világbé-
ke attól függ, hogy véget érjen a zűrzavar és minden nép megtalálja a 
helyét a nap alatt, ha a - Status quot fenn akarják tartani ez azt jelenti, 
hogy állandósítani akarják a nyomort és a bizonytalanságot!" - Európa 
zűr-zavara azonban nem szüntethető meg Közép-Európa állandó rend-
jének biztosítása nélkül. Közép-Európa rendjét viszont nem lehet 
biztosítani Magyarország megnyugtatása nélkül! Az igaz, hogy kis 
ország, ma még kisebb, mint amilyen a világháború előtt volt, a végzet 
keze azonban Európa szívében helyezte el, ez a központi fekvés 
különleges jelentőséget kölcsönöz neki a világpolitikában. Ezért ne 
higyje senki, hogy bármiféle bonyodalom keletkezhetnék 
Magyarország körül úgy, hogy a világ többi része a bonyodalomtól 
elszigetelve nyugodtan páholyból figyelhetné az eseményeket. A 
lefegyverzett Magyarországgal való erőszakoskodás olyan 
összeütközésekre vezetne, hogy abban olyan országok is 
belesodródnának, amelyek ma gyanútlan optimizmussal azt hiszik, 
hogy őket erről az oldalról nem érheti semmiféle veszedelem. 
Nyugat 
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Európának sohasem volna szabad elfelejtenie: a Duna-völgye a 
reménytelen szétszaggatottság állapotában önmagát marcangolja 
mindaddig, amíg itt az igazság alapján igaz békét nem teremtenek. — 
Ez a rész Európa legkényesebb pontján, Oroszország 
szomszédságában fekszik. A Duna-völgyében követett politika, annak 
idején valósággal útját állta a bolsevizmusnak. Sajnálatosan 
Csehországról köztudomású volt, hogy Európában az ottani 
parlamentben ült a legtöbb kommunista képviselő. Már 1920-ban 
bebizonyította, hogy Prága bolsevista veszedelemmel szemben nem 
számíthat rá Európa! Ezt írja erről Louis de Villát, besanconi 
egyetemi tanár: „Magyarország szerepe az 1920 évi lengyel bolseviki 
háborúban" című tanulmányában 1930-ban: „Magyarország 1920-ban, 
feldaraboltatása után is a legnemesebb példáját adta az önzetlen 
barátságnak és az összetartásnak, amelyet a bolseviki veszedelemmel 
szemben minden művelt országnak tanúsítania kell! A bolsevikokkal 
vívott harcokban a lengyel hadsereg, egyik legnagyobb gondja a 
hadianyag ellátás volt. A lengyel kormány kérésére Magyarország 
hajlandó volt minden nélkülözhető fegyveres erejét Lengyelországba 
küldeni. A cseh kormány azonban megtagadta a magyar csapatok 
átengedését... -Ezután a magyar kormány minden rendelkezésére álló 
hadianyagot összegyűjtött és több tehervonattal elindította Varsó felé. A 
cseh kormány ezt a szállítmányt is feltartóztatta Kassán és végül is a 
román területen át 1920. aug. 12-ére, végre mégis megérkezett a 
harctérre. Három nap múlva megkezdődött a Visztula melletti döntő 
ütközet, mely a lengyel csapatok fölényes diadalával végződött! (82, 
83, 84)34 

A Dunavölgyében Magyarország az egyetlen állam, amely az 1919-
evi súlyos tapasztalatain és borzalmain okulva, — immúnis a vörös 
métellyel szemben! Magyarországot azonban megcsonkította és 
lefegyverezte Trianon, egyúttal áthidalhatatlan szakadékot nyitott meg, 
közte és szomszédai között. Amíg a szakadék meg van, amíg 
érvényben maradnak Trianon rendelkezései, a dunai államok erői 
nem egyesíthetek arra, hogy megállítsák az ázsiai bolsevizmus 
előretörését Európa szíve felé. 

Artúr Greenwood volt angol miniszter 1933-ban nyilatkozta: „A há-
borút követő években szerzett tapasztalatok után, úgy vélem, az idő ma 
már nagyon is megérett arra, hogy a békeszerződéseket megváltoztas-
suk!" 

A leggyökeresebb bírálatot az amerikai parlament tette meg a trianoni 
békeszerződéssel szemben. Egyszerűen megtagadta annak 
jóváhagyását és külön békét kötött Magyarországgal. 
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Már a békekötést követő első években is akadtak elfogulatlan és 
igazságos lelkű írók és politikusok, akik lapokban, folyóiratokban és 
könyvekben mutattak rá a Trianonban elkövetett igazságtalanságra. 

MacDonald angol miniszterelnök 1933-ban nyilatkozott az újságírók 
előtt „A kikényszerített békeszerződések helyett, igazi, igazságos 
békeszerződéseket kell életbeléptetni!" - Éles visszhangot keltett Magya-
rországon, amikor 1933-ban Sir Róbert Gower és társai, indítványt nyúj-
tottak be az angol alsóház elé, amelyben annak a szükségét hangoztat-
va, hogy Magyarország visszakapja mindazokat a területeket, 
amelyek lényegileg magyarok, ezt javasolta: „Sürgesse meg a Ház az 
angol kormány, hogy ezt az ügyet minél előbb terjessze a Nemzetek 
Szövetségének a közgyűlése elé!" - Ehhez az indítványhoz tömegesen 
csatlakoztak az angol képviselők! Bátran elmondhatjuk, hogy az 1933 
év második felében Anglia volt a magyar igazságharc legfontosabb 
és legérdekesebb területe. Az angol közvélemény ébredő 
érdeklődéssel fordult Magyarország felé. Ezt jelezte az is, hogy az ősz 
folyamán az angol képviselők két csoportja látogatta meg 
Magyarországot, ahonnan a résztvevők kivétel nélkül mint a magyar ügy 
meggyőzött támogatói tértek vissza Angliában. Ezt jelezték a 
legnagyobb angol lapok hasábjain lefolytatott viták, amelyek a 
kisantant szószólóinak kétségbeesett erőlködése ellenére is a magyar 
igazság fényes sikereit jelentették. 

Gróf Bethlen István miniszterelnök és Eckhardt Tibor képviselő föl-
olvasó körutakat szerveztek Angliába, Trianonnal kapcsolatban. Kiemel-
kedik az Angol Királyi Külügyi Társaságban 1933. nov. 28-án rendezett 
vitaest, ahol Bethlen István a kisantant utódállamok régi, kipróbált 
ügyvédjeivel, továbbá Scotus Viator írói nevén Seton Watsonnal és 
Wickham Steeddel, ezek a szlávok támogatói, - mérje össze érveit. Ez 
alkalommal, ezen a vitaesten — ország-világ előtt kiderült, hogy azok 
az állítások és azok a rágalmak hazugságok, amelyeknek a kisantant, 
az utódállamok-Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, a mai 
területüket köszönhetik, nem bírják el a napfényt és a nyilt szellemi 
mérkőzés erőpróbáját! 

Könnyű helyzetük van ezeknek az utódállamoknak, amikor ezt 
mondják: „Mi jóllaktunk, mi a békét a nyugalmat, a szerződésekben 
megállapított új világrend épségben tartását akarjuk!" (85, 86,87)35 

Magyarország erre nem felelhet mást, mint amit Jaurés válaszolt an-
nak idején a hatalmas Németország kancelárjának: „A magyar nemzet 
meg van csonkítva!" 
Mit kíván a megcsonkított magyar nemzet? Ezt világosan megmond- 
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ta gr. Bethlen István, volt miniszterelnök, mint a magyar kormány feje, 
1930 novemberében a New York Times munkatársai előtt: „Mi a 
magyar nemzetiséghez tartozó testvéreinket akarjuk visszakapni a 
szülőföldjükkel együtt és népszavazást kívánunk, amely megállapítja, 
vajon bizonyos más nemzetiségek is vissza kívánnak-e térni hozzánk, 
vagy sem?" - Ez a nyilatkozat követeli a tiszta magyar lakosság 
visszaadását, vegyes területeken pedig nemzetközi ellenőrzés alatt a 
népek szavazását, (de csak az őslakók között, akiknek szülei 
nagyszülei az ősi földön éltek 1910 előtt, nem akiket azóta 
telepítettek oda.) Gyakran szokták felhozni, azt az érvet, hogy a 
nemzetiségek keveredése a ránk háruló sok katasztrófa, pusztítás 
után, - előre lehetetlenné teszi a határok igazságos megvonását. Ebből 
most már az következik, hogy minden vegyes lakosságú területet el 
kell venni Magyarországtól és oda kell adni az utódállamoknak? Nem 
hinnénk, hogy ez az álláspont, mely teljes mértékben érvényesült a 
trianoni szerződésben, megfelelne az igazság és erkölcs követel-
ményeinek. Annál kevésbé hiszük ezt, mert a trianon a vegyes 
népességű részeket még megtetézte tiszta magyar lakosságú 
területekkel, közöttük olyanokkal, amelyek közvetlen összefüggnek a 
megcsonkított hazával. 

Csakis az önrendelkezési jog lehet igazságos és tartósalapja a 
vitássá tett országhatárok rendezésének. - Amikor Magyarország az 
igazságtalan békeszerződés felülvizsgálatáért küzd, nem kíván 
lehetetlent és küzdelmével békés úton megakarja szilárdítani Európa 
békéjét. A kisantant államok viszont fegyveres erejüket folytonosan 
növelve és fitogtatva, állandóan fenyegetve Magyarországot. 
Megakarják tartani mai nyomorúságában, a területükön hagyott 
magyar kisebbségeket pedig erőszakosan be akarják olvasztani! 
Gyűlöletükben azt sem veszik észre, hogy ezzel a politikával 
önmagukat is tönkreteszik! (87, 88) Ezekután ki a béke igazi barátja 
és ki az ellensége? Magyarország vagy a kisantant államok? Ha 
Jugoszlávia, Csehszlovákia szétesésére tekintünk a milliók 
szenvedése, halála, 81 év után bebizonyította, hogy Magyarország jogo-
san küzdött az igazságtalanság ellen. 

Akinek van lelkiismerete, igazságérzete az elfogulatlanul Magyaror-
szág küzdelme mellé áll az igazság keresésében, az elszakadt testvére-
ink együvétartozásában. A mi szerencsétlenségünk, hogy ezeket a 
kutatásokat, igazságokat a világ közvéleménye még mindig alig 
ismeri. Azt a hazug, félrevezető munkát, amellyel Csehszlovákia, 
Románia és Szerbia propagandája még ma is félrevezeti a világot, 
annak idején Franciaország, Oroszország támogatta. 
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Mielőtt első rész végére érnék, meg kelt említenem Dr.Légrády 
Ottót a Pesti Hírlap főszerkesztőjét, aki önfeláldozó munkájával szolgálta 
a magyar igazság ügyét. Trianon után az idegennyelvű albumok kiadását 
szorgalmazta és költségeit fedezte, hogy szerte a világban megismerjék a 
magyar tragédiát. Megszervezte a magyar-angol cserevonatokat, hogy 
megnyerje Magyarország részére az angol politikusokat, az angol 
közvéleményt a trianoni békeszerződés igazságtalanság feltárásában. 
így lett hazánk nagy pártfogója Lady Snowden az angol pénzügyi 
kancelárjának a felesége. Előadást tartott a Magyar Külügyi Társaságban 
Angliában, aki hazájában egyik leglelkesebb és legharcosabb 
védelmezője a magyar igazságnak. 

A mély benyomással hazatért képviselők, pártfogói voltak 
hazánknak és síkra szálltak Magyarország igazáért. 

Hálával és nagy elismeréssel tartozunk Lord Rothemere-nek az 
angol média királynak. Hazánkban tanulmányozta a trianoni béke 
következményeit, majd a „Daily Mail"-ben 1927. jun. 21-én megjelent 
„Magyarország helye a nap alatt"'című cikkének kiadása után lapjait a 
magyar igazság szolgálatába állította. 

Lord Rothemere-el kapcsolatban, nem feledkezhetem el Somogyi 
Oszkárról, aki még fiatalon, mint egyetemista megszerezte Angliában a 
Lord barátságát a magyarság számára. Felvilágosította Trianon igazságta-
lanságáról, hazánk szétdarabolásáról és a magyarság évezredes küzdel-
méről, szenvedéséről. - Somogyi Oszkár Trianon, nemzeti tragédiánk 
hűséges fáklyavivője volt. Élete végéig a magyar hazát szolgálta és nem 
befolyásolták magyarságát a különböző politikai áramlatok. Többet tett 
Magyarországért, mint sok hazai és külföldi politikus. - 2000 tavaszán, 
mint a magyarság igaz híve, 98 éves korában távozott az élők 
sorából. Hálás vagyok a sorsnak, hogy utolsó földi útján 
megköszönhettem Oszkár Bátyámnak, rendíthetelen magyarságát, 
Trianon igazságtalansága elleni küzdelmét. A zsidóhitben élő Somogyi 
Oszkár a magyar hazához való hűségében példaképül álljon előttünk. 

A trianoni tragédia kinevelte az úgynevezett „trianoni nemzedéket" a 
megcsonkított hazánkban. Iskoláskönyveken keresztül felvilágosították 
a fiatalságot a XX. sz. tragédiájáról. Ezeket a könyveket ingyen 
juttaták el az ifjúságnak. Az akkori Vallás és Közoktatásügyi Miniszter 
gr. Klebelsberg Kunó rendeletet adott ki, Trianonnal kapcsolatban. 
Utasította az összes tanintézeteket, hogy történelmi órákon ismertetni 
kellett a trianoni igazságtalan békeszerződést és az ország 
megcsonkítását. Célja: a jövő 
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nemzedék hazafias nevelése, a magyar öntudat ápolása és az 
igazságért való küzdelem. 

A trianoni békeszerződés megítélésében egységes volt a magyar 
nép. A pártok, amelyek élesen szemben álltak egymással, abban a 
pillanatban, amikor Magyarország ellen elkövetett igazságtalanságról 
volt szó, - leomlottak a pártok közötti válaszfalak, mindenki egységes 
volt a haza megmentésében! (nem úgy mint most az ellenzék-
ellenség részéről, az állandó támadás és marakodás!) 

Trianonnak egyetlen pozitívuma volt.A fizikai csonkítás ellenére 
is, kiváltotta a „szellemi egységet" és a határok fölötti összefogást! Az 
erdélyi, felvidéki, délvidéki írók, költők, művészek szellemi egységbe 
tömörültek. Az érzelmek, a megaláztatás és a szenvedés a lélek 
mélyén felszabadította a szellemi értékeket, gyöngyszemeket. 
Becsapott és félrevezetett Ifjúság! Lányaink és Fiaink! 

Mi, akik már kifelé megyünk a sokat megpróbált életünkből, 
üzenünk Nektek és kérünk Benneteket, hogy; „Legyetek méltó 
utódai dicső nemzetünknek, őrizzétek emlékét vitéz őseinknek, a 
hűséget a Magyar Hazához! Kovácsoljon össze Benneteket a trianoni 
igazságtalan tragédia, harcoljatok „egységben" érte és sose feledjétek az 
elszakadt Testvéreiteket! 

Az igazságtalan békeszerződés ránk kényszerítése után, 
megszületett a „magyar Hiszekegy". Az a megható nemzeti imádság, 
amely drámai erővel fejezi ki a magyar lélek fájdalmát és egyben a 
jövőbe vetett hitét! 

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni, 
örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában!" 

Budapest, 2001. március hava 
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Nyilatkozatok és vélemények a Trianoni 

Békeparancs ellen 

A továbbiakban idézem, azoknak a nemes és emberségesen gondolkodó 
angol lordoknak, világ politikusoknak, íróknak, történészeknek írásait, 
véleményét és együttérzését a „trianoni békeszerződés" igazságtalan-
ságáról, akiknek a lelkét felrázta a „gyászharang", amely egy ezeréves or-
szág küzdelméért, a magyar nép helytállásáért szólt. Azért a népért, 
amely önzetlenül vívta a harcát hazájáért és Európáért! 

Köszönet és hála minden magyartól mindazoknak, akik 
meghallották a magyarság „jajkiáltását" és volt bátorságuk kifejezni 
véleményüket a nagyvilág előtt! 
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TRIANON 

HOOVER, Herbert, az amerikai bizottság tagja az Egyesült 
Államok elnöke (1929-1933) 

„Had there not been a magnificent toughness in the magyar spint, 
the race, would have collapsed." 

Emlékirataiból: „A román hadsereg elfoglalta Budapestet. Ekkor 
olyan uralom kezdődött, amely épp olyan borzalmas volt, mint Kun 
Béla bolsevista uralma. A román hadsereg azonnal megkezdte a város 
kifosztását a jól bevált középkori stílusban. Saját élelmiszereinket is 
elrabolták, de elrabolták a gyermekkórházak élelmiszerkészletét is. 
Sok gyermek meghalt az éhségtől." 

„Amíg a Legfelsőbb Tanács titkársága okmányokat töltött ki, 
Budapest egymillió lakosa kétségbeejtöen híjával volt az élelmiszernek, 
gyermekek haltak éhen. — A románok továbbra is elvittek minden 
élelmiszert, ami a vidékről a városba jött. — Naponta küldtek 
jelentéseket a románok rablásairól és gyilkosságairól. - Elrabolták és 
elpusztították az élelmiszervonatokat és a gépeket, vasúti kocsik 
ezreit. - Kifosztották a képtárakat, magánházakat, a gazdaságokat, 
állatokat, minden mozdíthatót elvietek." 

Hoover Herbert a következő összefoglalást írja: „- Magyarország 
az 1919- év folyamán a tragédiák véget nem érő, egymásba olvadó 
folyamatát tárta elénk. Elvonult előttünk a színen: - Liberalizmus, 
forradalom, szocializmus, imperializmus — terror, tömegkivégzés, 
gyilkosságok, öngyilkosság, bukó kormányok, támadó hadseregek, 
kifosztott kórházak, öszszeesküvő katonák, királyok és királynék - az 
éhező asszonyok és gyermekek állandó hátterével. A vereség a 
modern háborúban többet jelent, mint egy tábornok kardjának 
átadása." 
- Mindezt a győztes Wilson elnök kitdnő Összefoglalója írta!1 

C A. MACARTNEY: (angol) ~ „Szent István döntése - abban az 
időben, amikor az egyház volt az egyedüli kulturális erőforrás - 
Magyarországot visszavonhatatlanul a nyugati civilizáció részesévé 
tette. - Ettől kezdve Magyarország keleti határa volt az a vonal, amely a 
KELET és a NYUGAT szellemi életét elválasztotta.2 
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MICHELET, akit a nagy történetírók sorában ismernek és 
megbecsülnek, egyik munkájában ismertette azt az önfeláldozó 
szerepet amelyet Magyarország a civilizáció védelmében kifejtett, 
végül is ezt mondja-. „Mikor fogjuk, leróni adósságunkat az áldott 
magyar nemzet iránt, amely a művelt emberiséget megmentette, 
amikor a saját testével védte Európát, a tatár és a török ellen? - Mialatt 
a magyar gátat emelt a barbár betörés elé, nyugaton a művészetek 
szabadon virulhattak."3 

DELATTRE Pierre, francia történész- „Angliának, Franciaországnak 
és Magyarországnak a középkorban egyenlőszámú lakosa volt - 
ellenben azért lehet ma Angliának negyvennégy millió, 
Franciaországnak negyvenmillió, Magyarországnak pedig csak 10 
millió lakosa, mert a magyarság négyszáz éven át vérzett Európáért, a 
műveltségért, a civilizációért. — Magyarország lakossága ezekben a 
harcokban apadt le négymillióról kétmillióra, és az elesett magyarok 
helyébe akkor települtek be az idegenek."4 

ROOSEVELT, Tbeodor az Egyesült Államok 1901-1909 közötti 
elnöke magyarországi látogatása alkalmával a magyarság történelmi 
hivatását és szerepét lenyűgöző szavakban így mondja el az 
országházban, 1910. április 18-án: 

„Magyarország történetében számtalan olyan tanítás van a 
számunkra és más nemzetek számára, amelyet érdemes megtanulnunk. 
- Megtanulhatjuk a bátorság leckéjét, a vas-elhatározás leckéjét; az 
egész civilizált világ adósa Magyarországnak a múltjáért. 

Amikor Amerika még Európa méhében volt, Magyarország volt az 
a tényező, amely meggátolta a barbarizmus terjedését és amely a 
civilizált világ biztonságát őrizte. Az önök őseié az érdem, hogy azokat 
a támadásokat visszaverték, amelyeket a nyugati kultúra ellen intéztek a 
barbarizmus világából, mert az önök őseinek a teste állította meg a 
barbarizmus előretörését. 
■Washington népe ma is csodálattal adózik az önök nagy, bátor, 

nemes királyai, valamint Erdélyben, a Duna jobb partján és a bal partján 
küzdött dicső harcosai és ama számos győzelmes csata iránt, amelyet ők 
megvívtak. 

Nincs dicsőbb történelem, mint a magyar nemzet története! Én isme-
rem ezt a történelmet és nem tartanám magam művelt embernek, ha 
nem ismerném. A morális politika küzdelmei minden országban 
azono- 
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sak: küzdelem a szabadságért, a szabadelvűségért és egyszersmind az 
erkölcsiségért, végül pedig küzdelem a vallásért és annak 
szabadságáért, amely egy erkölcsös országnak az alapját képezi, - 
Mindezek az eszmék, amelyért én az Egyesült Államokban 
küzdöttem, szimbolizálva voltak nemcsak az Egyesült Allamokban, 
hanem Magyarországon is!" 

- Másnap Bábolnán így nyilatkozott: - „A legélénkebb hálával leszek 
önök iránt, s ameddig csak élek, mindig ápolni fogom ezeket az emlé 
keket és minden alkalommal, mindenképpen szószólója leszek a ma 
gyarságnak, mert tudom, hogy legjobban akkor dicsérem a magyarokat, 
amikor a valóságnak megfelelően írom le a jellemüket. - Rajta leszek, 
hogy a magyarságnak mindenütt kijusson az a nagy tisztelet és megbe 
csülés, amelyet ez a nagy nemzet megérdemel." 

„Magyarország meglepett... Népével valóban jobban rokonszenvez-
tem, mint a kontinens többi, nagy nemzeteivel. - Életszemléletük 
hasonlított az enyémre, és a nagy szociális és gazdasági kérdésekkel 
szemben tanúsított magatartásuk közelebb áll hozzám, mint az 
amerikai barátaimé." 

- így vélekedett Theodor Roosevelt 1910-ben! Ezen véleményét azon 
ban nem sokáig tartotta fenn! Ugyanennek a T. Rooseveltnek, 1917-ben 
már a véleménye Ausztria-Magyarországról a következő; „- Sem a de 
mokrácia, sem a civilizáció nem lehet biztonságban, amíg az az állam 
jelenlegi formájában fennáll. Az Osztrák-Magyar birodalmat össze kell 
törnünk... - Csak ilyen módon szolgáltathatunk - igazságot!" 

- Mi történhetett e pár év alatt, hogy T. Roosevelt így megváltoztat 
ta a véleményét hazánkkal és népünkkel szemben? Milyen erők, szemé 
lyek befolyásolták? A beszéde, amelyet a magyar országházban elmon 
dott csak szemfényvesztés volt, mint Wilson elnök 14 pontja? - Elgondol 
koztató! (Szerző) 

- Amikor Wilson elindult Párizs felé 1918. december 4-én, útjára 
politikai ellenfelének, Theodor Rooseveltnek, a volt elnöknek az 
üzenete  kísérte: 

„Szövetségeseinknek és ellenségeinknek egyaránt tudomásul kell 
venni, hogy 'Wilsonak immár semmi néven nevezendő joga nincs arra, 
hogy az amerikai nép nevében beszéljen. — Vezérségét éppen most, a 
leghatározottabban tagadta meg az amerikai nép, mert a Demokrata Párt 
súlyos vereséget szenvedett, mind a szenátusban, mind a képviselőház-
ban. Wilson 14 pontja még az árnyékát is elvesztette annak, hogy az 
amerikai nép akaratát fejezze ki."5 
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EISENMANN, Louis: professzor, a francia külügyminiszter 
megbízottá, a párizsi Szláv Intézet vezetője: 

„A szövetségesek programját, ami a trianoni békeszerződésben 
megvalósult, a „csehszlovák nép dolgozta ki, Masaryk elméletei 
alapján."6 

BŐHM (Hungárián Minister  of war, 1919.) Aschmed, Bartlet 
beszélget Bóhmmel és a naplójában így írja le Bőhm válaszát: 
„Megmondtam, hogyha az antant továbbra is úgy bánik 
Magyarországgal, mint ahogy bánik, nem lesz más választásunk, mint 
hogy bolsevisták legyünk. Láthatja mi történt! Mi is történt? Az antant 
úgy bánik velünk, mint a kutyákkal. Ellenségeinknek megengedték, hogy 
elfoglalják a leggazdagabb földjeinket, kifosszák, kirabolják, 
meggyalázzák népünket. A franciák állandóan sértegetnek, pimaszul 
viselkednek. A franciák forradalmuk alatt megölték az összes 
úriemberüket, s azóta sem produkáltak egyet sem, ellenben találunk 
köztük jó csomó bolsevistát. Egyetlen alkalommal sem voltunk képesek 
kihallgatást nyerni sérelmeink előadására. Valamikor azt hittük, hogy 
Wilson nagy ember, most már tudjuk, hogy egy bolond."' 

DEMPSEY, John. D: „Magyarország a hitét elsősorban Wilson elnök 
14 pontjára alapította, továbbá az angol nép igazságérzékére, amely 
népet mindig csodált és méltányolt, s amellyel szemben a háború 
ellenére sem érzett gyűlöletet. - A 14 pont, a népelv önrendelkezési 
jogával volt az a szalmaszál, amelytől azt remélte, hogy igazságos 
bánásmódban részesül az ellenségtől." 

A magyar nemzet lelkiállapotát DEMPSEY így jellemzi: - „Térdre 
kényszerítve, sárba taposva, meggyalázva a megvetett kis szomszédok-
tól, éhezve és tönkretéve. - Magyarország kétségbeesve látta, hogy őt 
tették bűnbakká. Beismerte vétségét, alávetette magát az ellenségeinek. 
- Kiszolgáltatott volt, készen arra, hogy jóvátesz minden kárt, amit csak 
képes, és átenged hatalmas területeket kapzsi szomszédainak, akik 
már úgy üvöltöttek körülötte, mint a sakál a dög körül..." 

- Magyarország az első halálos csavarintása a „bolsevizmus volt”. N. 
Rotterdamische Courant írja: - „Végre sikerült az antantnak 
Magyarországot is a bolsevisták karjaiba kergetni. Óriási sikert jelent 
ez az oroszoknak, hogy előőrsük is van Európában..." 

Dempsey: - „A románok elrabolták Magyarország gördülő vasútállo-
mányának 50%-át, állatállományának 30%-át, a gazdasági felszerelés 
30%-át és felmérhetetlen mennyiségű gabonát, kukoricát és takarmányt. 
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NOWAK, Kari Friedrich: (német történész véleményé) — „Wilson 
rendet akart teremteni az elvadult, harcoló népek között, E népeket 
nem ismerte, nem ismerte a felfogásukat, sem az életmódjukat, sem 
földrajzukat, sem a történelmüket. - Vadidegen volt mindez számára, 
de ennek ellenére nem kérdezte meg önmagától: vajon elég-e az 
amerikai történelem professzorának lenni ahhoz, hogy emberek 
százmillióinak a sorsát eldöntse... " 9 

KEYNES, Anglia pénzügyi szakértője szerint: - „Említésre méltó az 
elnök szellemi lassúsága. Nem volt képes pillanatok alatt felfogni, amit 
a többiek mondtak. - Aligha volt még rá példa, hogy egy hatalmas 
államfő, olyan tehetetlenül viselkedett volna a tárgyaló asztalnál, mint 
az elnök, így túlságosan lassú és gyámoltalan volt ahhoz, hogy 
bármilyen lehetőségre válaszoljon." 10 

NITTI, Francesco: olasz miniszterelnök. - „A Balkánon, különösen 
Szerbiában, Oroszország cinikusan és szégyentelenül megvesztegető 
politikát követett, minden alkalmat megragadva a lazításra Ausztria - 
Magyarország ellen. - Oroszország és Szerbia politikája valóban bűnös 
volt. 

„Wilson nem ismerte az európai kérdéseket. Már az első döntései 
meggyőztek, hogy fogalma sincs az európai kérdésekről, alig tudott 
valamit Európáról..." 

„Ami Magyarországon a román megszállás alatt történt, a 
rendszeres rablást, fosztogatást igyekeztek titokban tartani. Teljesen 
indokolt az az erős szemrehányás, amit Lloyd George a román 
miniszterelnökhöz intézett" 

-„Magyarország szenvedte a legsúlyosabb területi és gazdasági 
veszteségeket. Ez a szerencsétlen nagy ország, amely megmentette a 
civilizációt és a kereszténységet, olyan kegyetlen bánásmódban 
részesült, amire nincs más magyarázat, mint azoknak a rablásvágya, 
akik őt körül veszik. Továbbá az a tény, hogy az alantasabb népek, 
látván az erősebb legyőzését, teljes tehetetlenségre kívánták 
kárhoztatni. 

A háború után, mindenki áldozatot kívánt és nem akadt senki, aki 
az ország érdekében egy békülékeny, jó szót is szólt volna. — A győzők 
gyűlölik Magyarországot a büszke ellenállásáért. - A szocialisták nem 
szeretik, mert kénytelen volt ellenállni, és ellen is állt a legnehezebb 
körülményelv között is a külső és belső kommunizmusnak. 

Ilyenformán, Magyarország minden igazságtalanságot védelem nélkül 
és minden cselszövést védekezés nélkül szenved el. - Egyetlen 
országot 
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sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. - 
Magyarország megcsonkítása olyan nagy becstelenség volt, hogy senki 
nem akarja vállalni érte a felelősséget!! — De hát ki kívánta 
Magyarországnak ezt a borzalmas és méltánytalan megcsonkítását, ha 
most hallatára mindenki elpirul??" NITTI, aki az olasz tanácsot vezette, 
megállapítja: „Nem lehet ennél ostobább tervet, vagyis inkább 
gyalázatosabb rendszert elképzelni egy ország ok nélkül való 
lerombolására. - A Jóvátételi Bizottság, a Határmegállapító Bizottság 
és a Katonai Bizonságok költségei akkorák, hogy amikor olvassuk, 
megalázást és borzalmat érzünk..." 

„Magyarország demográfiai állapotát, amely néhány évvel ezelőtt 
még kitűnő volt, most veszedelem fenyegeti, — A gyermekhalandóság 
és a tuberkulózis áldozatainak a száma ijesztő méreteket ölt! Az utóbbi 
évek valamennyi „újszülöttje" - részint az anyák nélkülözése, részint a 
tejhiány miatt - a tuberkolózis jelöltje. Az életfeltételek olyan 
súlyosak, hogy nincs párjuk. 

- ,A népek önrendelkezési joga, amelyet az Antant a háború alatt 
hangoztatott, csalt „hazug" formula volt, melyet a veszély óráiban 
tákoltak össze, a jószándékuk igazolására. — Nem teremtették meg az 
ígért békét és eszmét, melyért az emberek az életüket áldozták, s a 
szerződő felek azt elárulták. A feltételeket, melyeket az Antant 
Hatalmak a legyőzőitekre kényszerítettek, - becstelenek voltak. A 
leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel! 

Mint ahogy a görög tragédiákban — az Artridák, — az első bűn, a bű-
nök sorozatos láncolatát vonja maga után, de a folyamatos bűnökért 
mindig az első a felelős, az a - legbűnösebb..." 

„A-. La PAIX" c. munkájában írja: - a békeszerződések ahelyett, 
hogy valóban békét teremtenének, a gyűlölet, a bizalmatlanság és a 
bosszú magvát hintik el. - Ki hinné, hogy a legyőzőnek 
belenyugodnának ilyen - békefeltételekbe? - Tény az, hogy a 
legyőzőnek elszenvedtek egy ilyen békét, de azt el nem fogadták 
SOHA! Európában nincs béke, csupán átmeneti beletörődés az 
ERŐSZAKBA! Addig nem lesz béke Európában, míg a sorozatos 
háborús igazságtalanságokat jóvá nem teszik, amíg a különböző 
európai népek között helyre nem állítják a szükséges kölcsönösségi-
viszonyt... 

A jelenlegi „Status Quo-t" csak a győztesek erőszakja tartja fenn. - 
Tévednek, ha a legyőzöttek bölcs belenyugvására számítanak. 
Igazságos helyzetet kell teremteni, mert a mostani - elviselhetetlen! 
Gyakran elfelejtik, hogy a történelem folyamán Franciaország folytatta 
a legtöbb há- 
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borút, hogy a Franciaország által kezdeményezett háborúk 
nagyrészének Németország volt a színhelye. — A háborúk szinte 
szakadatlan sorozatában a legnagyobb katonai hatalmat Európában 
Franciaország gyakorolta, Richelieutől kezdve Napóleonig: a 17. 
századtól 64, a 18. században 52, a 19- században 32 éven át..." 

„ - Nincs örökké tartó szerződés! Nincs olyan katonai megszállás, 
amely megakadályozhatná egy nép újjáéledését! - Magyarország különö-
sen nem fogja elismerni sohasem a csonkítást, amelynek az áldozatává 
vált!11 

BARTLET, Ashead angol küldött, aki 1919-ben Magyarországon 
járt. 
- „Az antant köteles volt tiszteletben tartani a fegyverszüneti megállapo- 
dást, amely alapján Magyarország 1918 októberében letette a fegyvert. - 
Az Antantot terheli a felelősség a megállapodás be nem tartásáért, és Ma- 
gyarországnak a románok által 1919. augusztustól novemberig 
tartó  folyamatos elpusztításáért. A NÉGY NAGYHATALOM semmit 
sem tett, hogy megakadályozza a támadók rablásait, és csak Sir 
GEORGE CLERK főmegbízott megérkezése után léptek fel - 
Magyarország kirablása ellen!! 
- Ilyen rablást még nem látott a világ a hun Attila napjai óta. - Nincs 
sötétebb lapja a háború történelmének, mint a román csapatok garázdál- 
kodása Magyarországon az 1919. év négy hónapján keresztül. 

A francia intézkedések következtében, a szegedi forradalmi erők 
arra voltak kárhoztatva, hogy - ne játszhassanak szerepet - 
Magyarország bolsevistáktól való felszabadításában. - A négy nagynak 
reménytelenül nem volt fogalma mindarról, ami Magyarországon 
történik, sem pedig a magyar paraszt mentalitásáról." 

- „A versaillesi békeszerződés, a trianoni békeszerződéssel összeha-
sonlítva - enyhe és emberséges okmány. Durva becsléssel megállapíthat-
juk, hogy Magyarország elvesztette előbbi területének 2/3-át, iparának 
3/8-át és nemzeti vagyonának legalább a 2/3-át. 

Egy dolog bizonyos, - ha elérkezik az idő a kedvező alkalomra, a 
magyarok nem fognak késlekedni, hogy — odavágjanak. Ki veheti 
rossznéven tőlük, ha így cselekszenek? (Who can blame them if they 
do so?) 

Csak most kezdjük teljes egészében felmérni azokat a hihetetlen ba-
darságokat, amiket az Antant 1919-ben és 1920-ban Közép-Európával 
kapcsolatban Párizsban elkövetett. Mindennek betetőzéseként a biroda-
lomnak csak azokat a népeit hívták meg - hogy a szavukat hallassák a 
Legfelsőbb Tanács előtt -, amelyek a háború óceánjának közepén 
elhagy- 
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ták a süllyedő hajót, - azok pedig, amelyek kitartottak a hajón, még 
csak - meg sem — szólalhattak a saját ügyükben. Az ő ügyüket a 
legádázabb ellenségeik ismertették. 

Masaryk és Benes, rendkívüli befolyása érvényesült Párizsban és 
a két „kiváló" államférfi, támogatva a franciáktól, - képes volt óriási 
területeket megszerezni Magyarországtól. így megalapították a 
Csehszlovák Köztársaságot, amely nem kevesebb, mint hét 
különböző fajt foglal magában, így feleleveníti a régi Osztrák-Magyar 
Birodalom legkirívóbb tulajdonságait. — Hiszen Ausztria és 
Magyarország - ismételgették állandóan - túl heterogén ahhoz, hogy 
kiállja a wilsoni „önrendelkezés és nemzetiség" próbáját...12 

POLK Frank L. - Az Egyesült Államok helyettes külügyminisztere. -
1919- augusztus 20-án Clemenceau-hoz, mint a békekonferencia 
elnökéhez intézett leveléből: - „Bizonyítást nyert, hogy a román 
hadsereg rendszeresen és tökéletesen kifosztja Magyarországot". 
Clemenceau a levelet válasz nélkül hagyta. - Polk szerint: a 
szövetségeseket terheli némi felelősség, mert nem engedték meg a 
magyaroknak, hogy valamiféle csendőrséget szervezzenek, hogy 
megvédjék országukat." 13(Vecseklőy: pages 204, 210) 

BASS,Jobn Foster: A román hadsereg fosztogatásainak a története 
homéroszi, - Ahhoz semmi sem hasonlítható, ami a háborúban történt. 
A románok elvittek gépeket, mezőgazdasági felszerelést, 
szarvasmarhát, sőt még a parasztok vetőmagját is. — Az angol 
Missiónak egy tagja, akit Kelet-Magyarországra küldtek a helyzet 
megvizsgálására, röviden kijelentette, hogy: „a románok még a szöget 
sem hagyták meg a gerendában."14 (Vecseklőy: 212) 

NEVÍNS, Allan: - „A románok Magyarország kegyetlen támadásával és 
az ország teljes kifosztásával az egész világ megbotránkozását vonták 
magukra."15 
- Az egész világét? Ebben mi, magyarok kételkedünk.! - (Szerző) 

VESNITCH - Szerbia párizsi követe; - „Az amerikaiak mind világosab-
ban kezdik látni a nagy igazságot, hogy az egész szörnyű háború 
azért tört ki és szabadult rá a világra, mert meg akarták törni 
Jugoszlávia felszabadítási mozgalmát" (Megjelent a TEMPS-ben, 1918. 
március 23-án.)16 
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EBRAY, Alcide megállapítása és nyilatkozata a Vesnitch, Szerbia 
párizsi követének a kijelentésére: „Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
Vesnitch követ kijelentése tisztázza a „felelősség" kérdését. - 
Bizonyítja, hogy az osztrák-szerb viszonyban Ausztria csak a 
„védekező" fél volt Szerbiával szemben. - Szerbia egyesítése — más 
szavakkal Jugoszlávia megalapítása, egyet jelentett Ausztria-
Magyarország — szétdarabolásával. Ezt a szörnyű háborút azért 
„viselték", hogy megakadályozzák Ausztria-Magyarország 
feldarabolását. Ennek a veszélynek az elkerülése végett viselt védelmi 
háborút Ausztria - Magyarország 1914-ben Szerbia ellen."17 

BROWN, Phillip Marsbal - a Princetoni Egyetem professzora írja: -
„Magyarországot oly mértékben darabolták fel és csonkították meg, 
hogy önálló nemzeti életet élnie igen nehéz, hacsak nem - lehetetlen! 
(Hungary finds itself dismembered and multilated in such an extent as 
to render separete national existence excessívely difficuult, if not 
impossibie.") Aligha merülhet fel kétség az iránt, hogy az elméletek 
emberei és a tehetetlen szomszédok az önrendelkezési jog 
alkalmazása nélkül akarták széttörni Magyarországot, néprajzi alapon. 
Magyarok millióit és német eredetű népeket csatoltak román, szerb és 
cseh uralom alá. —" 18 

Dr. MACEACHON Roderick a Washington-i Catholic University 
professzora: - „Minden rablásvágy és igazságtalanság közül, amit csak 
beleírtak abba az okmányba, Magyarország kapta a 
legkönyörtelenebb részt. Ezt az országot a szó szoros éneimében 
szétszakították, kegyetlenül feldarabolták, s végül, területének 
kétharmadát odaadták a szomszédos ellenséges nemzeteknek. - 

Elrabolták bányáit, ipari központjait, egyetlen kijáratát a tengerhez 
és legjobb mezőgazdasági területeit. És, ha a békeszerződés érvényben 
marad, megéljük és meglátjuk, miként „hal meg egy civilizált nemzet 
és miként jut egy virágzó nép Armenia sorsára" 

- „Három és fél millió magyart fosztottak meg születési jogáról. Há-
rom és fél millió magyart szakítottak el a hazájától és tettek idegen né-
pek rabszolgájává.19 

SEYMOUR, Charles - az amerikai delegáció Osztrák-Magyar 
osztályának a vezetője, aki tevékenyen részt vett a döntésekben-, „Az 
európai viszonyok egyetlen becsületes tanulmányozója sem lehet vak 
azokkal az 
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új veszedelmekkel szemben, amiket létrehoztunk. Tagadhatatlan, 
hogy tekintélyes területsávot - balkanizáltunk."20 

LORD WEARDALE: - „Kötelességemnek tanom tiltakozni az ellen, 
hogy a külügyminisztérium nem foglalkozott behatóbban azokkal az 
érvekkel, amelyek bizonyítani látszanak, hogy az önrendelkezés 
fennkölt elvét -amelyért, úgy tudjuk, ezt a háborút viseltük számtalan 
esetben figyelmen kívül hagyták, de egyetlen esetben sem olyan 
durván, mint Magyarország határainak a megállapításakor."21 

Értekezés a Lordok házában az angol parlamentben 
a magyarok sérelmeiről Erdélyben és a Trianon-i 

békeszerződésről 1919-1921-ben 

BRYCE, Viscount: Az angol felsőház tagja, Anglia egyik legkiválóbb 
jogásza, történetírója és politikusa. Angol kereskedelmi miniszter és 
Washingtonban angol nagykövet. - 1886-ban felkereste 
Magyarországot és Erdélybe is eljutott. Azóta élénk rokonszenvvel és 
érdeklődéssel viseltetik Magyarország iránt, 

- Lordjaim! E késő éjjeli órák dacára kötelességem pár észrevételt 
tennem annak az indoklására, miért kellett e kérdést a Lordok háza elé 
terjesztenem. Mindnyájan emlékeznek, hogy Németországgal és 
Ausztriával kötött fegyverszünet után Románia csapatai a szövetséges 
hatalmak jóváhagyásával Erdélybe benyomultak és követték a 
hátráló Osztrák-Magyar csapatokat ezen országon keresztül, és végre 
Magyarország fővárosába, Budapestre is megérkeztek. Arra is 
emlékeznek, hogy mily kevéssé viselkedtek megfelelően a megszállt 
országokban, úgyhogy a szövetséges hatalmak, kiknek figyelmét e 
tény szintén magára vonta, tiltakozni voltak kénytelenek eljárásuk 
ellen. 

Erdélyt, amelyre különösen szeretném a Ház figyelmét felhívni, a 
román katonaság egészben elfoglalta. Úgy bántak vele, mintha 
legyőzött ország lett volna és még ma is hasonló a helyzet. Röviden 
vázolni kívánom most Önöknek, mire alapítják ök ezen eljárásukat: a 
románok azt vitatják, hogy a nemzeti elv alapján joguk van egész 
Erdély, sőt Magyarország egy tekintélyes részének birtokbavételére is. 
Ezen az alapon azt követelik, hogy ha Magyarországgal a béke 
megköttetik, akkor az utóbbi köteles tegyen e területeket 
Romániának átengedni. 
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Hogy e követelés jogosultságát igazolhassák, arra törekszenek, 
hogy Erdély magyar lakóit birtokukból kiforgassák és helyükbe - 
különösen a városokban - minél több románt ültessenek, hogy a 
népszámlálás esetére a román népesség nagyobb számú legyen. A 
magyarok bizonyos rétegeit ki akarják szorítani, hogy helyükre a 
románoknak utat nyissanak. Ez az egész Erdélyre és Magyarország 
tekintélyes részére felállított követelésük igazságtalan és nincs 
tényekre alapítva! - Azt hiszem, bár nagyon nehéz teljes 
bizonyossággal nyilatkozni, hogy a román népesség Erdélyben nem 
haladja meg a 55%-ot, bárhogy álljon is a dolog, mindenesetre a 2/3-on 
jóval alul marad. Magyarországon, ahol 23 vármegyét követelnek, azt 
hiszem nincs több román, mint a népesség 43%-a, ezért itt a 
követelésük még kevésbé jogosult. 

Amint ezt Önök, Lordjaim tudják, a román népnek és Romániának a 
műveltsége alacsonyabb színvonalon áll, mint a magyaroké, és ezért le-
alázása és lefokozása „a nagy népességnek az a tény, hogy román tiszt-
viselők legyenek föléjük rendelve, akik oly kevéssé művelt és kevéssé 
előrehaladott országból származnak, mint amilyen Románia." 

Ehhez hozzá kell még tennem azt, hogy a román kormánynak az a 
követelése, mely Erdélyre és a 23 vármegyére vonatkozik, tulajdonkép-
pen Magyarország gazdasági pusztulását jelenti, és nagyon komoly 
megfontolást érdemlő kérdés, mivel ez is hasonló ahhoz a jogtalan 
szigorúsághoz, amellyel a békeszerződés Ausztriára nehezedett, s 
amely Ausztriát vagy ami Ausztriából megmaradt, az éhség és 
pusztulás jelenlegi állapotába juttatta. 

Nagyon sajnálatos, hogy a békealkudozásokat annyira titokban tart-
ják. Elég végzetes baj az is, hogy a párizsi tanács tárgyalásait a szövetsé-
ges országok népe előtt el akarja titkolni. Ha ezek ismeretesek lettek 
volna, legalábbis néhány szövetséges országból tiltakozás hallatszott 
volna ezek ellen, mivel nagyon valószínű, hogy a párizsi konferencia 
határozata szerencsétlen eredményeket fog előidézni. 

Itt van a kezemben egy emlékirat, melyet Párizsban a három erdélyi 
püspöktől kaptam, akik az ország jelenlegi helyzetével foglalkoznak. 
Ők a római katolikus, a kálvinista és az unitárius püspökök voltalt. 
Önök közül Uraim, talán sokan nem tudták, hogy van Erdélyben 
kálvinista és unitárius püspök, s azt hiszem, hogy ez - teljesen 
egyedülálló jelenség a maga nemében, még inkább figyelemreméltó az 
a tény, hogy a három különböző egyházi szervezethez tartozó három 
püspök, akik egymástói sok tekintetben annyira távol állnak, erre a 
közös tiltakozásra egyesül- 
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lek egymással. A keresztény egyháztörténelemben ez az első ilyen 
eset, és ezt az egyesülést népünknek válságos helyzete hozta létre, 
mivel úgy a r. katolikusok, mint a protestánsok sorsa olyan súlyossá 
vált, hogy kötelességüknek tartották erre az egész világ figyelmét 
felhívni. 

Exen emlékirat tartalmazza azon sérelmeket, amelyeket a 
püspökök állítása szerint Erdély magyar lakosain elkövettek, úgy a 
katolikusokon, mint a kálvinistákon és unitáriusokon. A sérelmeket 
részben politikai célból kövének el és azon törekvésből, hogy 
amennyire csak lehet románosítsanak, részben pedig egyházi célból, 
hogy annyit ártsanak, amennyit csak lehet a katolikus, a kálvinista és 
az unitárius egyháznak, s befolyásukat amennyire csak lehet 
csökkentsék, hogy helyükbe a román egyházat állíthassák. 

Panaszaik között van az ott működő magyar tisztviselőknek 
kártérítés nélküli kiűzetése, továbbá az állami és községi iskolák 
lefoglalása, tanítóik elűzetése csak azért, mivel nem voltak hajlandók 
Romániának hűségesküt tenni, melyre természetesen nincsenek 
kötelezve. — A román szuverenitás itt még nincs elismerve, és így ez 
teljesen erőszakos és jogtalan cselekmény a román tisztviselők részéről. 
— Arról is szólnak a püspökök, hogy az államnak és az önkormányzati 
egyesületeknek tulajdonát lefoglalták, az egyházi és nevelésügyi 
alapokat elvették és tulajdonjogukat sem respektálták, de ennél még 
rettenetesebb erőszakosságot is követtek el, így pl. papokat és nőket 
megbotoztak... - Egyéb értesüléseket is megszereztem egy lelkésztől, 
aki mostanában látogatta meg Erdélyt. Ő 73 olyan, a románok által 
kirótt büntetést sorolt fel, amelyeket magyaroknak azért kellett 
elszenvedniök, mivel visszautasították a román államnak a hűségeskü 
letételét, amelynek követelésére különben sem volt joguk. Itt vannak 
erre vonatkozó irataim, és ezeket kívánatra a kormánynak átadhatom. 

A kormányt arra akarnám felkérni, hogy indítsanak a szövetséges 
kormányok vizsgálatot, s hogyha ezek a tények beigazolódnak, akkor 
tegyenek a szövetséges kormányok olyan lépéseket, amelyek 
biztosítják az ilyen cselekmények megszűnését. 

Ha a román tisztek és katonák bűnösek ezen sérelmek elkövetésé-
ben, akkor a szövetségeseknek éberen kell vigyázniuk, hogy 
megállapíthassák milyen intézkedéseket kell keresztülvinniük, hogy a 
kisebbségek védelmét a románok szigorúan és hűen keresztülvigyék, 
minden vonalon. Ebben az ügyben okvetlenül vizsgálatot kell tartani. 
Felszólalásomban a magyarság egyik ágára a - SZÉKELYEKRE - kívá- 
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nok különösképpen kitérni, akik 1000 év óta Erdély keleti részén 
laknak. Egyszerű, becsületes hegyvidéki nép lakik ott, akik egymásközt 
élnek és a románokkal egyáltalán nem vegyülnek össze. Súlyos 
igazságtalanság volna ezt a népet egyszerűen Romániának alávetni, 
mely rájuk nézve vallásra, nyelvre, fajra - idegen. Azt óhajtom - s 
remélem, hogy ez így is lesz -, hogy amikor a határok megállapíttatnak, 
akkor ezeknek a magyaroknak az ügyéről alapos megfontoltsággal 
gondoskodjanak, nehogy ezek román uralom alá kerüljenek. - Mert, 
megjegyzem, hogy a magyar népesség magasabb kultúrszínvonalat ért 
el, mint a román. Olyan országnak mint Anglia, nem szabad 
közömbösen tárgyalnia a magyar nép követeléseit és jogait. 

Nincs Európának olyan része, ahol Anglia oly nagy 
megbecsülésben és szeretetben állt volna, mint hosszú időn át 
Magyarországon. - Még 1886-ban utaztam Magyarországon és így 
nyilatkozhatom azon barátságról és meleg érzésről, amely 
Magyarországon és Erdélyben Anglia iránt akkor is megnyilvánult. - 
Ez főleg azon ténynek volt tulajdonítható, hogy az 1849-ben az 
elvesztett szabadságharc után a mi népünk oly szívesen fogadta a 
száműzötteket és enyhítette súlyos szenvedésüket. 

Azt lehetne természetesen ellene felhozni, hogy az újabb időben 
Magyarország Németország szövetségese lett. Ennek oka azonban az a 
nagy aggodalom volt, amellyel a magyarokat Oroszország ereje 
eltöltötte. Ez a nagyhatalom állandóan fenyegette az országot, és ő 
volt az okozója 1849-ben függetlenségük megsemmisítésének is, 
amikor egy nagy orosz hadsereg a magyarok hazafias mozgalmát 
elnyomta. Ennek következtében Magyarország azt gondolta, hogy 
kénytelen Németországhoz fordulni Oroszországgal szemben 
védelemért. De ettől eltekintve, mindig ápolta a barátságot Angliával és 
nagy kár volna, ha mi bármilyen méltánytalan cselekedetnek a 
részesei volnánk egy olyan országgal szemben, amelyhez valamikor 
igen szoros kötelékek fűztek. 

Hozzáfűzhetem még ezekhez, hogy a magyar nagyon önérzetes 
nép, s nem hiszem, ha Magyarországtól népessége egy részét 
elvennék és román kormányzat alá helyeznék, ebbe a magyarok 
egyszerűen csak belenyugodnának. - Mint több hasonló esetben, úgy itt 
is attól lehetne tartani, hogy a párizsi konferencia elhanyagolja azokat az 
elveket, amelyekből kiindult és a nemzetiség és önrendelkezés elvét 
átlépve, a népeket idegen uralom alá helyezi. A nemzetiségek 
azonban minden valószínűség szerint nem fogják magukat ennek 
állandóan alávetni, és így további elégedetlenség, veszély, felkelés és 
háború csíráit hintik el. 
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Mindenki, aki a magyarok lelkületét ismeri, tudja, hogy előbb 
vagy utóbb bajok lesznek és ismét visszatérnek azok a nemzetiségi 
viszálykodások, amelyekből ez az utóbbi háború is keletkezett."22 

„- Magyarország ellenségei teljesen kezükben tartják a sajtót. A 
jugoszlávok és a románok javaslatát tárgyalták az újságokban, de nem 
tudok egyetlen angol orgánumról sem, amely a magyarok kívánságát 
terjesztette elő! - Magyarországnak nem volt alkalma ügyéről szólnia, 
és most az országnak sorsdöntő óráiban különösen méltányos és 
igazságos lenne, hogy több olyan felszólalást hallhassunk 
érdekében, mint amilyen az előttem szóló nemes Lord Newtoné volt. 

Hallottuk, hogy mily komoly és végzetes következményei 
vannak olyan békének, amelyet a „bosszú" szelleme szült és amelyet a 
gazdasági viszonyok kellő figyelembevétele nélkül igyekeznek 
keresztül vinni. A Lord jó szolgálatot tesz, midőn ráirányítja a 
figyelmet arra a tényre, milyen gazdasági helyzet fog Magyarországon 
előállani, ha a békeszerződést keresztül visszük. 

Magyarország valahogy megbékült Ausztriával és kényszerült 
sorsát ehhez az államhoz fűzni. - Ausztria szoros szövetségre lépett 
Németországgal és Magyarország nem tudott kitérni e szövetség 
következményei elől. A félelem Oroszországtól, amely a magyar 
függetlenségét és szabadságharcát megsemmisítette 1849-ben, 
élénken bevésődött a magyar lelkekbe. 

Nemes barátom felhívta a figyelmünket, hogy Magyarországon 
mily jöl bántak a hadifoglyainkkal is, hogy egyáltalán nem érkezett 
panasz angol tisztektől vagy katonáktól, akik Magyarországról jöttek 
vissza. Ahelyett, hogy keresztül vitték volna az internálások kemény 
módszerét, amint azt a németek tették, a magyarok angol polgárainkat 
és katonáinkat nem internálták, hanem azok szabadon járhattak az 
országban. Olyan dolgok ezek Uraim, amelyeket nem szabad 
elfelejtenünk! Magyarország határai kérdésének elintézése roppant 
nagy nehézségekkel jár. Különösen fontos, hogy meggyőződjünk a 
nép kívánságáról. Különböző, pártatlan forrásokból úgy értesültem, 
hogy Észak-Magyarország rutén népe a magyar állammal akar 
összeköttetésben maradni. A ruténeknek, akik olyan hosszú ideig a 
magyar állam kötelékében voltak - és azt hiszem megelégedett 
alattvalói voltak az országnak -, nincsenek panaszai Magyarország 
ellen. Méltányos tehát, hogy alkalmat adjunk nekik nyilatkozásra, 
vajon el akamak-e szakadni a magyar államtól, mellyel hosszú ideig 
összeköttetésben állottak, vagy fenn akarják tartani tovább- 
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ra is az összeköttetésüket... Ugyanez a megjegyzésem vonatkozik 
Erdély népére is! Erdély észak-északnyugati részében jelentékeny 
tömegű magyar él, ezeknek meg kell hagyni az összeköttetést az 
anyaországgal! Erdély észak-keleti hegyes vidékein lakik a magyarság 
legősibb ága: a székely, kiket szintén nem lehet a román uralom alá 
vetni, mert ellene a legnagyobb eréllyel tiltakoznak! 

Nem kell ismételnem, amit nemes barátom mondott, annak a 
békeszerződésnek a hatásáról, amely a magyar jövő sorsát 
szabályozza. Ez a magyar államot régi méreteinek egyharmadára 
redukálja és a több mint három és negyed millió magyart, — akik 
nemcsak a magyar nyelvet beszélik, hanem a magyar nép dicső 
tradícióit is örökölték, olyan idegen uralom alá vet, amellyel szemben 
a legerősebb ellenszenvvel viseltetnek. 

Ez a szerződés tönkreteszi Magyarországnak gazdasági 
összefüggését, megfosztja az országot erdeitől, bányáitól, ipartelepeitől 
és azon gazdasági forrásaitól, amellyel egy életképes népnek bírnia 
kell. Megszakítja a közlekedési vonalait, vasútvonalai közül több 
főútvonalat és több fontos vasúti összeköttetést idegen államokba 
helyez át, megsemmisíti azon kereskedelmi összeköttetését, 
amelyben a régi területeinek fórészével állott. 

Ha az úgynevezett „önrendelkezési" elvből indulunk ki, akkor azt 
olyan következetesen kell alkalmaznunk, amennyire csak tudjuk. A 
legtermészetesebb eljárás az, hogy NÉPSZAVAZÁS útján 
bizonyosodjunk meg a nép kívánságáról. Miért nem küldhetnek ki egy 
bizottságot a szövetségesek a helyszínre? — Északon a csehszlovák, 
keleten a román, és, délen a szerb határkérdésben? És helyi 
népszavazásokat rendezzen! Nemcsak az a fontos, hogy igazságos 
legyen a döntés, de az is, hogy a nemzet maga is érezze, hogy vele 
szemben igazságosan jártak el. Alkalmat kell adni a népnek, hogy 
ügyét a békeszerződést - megszerkesztő nagyhatalmak elé 
terjeszthesse és, hogy kifejezhesse, hová akar tartózni. Minden 
igazságtalanság e téren súlyos kockázattal jár. 

Nem hiszem, hogy az Önérzetes magyar nép bármibe is 
belenyugszik, amit igazságtalannak tart. — Bármiként is rendezzük e 
kérdést, ha az igazságosság elvével ellentétbe kerülünk, akkor az 
„önrendelkezési jog" elveit oly szigorúan kell keresztülvinnünk, 
amennyire csak lehet és oda kell hatni, hogy az igazságosság 
érvényesüljön. — Hogyha békét akarnak és el akarják kerülni, hogy 
állandó háborús tűzfészek legyen az igazságtalanul büntetett 
nemzetiségek miatt, akkor ezt a kérdést azon elvek szerint kell 
megoldanunk, melyeknek tiszteletben tartását a szövetsége- 
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sek kilátásba helyezték, mikor a fegyverszünetet megkötötték... - 
Köteleztük magunkat a nemzetiségi és önrendelkezési elvek 
keresztülvitelére! - Komolyan remélem, hogy Őfelsége kormánya ezt 
az álláspontot fogja magáévá tenni, mert a jövő békéjének a legjobb 
védőőre az - igazságosság!" 

Lord BRYCE: „A nagyhatalmak most úgy akarják orvosolni a régi 
panaszokat, hogy újakat - okoznak! Ezeket a dolgokat, amint Newton 
Lord is mondotta, azon elvek arculcsapásával csinálják, amelyet a 
nagyhatalmak maguk elé tűztek, amikor hozzáfogtak Európa 
rekonstruálásának munkájához. Valamennyi nagyhatalom kijelentette, 
hogy azon elhatározással fognak hozzá a rekonstrukció munkájához, 
hogy igyekeznek kielégíteni a lakosság minden célszerű kívánságát, és 
minden törekvésük az lesz, hogy olyan állapotokat hozzanak létre, 
amelyek folytán kevesebb panasz és több megelégedés, tehát a jövő 
békéjének jobb biztosítékai lesznek. Ezeket az elveket, azonban 
figyelmen kívül hagyták! Ha a nagyhatalmak kevésbé törődnek az 
igazságossággal, mint az állítólagos érdekeikkel, hogyha arra 
határozták el magukat, hogy röviden és igazságtalanul intézik el a 
dolgokat, akkor ennek dacára gondoskodniuk kellett volna valami 
módon a BÉKE fenntartásáról és a jövő eshetőségeiről. 
Őszinte örömmel hallottam a nemes Lord szavait, melyekkel 

Magyarország jövó felvirágoztatásáról emlékezett! Én nem esem 
kétségbe Magyarország sorsa felett. Elvégre is, egy ország nagysága a 
népnek lelkében van! A magyar nép lelke nincs megtörve, de 
mindenesetre aggódnunk kell amiatt, hogy ezeket a 
békeszerződésekben felvett intézkedéseket, mint nagy 
„igazságtalanságot" állandóan fájón fogják érezni, bántó érzés és 
elkeseredés fog rajtuk erőt venni, amely az első lehetőséget várja, 
hogy a békeszerződés által okozott igazságtalanságokat 
megszüntesse. Az igazságtalan megoldások, sosem maradnak fenn 
állandóan, 

Hiheti-e bárki is, hogy azok a megállapodások, amelyek a békeszer-
ződésben foglaltatnak, - állandó békét fognak teremteni? Sőt, inkább a 
jővö háború csíráit hintik el éppen akkor, amikor a BÉKE volna az 
egész világ legnagyobb vágya! 

(Mindez elhangzón a Lordok Házában 1919. december 17-én, 
Erdély érdekében és a magyar békeszerződés védelmében 1921. 
március 7-én. - Gt. Brit. Parliament, House of Lord, London 1921. pp. 
7-10, 24-31.)35 
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Lord BRYCE a párizsi békeszerződés meghozatala utáni 
nyilatkozata-. „Ez a békeszerződés „fait accompii" elé állít bennünket. 
Már nem változtathatunk rajta semmit sem, pedig azt hiszem, hogy ha 
hazánkban tudták volna, hogy mit csinálnak Párizsban, és módunkban 
állt volna a közvélemény érdeklődését felkelteni, akkor 
megakadályozhattuk volna, hogy ilyen békefeltételeket szabjanak. 
Sajnos, nem szerezhettünk tudomást a történtekről, és most elibénk 
terjesztik a szerződést, melyet nem lehet már megváltoztatni. Nem 
marad más hátra, mint tiltakozni azon igazságtalanság ellen, amely a 
szerződésből kiérezhető. - Hogyha az egész tárgyalás a. külügyi 
hivatalunkra bízatott volna, akkor egészen más békeszerződés állna 
előttünk. 

Mi lehet az oka, hogy Párizsban így döntöttek? Sok dolog kiderült 
már, amit a Négyek Tanácsa vagy a Tizek Tanácsa intézett, de ezen 
értesülések közül egy sem derített világosságot azon sötétségbe, 
amelynek a leple alatt Magyarország sorsát eldöntötték! Még azt sem 
tudjuk tulajdonképpen, melyik hatalom befolyásának tulajdonítható, 
hogy ez a békeszerződés ilyen lett, és hogy ez a hatalom, milyen 
indokból cselekedett  így? 

Magyarország mindenesetre több megbecsülést és rokonszenvet 
érdemelt volna! Ez az ország egyike Európa legrégibb királyságának, 
sokkal régibb, mint az olyan gombamódra keletkezett államok, mint 
Poroszország és Bajorország, Ausztriáról nem is beszélve. 

Az országot önérzetes és szabadságszerető nép lakja. A 
világtörténelemben nagy szerepet játszott évszázadokon keresztül. 
Sokszor küzdött a szabadságáért a Habsburgok ellen, és amint a 
nemes EARL nagyon helyesen mondotta és Lord Newton is kifejezte, 
- hazánk iránt mindig a legmelegebb rokonszenvvel viseltetett. 

Nem látom semmi alapját sem annak az állításnak, hogy 
Magyarország a háború kitörésében vezető szerepet vitt volna. Ezt 
állandóan állították, de elegendő bizonyítélt nélkül. - 
ELLENKEZŐLEG! - Adataink vannak arra nézve, hogy Tisza István 
gróf a háború előtti tanácskozáson - mikor a Szerbiához intézett 
ultimátum ügyét tárgyalták - mindent megtett, hogy lebeszélje az 
intézőket szigorú fellépésükről, amelynek megtörténte után, mint 
magyar miniszterelnök, szintén mindent elkövetett, hogy a háború 
rögtöni kitörését megakadályozza! - Az igazság az, hogy volt egy 
kevés tagból álló, rosszakaratú kamarilla Bécsben, a németekkel 
szoros összeköttetésben, ennek köszönhetjük a háborút és nem a 
magyar közvéleménynek, vagy a magyar államférfiaknak." 
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Mi történt most Magyarországgal? 
Magyarország a területének több mint a felét elvesztette! 

Népessége is hasonlóképpen, felénél kevesebbre redukálódott, és 3 
millió magyarul beszélő magyart idegen uralom alá vetettek. 

A párizsi konferencián a nemzetiségi és önrendelkezési elvet 
félretolták olyankor is, amikor nagyon könnyű lett volna alkalmazni. 
Vegyük például a székelyek esetét. Ez kb. 500 000 főnyi népesség, 
amely minden tekintetben tiszta magyar és semmiképpen sincs a 
románokkal Összekeveredve. - Ez egy összefüggő nemzeti egység, 
mely külön él azon a hegyvidéken, amely a Moldva határa és 
Kolozsvár, Marosvásárhely nevű városok között terül el, 

Miért nem húzták meg a határvonalat úgy, hogy a Székelyföldet Er-
délynek a magyar részéhez csatolták volna, mert hiszen Erdélynek ez 
a területe jó részben - magyar? Olyan városoknak, mint Kolozsvár, Arad 
és Nagyvárad, a lakossága csaknem kizárólag magyar. Kolozsváron 
1910-ben a lakosság lélekszáma Összesen 60,808 volt, ezek közül 
magyar volt: 50,704 (83, 4%), a románok száma pedig csak: 7562 volt! 
ARAD összes lakosainak a száma: 63 166, ezek közül magyar volt; 
46 085 (73%), a románok száma csak 10 279 volt. Szatmárnémetinek a 
33,094 lakosságából 32,892 (94,9%) volt a magyar anyanyelvű. 
Nagyváradon összesen 64,169-en laktak, ezek közül 58,421 (91, 1%) 
volt a magyar. Pozsony városát a csehszlovákoknak adták, azt hiszem 
azért, hogy kijussanak a Dunához. Igen méltányos, hogy legyen 
kijáratuk a folyóhoz és hogy jogosultak legyenek hajózási célokra 
felhasználni, de ebből az okból nem volt szükséges, hogy a magyarok 
által lakott területeket, a színtiszta magyar Csallóközt elvették és a 
tótoknak adták! - A két nagy egyetemet: a pozsonyit és a kolozsvárit 
is elvették Magyarországtól. 

Elvették csaknem valamennyi erdejüket, amelyek nagy értéket 
népviseltek. - Erdőállomanyának a 85,7%-át elvesztette. - 
Hasonlóképpen elvesztette ásványainak a legnagyobb részét is:  
80,5%-át. - Ezek a változások azt jelentik, hogy nincs meg a 
lehetősége a gazdasági újjáéledésének és gyáripara fejlesztésének. 

Nem akarom azzal tölteni az időt, hogy MILLERAND levelével 
foglalkozzam, amelyben megmagyarázza a szövetségeseknek 
Magyarország területének a felosztását. - Ezen fejtegetése gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy a szövetségesek nem értek rá az ügy gondosabb 
megvizsgálására. Amit a levél mond, az lényegileg a következő: - 
„Miután nem hagyhatjuk meg 

78 



Magyarországot a korábbi állapotában, semmit sem adunk meg ami 
az országot megilletné. - Miután nem csinálhatunk tökéletes 
rendszert, egyszerűen elveszünk nagy területeket Magyarországtól, 
amit még a saját elveink szerint is vissza kellene kapnia." 

Azt mondják, hogy intézkedtek a kisebbségek védelméről. 
Lordjaim! Most már vannak bizonyítékaink arra vonatkozólag, miként 
fogják védeni a kisebbségelvet! — Mikor a háború végén felszólították 
a románokat, hogy Kun Bélát és a bolsevikokat űzzék el, akkor a 
románok azt követelték, hogy abban az országban maradhassanak, 
amely nem volt az ÖVÉK! - A szövetségesek megengedték, hogy 
Magyarország nagy részét elfoglalhassák, még mielőtt a 
békeszerződés feltételeit megállapították volna. — Lefoglalták az 
egyházi vagyont, bezárták az iskolákat és úgy tudom, hogy ma is arra 
kényszerítik a gyermekeket, hogy román iskolába járjanak, még 
akkor is, ha számukra magyar iskolákat állítottak fel. Minden módon 
arra törekednek, hogy a magyar nyelvet kiirtsák és helyébe a románt 
tegyék. Mióta a románok Magyarországon vannak, az üldözések 
egész rendszere kezdődött meg, vallási és faji téren egyaránt. 

Emlékezni fognak Lordjaim arra, hogy több mint egy évvel ezelőtt 
felhívtam a Ház figyelmét egy kérvényre, egy emlékiratra, amelyet az 
Erdélyben legjobban elterjedt három vallás, a katolikus, a kálvinista és 
az unitárius felekezet feje nyújtott be, - kérve a nagyhatalmak 
közbenjárását, hogy akadályozzák meg azt az elnyomást és 
igazságtalanságokat, amelyekkel a vallási szervezeteikkel bánnak a 
románok. 

Attól félek, hogy ez az elnyomatás azóta is csak folytatódott. Már 
akkor bátorkodtam a kormányt felhívni, hogy nevezzenek ki egy 
bizottságot ennek az ügynek a megvizsgálására, és úgy látom, hogy Lord 
Newton is szeretné, ha ez megtörténnék. 

Szeretném tudni, hogy abban az esetben, ha a kormány nem 
volna megelégedve a kapott értesülésekkel, indít-e valamilyen 
vizsgálatot annak a megtudására, vajon nyújtanak-e védelmet a 
békeszerződésben említett kisebbségnek? - Nagyon félek, hogy nem 
áll hatalmában annak a védelemnek a kieszközlése, amelyet a 
békeszerződés biztosít a kisebbségek részére. Van-e hatalma erre a 
Népek Szövetségének, vagy számíthat-e az európai nagyhatalmak 
támogatására e téren? Ez a kérdés még a ködös jövőben van, és évek 
fognak eltelni, míg eredményes védelmet fognak biztosítani azok 
számára, akik most a békeszerződés által létrehozott változások 
folytán szenvednek." 
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AZ ANGOL LORDOK és a MAGYAR BÉKE - Budapest, 1921 
című könyvecskét Dr. Petri Pál a következő magyarázattal látta el: 

- -Magyarország nemzetiségi politikája teljesen liberális volt. Maguk a 
nemzetiségek is meg voltak elégedve a helyzetükkel. Panaszaik nem 
„nemzetiségi" természetűek voltak, hanem vagy gazdaságiak vagy a köz-
igazgatás nem megfelelő voltára vonatkoztak, amely bajokat épp úgy 
érezték a magyar, mint a nem magyar ajkú lakosok. 

A magyar nemzetiségi törvény teljes egyenjogúságot biztosított a nem 
magyar ajkúaknak a magyar ajkúakkal úgy a magán-, mint a közéletben. 
Hogy a magyarság nem nyomta el a nem magyar ajkúak kulturális fejlő-
dését, bizonyítja az is, hogy pl. a: 12-14 éves magyarok közül 92% tud írni és 
olvasni, az ugyanilyen korú tótok közül is 88,3%, a különbség tehát 
minimális. ~ A szerbek és különösen a románok közül kétségtelen, hogy 
kevesen tudnak írni és olvasni. A 6 éven felüli szerbek közül 59,8%, a 
románok közül 33,1%, míg a magyarok közül 79,3%. A tótok közül 6 
éven felül 60,7%, de ez nem a magyarság mulasztása miatt áll fenn. A 
régi Romániában 8 éven felüli román népnek csak a 36%-a tud írni-olvasni. 
A kultűrfejlődésben nem akadályozott Románia, tehát nem tudta feljebb 
emelni népének kultúráját, mint a magyarországi románság, az -
állítólagos elnyomás dacára.- 

Szerbiának az 1900. évi népszámlálás szerint a 6 éven felülieknek 
csak a 20,3%-a tudott írni és olvasni, ugyanakkor a magyarországi szer-
beknek pedig 48, 55%-a. (63, 64 oldal)25 

LORD PH1LLMORE: - „Mivel én is támogattam nemes barátomat, Lord 
NEWTON-t, amikor a ratifikációt sürgette, ki kell jelentenem, hogy ezt 
nem azért tettem, mintha a békeszerződést jónak találnám, hanem azért, 
mert úgy érzem, mivel már a békeszerződést úgyis megszövegezték, 
Magyarország szempontjából még az a legjobb, ha ennek a ratifikálása 
gyorsan megtörténik, és így legalább a magyar föld felszabadul a blokád 
és az idegen megszálló hadseregek alól. 

Mindenki tudja, mily legyőzhetetlen nehézségei vannak Kelet-Euró-
pában az egyes országok, fajok, nyelvek vagy vallások szerinti elhatáro-
lásának. Bármit teszünk is, mindig marad úgynevezett idegen elem min-
den egyes országban. Ilyen körülmények között azt hiszem az lenne a 
legbölcsebb, ha Magyarországtól nem választanának el egész tartomá-
nyokat, mint amilyen például: Szlovénia. így nem tépnék szét a régi 
kapcsolatokat ott, ahol a helyi közigazgatás és gazdálkodás folyamán 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ezek kifejlődtek. Ezt az elvet nézetem szerint leginkább az észak-
magyarországi Csehszlovákiához csatolt magyar területekre 
vonatkozólag lehetne érvényesíteni. - Értesüléseim szerint nagyon kétes, 
hogy a tótok szeretnének-e, mint állítólagos alacsonyabb faj, a 
cseheknek az uralma alá vagy legalábbis a felsőbbsége alá jutni; hanem 
ellenkezőleg, úgy tudom, hogy inkább óhajtanának a magyarok 
fennhatósága alatt maradni. 

Bármint legyen is, Észak-Magyarország nagy részének 
Csehszlovákiához, ehhez az új alakulathoz való csatolása azt az 
eredményt hozta létre, hogy sok oly magyart szakítottak el hazájuktól, 
kiket történelmi, nemzeti és néprajzi kapcsok összefűzték a magyar 
királyság fennállása óta. 

Csehszlovákia, tisztelettel legyen szólva, úgy tűnik fel nekem, mint 
egy összedrótozott parvenü, amely Magyarország kárára igyekszik gaz-
dagodni. 

Tudom, mivel a békeszerződés már létrejött és most már csak azt 
igyekezzük elérni, hogy a megkötött békeszerződést úgy hajtsuk végre, 
hogy a békeállapot állandóságát remélhessük. - E célból Őfelsége kor-
mányát négy elv alkalmazására kérem, amelyek Magyarország terhét 
kissé könnyebbé tennék és általuk elérhetnénk, hogy Kelet-Európában 
nem állandósulna a jelenlegi nyugtalanság. 

Először is maga a nemes EARL vetette fel a határmegállapító bizott-
sággal kapcsolatban egy igen értékes eszmét. - Ennek kapcsán remélem, 
hogy a határmegállapító bizottságok jogkörüket kiterjesztve értelmezik 
és mindig Magyarország javára döntenek úgy, hogy ez az ország új hatá-
rait kibővíti. 

Másodszor - itt van a nemzeti kisebbségi jogok ügye. Nem tudom, 
hogy fogadtuk volna, ha vesztett háború esetén minket kényszerítenek 
brit nemzeti kisebbségek védelmére Írországban, Walesben vagy ]ersey-
ben. A kisebbségi jogok tiszteletben tartására a kötelező rendelkezések 
kölcsönösen megvannak úgy Romániára, mint Szerb-Horvátországra 
vonatkozólag és hogy hasonló intézkedések vannak Csehszlovákiát ille-
tőleg is, és remélem, hogy Őfelsége kormánya mindent megtesz ezen 
intézkedések életbeléptetése érdekében. 

A harmadik dolog a jóvátétel kérdése. Remélem, hogy a károk meg-
térítésére vonatkozó döntés csak formális marad. Magyarországot ily 
irányban nem zaklatják tovább még az esetben sem, ha kiderül, hogy . 
sokkal gazdagabb, mint Ausztria. 

Végül - talán ez a legfontosabb - azt kérem, hogy Őfelsége kormánya 
minden hatalmát használja fel arra, hogy a szerb-horvát haderő és 
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bármely más hadsereg, amely még Magyarországon van, - ürítse ki a 
megszállt területet a lehető leggyorsabban, de úgy, hogy károkat ne 
okozzon, és hogy így Magyarország legalább új határainak birtokába 
juthasson. _ "26 
 

LORD NEWTON - báró, az angol felsőház tagja, bosszú ideig volt dip-
lomáciai és katonai szolgálatban, több politikai kérdésekkel foglalkozó 
műve jelent meg. 1916 óta másodállamtitkár az angol külügyminisztéri-
umban. 

Magyarország ügyét melegen felkarolta és nemrégiben az országot és 
Erdélyt is beutazta. A magyar kérdések iránt állandó érdeklődéssel visel-
tetik. 

"Nem hiszem, hogy Angliában a magyar békeszerződéssel a legke-
vésbbé is tisztában volnának, s azzal, hogy mily rendkívül szigorúak és 
kemények a javasolt békefeltételek. Egy pillanatra illusztrálni óhajtanám 
ezt az által, hogy összehasonlítom a magyar békeszerződést a német bé-
keszerződéssel. A német békeszerződés rendelkezései túlságosan kemények 
és szigorúalt, de - Németországnak bizonyos feltételek mellett megvan a 
lehetősége, hogy ismét kiheverje a csapásokat és Európa egyik 
nagyhatalma maradjon. 

Nézzük most Magyarország esetét! Magyarország a háború előtt egy 
önmagát fenntartó, virágzó ország volt a legtökéletesebb földrajzi és gaz-
dasági egység, azt hiszem - egész Európában. Népességének a száma 
meghaladta a 18 milliót. - A 18 millióból most kb. 7 millió maradt, és a 
magyar területeknek nem kevesebb mint kétharmadát új államok között 
osztották fel. - E célból a tótokat, akik ezt a legkevésbé sem óhajtották, 
elszakították Magyarországtól és Csehszlovákia kebelezte be. Ezek között a 
tótok között nagyobb magyar és német tömbök is vannak. - Így 
Pozsony városában több mint 96% a magyar és német, és ezt csak azért 
csatolták az új államhoz, hogy dunai kikötőt adjanak neki. 

Nyugat Magyarországon olyan magyar honpolgárokat, kik németül 
beszélnek, akaratuk ellenére Ausztriához csatoltak. - Még nagyobb 
számban vannak délen, akiket teljesen önkényesen Jugoszláviába helyeztek 
be. Ahogy értesültem, ezek egyáltalán nem vágyakoztak a szerbeli uralma 
alá kerülni. - Kelet-Magyarországon pedig ezeknél is sokkal nagyobb 
számú lakosság jutott nagy magyar és német népességű tömbökkel és 
városokkal, évszázados magyar kultúrával a románok hatalmába; bár nekik 
éppen a románok voltalt a legkeseredettebb nemzeti ellen- 
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ségeik - Nem tagadhatjuk, hogy a két utolsó esetben, azaz a jugoszláv 
és román bekebelezésnél elszakított lakosoknak egy magasabb 

civilizációt kell alacsonyabb műveltséggel felcserélniök. Azt szeretném 
tehát tudni, hogyan remélhetjük ilyen körülmények között, hogy ezek 
békességben és megelégedetten fognak élni." 

Vegyük például azokat a gazdasági veszteségeket, amelyek 
Magyarországot érték. A békeszerződés következtében elvesztette 
Magyarország szántóföldjeinek az 57% -át, szarvasmarha állományának 
a 65% -át, juhainak a 70% -át, erdeinek a 80% -át, valamennyi 
sóbányáját és kb. egész bányaterületét, vasútvonalainak a 65% -át, 
beleértve legfontosabb vasúti összeköttetéseit és mindezeken kívül 
elveszti az ellenőrzési jogát a vízi utakon, amelytől nagy részben az 
ország boldogtilása függ. Minden túlzás nélkül mondhatnánk tehát, 
hogy az ország gazdaságilag képtelen lesz fennmaradni, de még ennél is 
súlyosabbá teszi a helyzetet az, hogy kb. 3 és fél millió magyart 
valamint másfél millió németül beszélő magyart, - mintha állatok 
volnának, úgy helyeztek át egyik országból a másikban. Ilyen 
körülmények között jogosan és természetesen kérdezhetjük: - Mi lett az 
úgynevezett "önkormányzati" jog kérdéseivel, miért kell civilizált 
emberi lények millióit átszállítani egyik országból a másikba, mint 
juhokat vagy barmokat, anélkül, hogy a véleményüket nyilváníthatnák? 

Miért nem engedik meg, hogy itt is NÉPSZAVAZÁs legyen, mint 
ahogy máshol volt? A magyar kiküldötteik is kijelentették, hogy 
teljesen készek volnának belenyugodni egy népszavazás eredményébe. 
- Az egyedüli válasz arra a kérdésre, miért nem lehet ennek a népnek 
népszavazást engedélyezni, - az lehetne, hogy Magyarország annyira 
bűnös, hogy azt az engedményt sem lehet neki megadni, tőle ezt is meg 
kell vonni. 

Én a magam részéről semmi ilyen megállapítást nem vagyok hajlan-
dó elismerni, sőt azt állítom, hogy Magyarországnak határozottan erő-
sebb joga van a követelésre, mint bármely más országnak, amellyel há-
borúban voltunk. - Hogyha a háborús felelősség kérdéséről van szó, 
mindnyájunknak egyet kell értenünk abban, hogy legelsősorban is Né-
metország oka a világháborúnak és ennek következtében neki kell szen-
vednie, nem Magyarországnak. 

Egyes országok határozottan áruló módjára jártak el az Antanttal 
szemben (Törökország, Bulgária). Azt vallották, hogy barátságos érzés-
sel viseltetnek irántunk és eközben az egész idő alatt "titokban megál-
lapodásokat" létesítettek a központi hatalmakkal, és mikor azt gondol 
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ták, hogy itt van a kedvező alkalom, egyesültek velük, abban a reményben, 
hogy - győzni fognak! - Igazán nem hiszem, hogy bármelyik is különösebb 
szánalmunkra érdemes volna. 

Magyarország befolyása Ausztriának a külpolitikájára mindig sokkal 
kisebb volt, mint ahogy az általában hiszik. - Magyarország sohasem akart 
háborút és arra igazán még a legtávolabbról sem gondolt, hogy or-
szágunkkal háborúskodjon. Tudjuk abból a könyvből, amelyet Czernin gróf 
adott ki, hogy Tisza István, akit tűzcsóvának tartottak, a háború ellen volt, 
minden lehetőt elkövetett, hogy megakadályozza. Őt elnyomta az osztrák 
katonai irányadó nézet és Magyarországnak a birodalom többi részével 
együtt kellett harcolnia. Magyarország egyáltalán sosem volt németbarát 
hatalom, hanem mindig igen erősen angol szimpátia hatotta át. 

S van egy alapkörülmény; melyet nem szabad elfelejteni nekünk, ez az, 
hogy valamennyi ország közül, mellyel háborúba keveredtünk egy sem bánt 
jobban a mi alattvalóinkkal, mint Magyarország, sőt teljes elfo-
gulatlansággal azt is be kell vallanom, hogy az angol alattvalóknak Ma-
gyarországon jobb sorsuk volt, mint az ellenséges alattvalóknak a mi 
országunkban. 

Mi Magyarország bűne? Bűne az, hogy ellenünk harcolt. - Ez teljesen 
igaz! De a csehszlovákok, jugoszlávok és a többi nép, akiket most bará-
tokként és testvérekként üdvözlünk, szintén ellenünk harcoltak, - ezeket is 
a kényszerűség vezette, egyik sem óhajtotta a háborút. Ezeknek is 
küzdeniük kellett, de a különbség köztük az, amíg ezeket a fajokat, mint 
barátokat és testvéreket üdvözöljük, addig a magyarokkal, akik ugyanazon 
módon harcoltak, úgy bánunk, mint a legkegyetlenebb ellenségünkkel. - De 
feltéve, hogy bűnt követtek el, - azt a bűnt, hogy ellenünk harcoltak és azt a bűnt, 
hogy talán részben felelősek a háborúért, - ki vitathatja el, hogy nem 
bűnhődtek meg már elég súlyosan ezért? 

Magyarország ezelőtt Európa egyik legvirágzóbb országa volt, most 
tulajdonképpen csődben és félig ínséges állapotban van. - A nép négy hónapon át 
szenvedett a bolsevizmus alatt, és bár erről nekünk nincsenek közvetlen 
tapasztalataink, mégis nagyjából elképzelhetjük, hogy mit jelent ez! Ehhez 
járul még, hogy a román okkupációt végigszenvedték, amely az elmúlt 
nyártól mindezideig tart. Néhány héttel ezelőtt felhívtam a figyelmüket arra 
a nagy fokú kegyetlenségre, mellyel Magyarországot sújtották, - idéztem a 
magyarországi brit tisztviselők véleményét, akik a románok által okozott károkat 
100 millió fontnál többre becsülik. 
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E szerencsétlen népnek a sorsát még tűrhetetlenebbé teszi az a 
körülmény; hogy ellenséges államok gyűrűjétől van körülvéve. 
Magyarország valóban olyan helyzetben van, mint a gutaütött, akit a 
hozzátartozói és társai állandóan rugdosnak és csipkednek. Ehhez járul 
még a megpróbáltatások egész sorozata, melyet szerencsétlen 
helyzetben el kell szenvednie. Így például el kell viselnie úgy itt 
Angliában, mint Franciaországban egy irántuk erősen ellenséges 
indulattal viseltető sajtó támadását. 

Miért nem teszik közzé a budapesti angol képviselők jelentéseit? 
Ezt már benyújtották és mindezideig semmi sem történt. Ez véget vetne 
azon állandó támadásoknak, amelyek azokkal az atrocitásokkal 
foglalkoznak, amelyeket »fehér terror" néven jeleznek. 

A másik súlyos vád a szerencsétlen nép ellen, hogy a monarchikus 
államformát kívánja fenntartani. Nem tudom megérteni, milyen alapon 
akadályozzuk meg más népet, egy civilizált államot abban, hogy azt a 
kormányformát válassza, amelyet a legjobbnak tart. - Magyarországon 
szavazati joga van minden férfinak, de nőnek is. Az én nézetem szerint 
egy monarchia nem jelent nagyobb veszedelmet Európa békéjére, mint 
egy - köztársaság. 

Nem hihetem, hogy Ófelsége kormányának véleményét a brit és 
francia sajtó hűen reprodukálná. Nem hihetem, hogy Őfelsége 
kormányát Magyarország iránt ellenséges érzések hatnák áto Sőt, meg 
vagyok győződve róla, hogy épp annyira ellene volnának az ország 
minden szükségtelen megcsonkításának, mint bárki itt a Házban. - Nyílt 
titok, hogy az olaszok amellett vannak, hogy a javasolt feltételek 
módosítassanak. Világos ezért, hogy a megnyilvánult ellenséges érzület 
valahol máshol keresendő. 

Nagyon sajnálom, hogy az alkudozásokat a békeszerződésre vonat-
kozólag Párizsban vezetik. - Ha a mi országunkban állítanák össze a fel-
tételeket és a magyaroknak »alkalmuk" nyílna itt ügyüket a pártatlan 
közvélemény elé terjeszteniök, meg vagyok róla győződve, hogy akkor 
bármi lenne is a döntés, ebbe a magyarok belenyugodnának. 

A mostani viszonyok nem nyújtanak reményt arra, hogy a béke és a 
nyugalom korszakát hozzák, ami pedig nemcsak kívánatos, hanem élet-
bevágóan szükséges is Európa és az egész civilizált világ érdekében. 
(27) 
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Az angol lordok sürgetik a békeszerződés ratifiká1ását a 
LORDOK HÁZÁBAN, 1921. március 7-én 

 

LORD NEWTON: .Lordjaim! Mindazok, akik Magyarország sorsa iránt 
érdeklődnek, akik sajnos nagyon kevesen vannak - tudják, mily nagy 
nehézségeket okozott a magyarok hozzájárulását a békeszerződéshez 
megszerezni, és hogy ezután még nagyobb nehézséggel járt őket ennek 
ratiftkálására KÉNYSZERÍTENI. Végül is a szövetséges hatalmak erős 
nyomást gyakoroltak a magyar kormányra és három vagy négy nap ha-
táridőt adtak a ratiflkálásra, azon fenyegetéssel, hogyha nem engedelmes-
kednek, akkor súlyos büntető intézkedéseket tesznek:. A magyaroknak 
megtört az ellenállása és a békeszerződést múlt év november 13-án vagy 
15-én aláírták! 

Meglepő, hogy azon rendkívül "erős" nyomás dacára, amellyel a ma-
gyarokat a béke elfogadására és ratiftkálására kényszerítették, a béke-
szerződést a brit kormánya maga részéről addig még sem ratiftkálta és a 
többi állam sem hagyta jóvá, az olaszok kivételével. Meglepő, hogy mikor 
olyan erős nyomást gyakoroltak a magyarokra, az antant hatalmak viszont 
nem sietnek a béke ratifikálásával. Ha a békeszerződés nincs ratifikálva, 
lehetetlen az érintkezést ezzel az országgal megfelelően felvenni. 

A másik része a kérdésemnek a tulajdonképpeni Magyarország okk:u-
pálására vonatkozik. - Az a rész, amelyet a szerb csapatok jelenleg elfog-
lalva tartanak, Baranya vármegye és Pécs városa a magyarok szerencsét-
lenségére az egyetlen terület, ahol - szén van. Ez a terület ahhoz tartozik, 
amelyet "csonkított" Magyarországnak nevezhetünk, sosem volt kérdéses, 
hogy ez a rész Magyarországhoz tartozik és itt a szerb kormány polgári 
közigazgatást vezetett be. Nemcsak ilyen törvénytelen és önkényes módon 
járt el, hanem valóságos" bolsevizmust" szervezett, - részben azért, hogy ha 
lehetséges, ezt a megyét Magyarországnak úgynevezett "fehér" 
kormányától elidegenítse, részben pedig, hogy menedéket nyújtson az 
anyaországból kiűzött bolsevistáknak és kommunistáknak:. - Különös, hogy 
a szerb kormány ezen a területen mindent megtesz, hogy elősegítse a bolsevizmust, 
- odahaza pedig vaskézzel nyomja el. A bolsevizmust a szerbek - "export cikknek" 
kezelik és nem hajlandók megtűrni a saját határaikon belül. 

A szerbek törvénytelen és önkényes eljárása folytán a szerencsétlen 
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magyarok még a nagyon megcsonkított területeknek sincsenek a teljes 
birtokában, és nem korrekt eljárás ezt a törvénytelen okkupációt csak azért 
eltűrni, hogy a szerb hatóságoknak módjukban álljon a magyar szenet - 
eltulajdonítani. 

Emlékezetükbe óhajtanám idézni mégegyszer, mit szenvedett Magyar-
ország! - A magyarok, mint említettem nemcsak a területüknek és népes-
ségüknek a kétharmadát veszítették el, hanem ipari forrásaik legnagyobb 
részét is. - Átszenvedtek egy hosszú bolsevista korszakot, ami a legnagyobb 
csapás, ami egy országot érhet. - Átéltek egy hosszabb és épp olyan 
könyörtelen román okkupációt, amely kétségtelenül többe keriilt nekik, 
mint anémet okkupáció a belgáknak. - Ki kell emelnem azt a rendkívüli 
ellenséges érzést, amellyel a volt hadviselő hatalmak ezen szerencsétlen 
ország iránt viseltettek! 

Most, midőn olyerőteljesen megcsonkították ezt az államot, sokan 
vannak, akik belátják, hogy erélyesen segíteni kell rajta, ha azt akarjuk, 
hogy - fennmaradhasson! - Igazán különös, hogy míg az összes volt ellenséges 
országoknak vannak védelmezői és barátai nemcsak a parlamentben, hanem 
a sajtóban is, addig egy szót sem hallunk e legártatlanabb ellenségünk, 
Magyarország érdekében, attól a néhány észrevételtől eltekintve, amely 
alkalomadtán felőlük e Házban elhangzott. 

A sajtónak legjelentősebb és legbefolyásosabb része kitartó HADJÁ-
RATOT folytat, ezen szerencsétlen ország ellen. A másik része pedig sosem 
talál semmi mentséget, azon népek számára, kik valaha ellenünk küzdöttek. 

A harmadik rész, a "liberális sajtó. - Ez a sajtó, azonban nem fog semmi 
enyhítő körülményt találni a szerencsétlen magyarok védelmére, mivel e 
nép ama nézetének adott kifejezést, hogy a monarchisztikus intézményeket 
jobban szereti, mint a köztársaságiakat. Végül, ami a hazai munkások 
pártját illeti, ezek odáig mentek, hogy a munkásokat izgatták e félig 
csődbejutott és tönkretett ország nemzetközi bojkottja érdekében. 

Ószintén megvallom, hogy véleményem szerint, egyedüli egészséges 
eljárás, nemcsak a mi szempontunkból, de a szövetségesek szempontjából 
is az volna, hogy ezt az országot segítsük gazdasági boldogulása 
előmozdításában, hogy teljesíthesse azt a feladatot, amelyre szemmel 
láthatólag ki van választva, hogy mint - védőgát szolgáljon Közép-Európában 
lappangó bolsevizmus fenyegető veszélyével szemben..28 
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Lord NEWTON. - .Először is emlékeztetem Önöket arra a 
késedelemre, amellyel a békeszerződés ratifikálása jár. Bátran kimondom, 
és azt hiszem, mindenki egyetért velem, hogy a ratifikációnak ez a késése 
majdnem katasztrofális volt. Hogy a békeszerződés hatályba lépjen, három 
nagyhatalomnak kell ratifikálni. A franciák a ratifikálás alkalmával 
feltételeleket akarnak a békeszerződéshez hozzáfűzni, újabb garanciákat 
követelnek, amit én teljesen jogosulatlannak tartok. Akinek a kétségbeesett 
küzdelem után levágtuk kezét-lábát, akit csődbe juttatunk és végül, akinek 
még ezenkívül kijelentjük, hogy ennek dacára a jövőben oly sok pénzt 
fognak tőle követelni, amennyit csak képes lesz adni. 

Magyarország népessége 18 millióról 7 millióra redukálódott azzal 
hogy területének kétharmadát elszakították tőle, hogy gazdasági jóléte, ha 
teljesen nem is pusztult el, de nagyon súlyos károkat szenvedett. 

Magyarországon a magyarul beszélők millióit a Wilson - önrendelke-
zési elvekkel homlokegyenest ellentétben -, megkérdezésük nélkül más 
országokhoz csatolták, - eléggé jellemzi a békeszerződést! 

Nehéz volna velem elhitetni, hogy a horvátok most boldogok, mert a 
belgrádi kormány uralma alá kerültek. Thdjuk, hogy Erdély népének 
tekintélyes része szenved, mivel Romániához csatolták őket. 

Ezután vegyük Csehszlovákia esetét. Az a nézetem, hogyha a tótoknak 
most alkalmuk volna nyilatkozni, nagyon örülnének, hogyha ismét a 
magyar kormányzat alá kerülhetnének. - Egy Bécsben megjelenó tót lapot 
olvastam, amely szerint február közepéig csaknem 232 000 tótót börtönzött 
be a cseh kormány. Ez nem hangzik úgy, mintha a sorsuk a cseh uralom alá 
jutás következtében jobb lenne. 

Azt állítom, hogy amennyire Magyarországról van szó, nem is látom 
jogosultnak tőle a jóvátételt - követelni. Hiszen Magyarországgal szigo-
rúbban bántak eddig is, mint bármely más országgal. Mert eltekintve azon 
nagy területi veszteségektől és népességének csökkenésétől, átszenvedték a 
bolsevizmust, a román okkupációt, körülbelül 100 millió font sterlingbe 
került nekik. Ezek után a józan ész és az igazságszolgáltatás azt követeli, 
hogy Magyarországtól jóvátételt egyáltalán ne kívánjuk! 

Az utódállamokat Párizsban létesítették, ezek olyanok, mint a kiskorú 
gyerekek, akik egy nagy örökséget kaptak. Hogyha pedig egy kiskorút 
örökséghez juttatunk, akkor nem engedjük meg neki, hogy egészen sza-
badon rendelkezzék ezzel, s megakadályozzuk, hogy azzal teljesen saját 
akarata szerint bánjon. 

Erdély állapota teljesen tarthatatlan. Nemcsak sok magyart - akaratuk 
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ellenére román alattvalóvá tettek, de ezekkel még a lehető legrosszabbul is 
bántak. Vagyonukat elkobozták, sokat száműztek közülük, iskoláikat és 
egyetemeiket bezárták és az egész magyar lakossággal szemben állandóan 
rosszakarattal viseltetnek. Erdélynek a viszonyait egy nemzetközi 
bizottsággal kell megvizsgáltatni! 

Nem szégyenlem, hogy mégegyszer felemelem a szavamat Magyaror-
szág érdekében, kérve, hogy amennyire lehetséges, emberiesen és mél-
tányosan bánjanak vele, mert fenntartom álIításomat, hogy Magyarország a 
legkevésbé .bűnös. az összes, volt ellenséges hatalmak közül. 

A háborúnak a “titkos" aktái mutatják meg az igazságot! Nemcsak en-
nek az országnak, hanem egész Európa és civilizáció érdeke az, hogy 
Magyarország régi hatalmát és jólétét legalább némileg helyreállítsuk. 

A Nemzetek Szövetségének alapító okirata a békeszerződésben be-
cikkelyezett alapokmány 19. paragrafusában kimondja, hogy a Népszö-
vetség közgyűlése időnként felhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmaz-
hatatlanná vált szerződések és olyan nemzetközi állapotoknak újabb 
megvizsgálására, amelynek a fennmaradása a világbékét veszélyeztetné. 

Nem marad más hátra, mint tiltakozni azon igazságtalanságok ellen, 
amelyet tartalmaz a szerződés. Magyarország több megbecsülést és ro-
konszenvet érdemelt volna. Ez az ország egyike Európa legrégibb király-
ságának, sokkal régibb, mint a gombamódra keletkezett államok.- (Lord 
Newton: The Hung. Peace, Bpest, 1922. pp. 19, 24.)29 

 
WANDERLIP, Frank (angol) - -Egyetlen fegyvert sem használtak olyan 
kegyetlenül a háborúban, mint a határvonalat meghúzó ceruzát Magya-
rországgal kapcsolatban. - Ahelyett, hogy a Balkánt európizálták volna a 
párizsi békében, veszélyesen közel jártak ahhoz, hogy Európát -
balkánizálják. 

.Húsz éve ismerem Budapestet, de ismét nagy hatással volt rám az a 
nagyfokú műveltség és kultúra, amely a város művészi alkotásában meg-
nyilvánul, még a jelenlegi szerencsétlenség ellenére is. Az a nép, amely 
ilyen várost tudott felépíteni, olyan életerővel kell hogy rendelkezzék, 
amellyel fel tudja majd építeni a jövőjét is. A magyarság nemzeti büsz-
keségét nem tudták összetörni még azzal sem, hogy a legnagyobb igaz-
ságtalansággal feldaraboltak egy egységes régi királyságot. 

A béke elrendezése nem az anyagi jólétet hozta a népnek, még annyira 
sem, mint az Osztrák-Magyar birodalomban volt, hanem elnyomják a 
kisebbség alkotó kedvét és nemzeti törekvéseit.,.30 
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TURNER,Jobn Kennetb - „Ha néhány évet visszalapozunk a történe-
lemben, azt látjuk, hogy Szerbiát és Ausztriát baráti szálak fűzik 
egymáshoz. Ez a helyzet fennállott mindaddig, amíg a szerb királyt és 
királynét - mint köztudott volt, az orosz követség felbújtatására meg 
nem gyilkolták a szerb fővárosban. - Ettől az időtől kezdődik az ellentét 
Szerbia és Ausztria között! 
Ha ebből indulunk ki, akkor rájövünk, hogy - Oroszország az AG-
RESSZOR! - a pánszláv propaganda legfőbb célja volt Nagy-Szerbia 
érdekében szétrombolni az Osztrák-Magyar Birodalmat." 
„Még a Németország ellen alkalmazott - éhségblokádnál is borzasztóbb 
volt a magyar nép ellen fenntartott éhségblokád. A magyar csecsemők 
tömeges meggyilkolásáért osztoznunk kell a felelősségben a szövet-
ségeseinkkel!"31 
BAUSMAN, Frederick: - Szerbia állandóan lazította Ausztria-
Magyarország szlávjait, el voltak árasztva orosz pénzzel. - Oroszország 
elhatározott szándéka volt kirobbantani a háborút Szerbia által. - 
Magyarország létezését megkérdőjelezték és nem állhatott fenn tovább, 
széttördelték. Szerbia el volt látva orosz pénzzel. - Az oroszok 
elhatározzák, hogy a háborút - nem közvetlenül ők - hanem Szerbián 
keresztül hozzák létre, úgy hogy mentesítik magukat a provokátori vád 
alól és a háttérben, mint „becsületes" közbenjárók szerepelnek.- 
JOANOVITCH Szerbia kabinet minisztere vallomásából tudjuk, 1914-
ben pontos információ birtokában voltak, hogy a gyilkosokat, akik az 
osztrák királyi herceget meggyilkolták, a szerb fővárosból indították el. 
Tudták, hogy a becstelen megbízatás a háborúhoz vezet, és nem a szerb 
kormány és Ausztria-Magyarország tudtával történt. - Szerbia politikája 
és tervei magában foglalták Ausztria-Magyarország megsemmisítését. 
A szerbek magabiztosan kezdeményezték a háborút, biztosak voltak a 
mögöttük álló erőteljes orosz támogatásban. - Az oroszok pedig a hát-
térben, cinikusan eltitkolták bűnösségüket. 
KNATCHBULL-HUYSSEN, C M, (amerikai) könyvéből idézünk: - „A 
magyar kormány álláspontja a nem magyarokkal szemben - akik emig-
ránsok vagy emigránsok leszármazottai - ugyanaz volt, mint a mi saját 
kormányunk álláspontja a nem angol anyanyelvű bevándorlókkal szem- 
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ben. - Tökéletes egyenlőség a törvény előtt, de nem ismerhető el társa-
dalmi csoportnak vagy államként az Egyesült Államokon belül. Ami 
helyes, ha az amerikai kormány cselekszi, - bizonyára nem lehet rossz, 
ha a magyar kormány is ezt teszi Magyarországon."33 
DE MONZIE: francia szenátor, külügyi államtitkár. - Jóvátehetetlen  az 

amit Közép-Európával szemben elkövettünk. - Magyarországot szi-
gorúbban büntették, mint a fő ellenséget. Megcsonkították, feldarabol-
ták, tönkretették, kirekesztették a Népszövetségből és zsákmányul dob-
ták oda a kisantantnak! 
Micsoda ördögi gondolat szállta meg a határmegállapító szakértőket, 
amikor a cseheknek adták azt a területet, amely alatt a magyar bányák 
aknái húzódtak? - Milyen szellemi eltévelyedés lett úrrá azokon az 
államférfiakon, akik - miután telebeszélték a világot a faji és 
nemzetiségi jogokkal - olyan városokat szakítottak el Magyarországtól, 
amelyekben nagyon kevés kivételtől eltekintve az egész lakosság 
magyarul beszélt, magyar származású volt és magyar volt érzelmeiben 
és kultúrájában is? - Miért? Miért? 
A történelem pszichológusai soha nem fogják megállapítani, miért ra-
gaszkodott a francia politika ebben az időben oly nagy hévvel egyedül 
Magyarország tönkretételéhez! Miért kockáztatta meg, hogy 
maradványait éppen azok a népek kapják meg, akikről mindig azt 
állítottuk, hogy a jövőt illetően tartanunk kell a fenyegetéseiktől. - 
Miféle nérói téboly hajt bennünket, hogy felébresszük az 
irredentizmusokat, mintha csak mi akarnánk táplálni a tűzvészt egy 
megvetett nép körül, amelyet mi adunk a lángok martalékának? Milyen 
eltévelyedés következtében vették el azok, akik világszerte a nemzeti 
jogokról harsognak."34 
Az AMERIKAI PRESBTTERIÁNUS MISSIO jelentése: 
„Megállapítottuk, hogy Magyarországtól elszakított területek 
megszállását és közigazgatását, súlyos és durva sérelmek jellemzik, s 
hogy a bosszúvágyó faji érzés felidézte és megtűrte a terror, a gyalázat, 
a fosztogatás és a kényszer szennyes politikáját. - Tömegével 
börtönöztek be és verték a lelkészeket és a tisztviselőket, halállal és 
kínzással fenyegették meg őket. Felelőtlen hivatalnokok és a rendőrség 
hónapokra börtönbe vet embereket bírói eljárás, sőt vád nélkül. A 
fellebbezést nem veszik figyelembe, vagy visszatartják, vagy még a 
fellebbezőt is megbüntetik."35 
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LA FOLLETTE, Róbert M. - szenátor, az ellenzéki Republikánus Párt 
nevében, benyújtja a szenátusba az - AMERIKAI MAGYAROK 
NEMZETI TANÁCSÁ-nak a memorandumát: - „Magyarországot oly 
tökéletesen kifosztották, hogy már arra sem volt vászon, hogy az 
újszülötteket bepólyázzák, ezeket az ártatlan teremtéseket 
selyempapírba pólyázták be arra sem volt elég vászon vagy gyapot, 
hogy a sebesültek sebeit bekötözzék, s a magyar sebesültek a szó szoros 
értelemben ott rothadtak a kemény és hideg kórházi ágyon." 
- Legyen szabad egy pillanatra megállnunk és megkérdeznünk: „Ha 
vannak még jó szándékú férfiak és asszonyok, akik valóban azt kíván-
ják, a -wilsoni elvek - ahogyan azokat kidolgozták - fennmaradjanak, 
emlékezzenek ezek a férfiak és asszonyok, hogy azoknak az elveknek 
eredményeként, ezrével szállnak korai sírjukba a magyar csecsemők, s a 
magyar sebesültek ezrei rothadnak el - élve! Az Isten szerelmére, s 
mindannak nevében, ami szép és magasztos az emberi közösségben, 
emlékezzetek e szenvedésekre, amikor arra gondoltok, hogy mit ered-
ményeztek a, wilsoni elvek'!-"38 
Dr. DRUMOND W. H. - lelkész, aki a jelentésében felsorol számos 
szörnyűséget - meggyalázást, megkorbácsolást, kínzást -, majd 
megjegyzi: -„Sok egyéb esetet azért nem jelentek be, mert túlságosan 
vadállatias ahhoz, hogy közölhető legyen. Az emberi tisztesség 
nevében, a keresztény és a felebaráti szeretet nevében, az anyaság szent 
jogai nevében, a női méltóság nevében fordulok minden amerikai nőhöz 
- minden keresztény asszonyhoz, az anyákhoz -, mindannak a nevében, 
ami az emberi, felebaráti szeretetben szép és szent, értessék meg a 
gyermekeikkel, férjeikkel, atyáikkal, azt a kétségbeejtő tragédiát, ami - 
az Isten képére és hasonlatosságára alkotott - nővéreikkel, fivéreikkel 
történik, akiket a keresztény országok kormányai - prédaként - dobtak 
oda a félbarbár, idegen katonáknak." 
 
ELIOT lelkész írja a „The Christian Register" 1920. január 15-i számá-
ban: - „Sepsiszentgyörgyön egy asszonyt, aki - teherben volt, - huszonöt 
botütésre ítéltek. - Az ötödik ütésnél, meghalt." 
 
NATIONAL CONVENTION OF AMERICAN CITIZENS OF 
HUNGÁRIÁN DESCENT: (Magyar származású, amerikai 
állampolgárok bizottsága) 
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_ Bevezetőben az olasz miniszterelnök NITTI könyvének mondatát 
idézik: „A nemzetközi pénzemberek - gyűlölik Magyarországot. 
Igy a nemzetközi pénzemberek azok, akik gyűlölik Magyarországot. Ez 
a gyűlölet tehát szenvedést, nyomort és ármányt hoz hazánkra. Miért 
gyűlölték a nemzetközi pénzemberek Magyarországot, amikor a magya-
rokat a bolsevisták - kínozták, amikor meggyötörték a nőiességet és   
meggyalázták az anyaságot, amikor a magyarokat a templomokból kijö-
vet akasztották a legközelebbi fára? Talán azért nem szabad 
Amerikának a magyarokat szeretni, mert Magyarország mélységesen 
keresztény ország?? - Fegyvertelenül, megnyomorítottan, vérezve, 
elgyötörtén és éhezve kell állnia Magyarországnak, mint a nemzetközi 
pénzemberek gyűlöletének elrettentő példája?" 
„Nincs már lelkiismerete a keresztény civilizációnak? - Látni kívánja a 
keresztény Amerika Magyarország - keresztrefeszítését, csak azért, 
mert a nemzetközi pénzemberek gyűlölik? Meg kell halnia Magyaror-
szágnak, csupán azért, mert évszázadok óta dicső harcai után is keresz-
tény maradt'" 38 
Lloyd GEORGE, - aki ugyanolyan tájékozatlan volt, mint a többiek, 
akik a békeszerződést aláírták és megalkották - történelem, a földrajz 
alapelemeivel, majd Benes és Masaryk hazug állításait fogadta el. - 
1928. október 7-én a londoni Guild Hallban elhangzott beszédében így 
nyilatkozott, amelyet később emlékirataiban is megírt: - „Az egész 
dokumentáció, amelyet szövetségeseink a béketárgyalások alatt 
rendelkezésünkre bocsátottak, - csaló és hazug volti Mi is hamis 
alapokon határoztunk." Erre H. Pozzi így válaszol: „Megdöbbentő vád, 
amelyről eddig nem tettek említést" - amely egyben a tárgyaló Antant 
Hatalmak felelőségére utal. „Nem vették észre Prága, Bukarest és 
Belgrád küldötteinek cseleit és hazugságait, a fantasztikus statisztikáit, 
melyek Trianonból végül is a diplomácia történetének a 
legigazságtalanabb békéjét csinálták." 
A nemzeti kisebbségek sorsáról Lloyd George ír: „Az Osztrák-Magyar 
utódállamok magatartása a kisebbségvédelem teiületén, - bár arra kő-
telezettséget vállaltak, - váltakozó mértékben, de teljességgel nem kielé-
gítő. - Minden olyan esetben azt látjuk, hogy a kisebbségi jogokat gya-
lázatosán, nyíltan és minden téren megsértik. - Ezenkívül minden eset-
ben nagy arányú, nem nyílt üldözést is látunk. Az osztrák - magyar 
utódállamok egész politikája teljes ellentétben áll a békeszerződésben 
vállalt kötelezettségeikkel. - Meglehetősen különös, hogy a 
Népszövetségnél, 
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mint a kisebbségek védőjénél semmiféle kötelező, vagy rendszeres fel-
jegyzést vagy nyilvántartást nem találunk a kisebbségi panaszokról és 
ezzel kapcsolatban - a titkolózó módnak megfelelően - kiadva..."39 
- Vajon Lloyd George e vádiratot önmaga ellen is intézte? (Szerző) 
-  
Dr. DILLON, E.: - „Augusztus 1-én a törvénytelen banda, a bolsevista 
Kun Béla rémuralma, - mely tönkretette az országot, kiadta a hatalmat a 
kezéből" 40 
 
BAKER Newton, D.: az Egyesült Államok hadügyminisztere, a képvi-
selőházban az ügyrendi bizottság előtt, 1920. január 15-én tett jelentésé-
ben kimutatást közöl arra vonatkozólag, milyen volt Budapesten a gyer-
mekhalandóság az 1919. év első hat hónapjában. - A kimutatás adatai 
szerint Budapesten minden ezer gyermekből meghalt: „januárban 812 
csecsemő, - februárban 966, - márciusban 784, - áprilisban 577, május-
ban 565, - júniusban 635 magyar gyermek halt meg." 
-
 1921-ben 80,220 gyermek halt meg egy és hétéves kora között a 
Magyar Gyermekegészségügyi Tanács jelentése szerint. Alapos 
vizsgálat állapította meg, hogy vannak vidékek és városok, ahol 
egyetlen egészséges gyermek sem található. - Mindez azonban 
egyáltalán nem érdekelte a wilsoni eszméket gyakorlatba átültető 
államférfiakat! Úgy látszik Wilson közel járt alig rejtett céljához - „a 
magyar nép fizikai megsemmisítéséhez -" 41 

-  
DAMI Áldó, a kisebbségi kérdések egyik szakértője: „Wilson - az első 
haború végén inkább döntőbíró volt, mint méltányos békét és népszava-
zást óhajtó hadviselő fél. Végeredményben ez a béke stratégiaszerű 
volt, ahogy ezt Clemenceau és Foch előre kitervezték." 
„Magyarországot 1920-ban megbüntették, mert elhanyagolta az egye-
sítést és hagyta nemzetiségeit saját területén szabadon fejlődni. Ha va-
lóban elnyomta volna őket, akkor ma nem lennének Trianoni határok! 
A magyarok végül is áldozatává váltak a nemzetiségekkel 
évszázadokon keresztül alkalmazott túlságos liberalizmusnak. - A 
trianoni béke haszonélvezői rendkívül távol állnak az uralmuk alá került 
magyar népességgel szemben tanúsított ilyen nagylelkűségtől." 
„A kisebbségek helyzete a régi Magyarországon közismerten jobb volt! 
Az összehasonlítás a hosszú időn át igazságtalanul rágalmazott 
Magyarországjavára szól! Az utódállamokhoz csatolt területek lakói 
ma 
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boldogok lennének, ha új kormányzatuktól azt kapnák, amit valaha a 
magyarok nyújtottak a nemzetiségeknek." 
- „Sajnálatos tény, hogy a legtöbb francia politikus egyáltalán nem is-
merte Duna-medence népeinek és országainak történetét, így BENES és 
társai ügyesen folytatott, hazug propagandájának játékszereivé váltak. 
_ Benesék, hogy francia barátaikat és a tárgyaló feleket 
befolyásolhassák, hazug állításaikkal ferdítették el a valóságot. - 
Sajnálatos tény, hogy a békekonferencián a francia küldöttek járultak a 
legnagyobb mértékben hozzá a Magyarországnak szánt sors 
keménységéhez és általában a békeszerződés szigorúságához." 
Elsősorban Foch tábornok stratégiai indoklásának köszönhető, hogy 
Csehszlovákia határát délen a Duna képezi, semmibevéve a nemzetiségi 
elvet és az önrendelkezési jogát. A francia közvélemény tehát téved, 
amikor ellenzi a revíziót és arra hivatkozik, hogy a békét Franciaország 
nem egyedül dolgozta ki. - Ezzel megkísérli a felelőséget az Antant ha-
talmak összességére hárítani. - Bátran kijelenthetjük, hogy a francia 
politikusok, Clemenceau és Poincare voltak a Párizs környékén 1919-
20-ban diktált béke nagy mesterei... 
„A történelemben nincs példa olyan szerződésekre, amelyeknek területi 
kikötései egykét évszázadnál tovább is érvényesek lettek volna. A 
népesség megkérdezése akkor annyival inkább is nélkülözhetetlen lesz, 
mert ez igazolja majd egyedül az új rendszer felállításának 
vitathatatlanságát Európa újjászervezésében. - Mindenütt népszámlálást 
kell tartani. Ezt kérte az Apponyi által vezetett magyar küldöttség is. 
Kérése 50 év után is még mindig érvényes és egyre aktuálisabb lesz. 
Egy napon tehát el kell jutni a Duna-medence népei önrendelkezéseinek 
megvalósításához, amit eddig - sohasem tettek meg! - A népsza-
vazásnak általános szabállyá kellene válnia, mert csak akkor lesz béke a 
világon, ha a népek mindenütt nyíltan mondhatják, hová akarnak tar-
tozni." 
- „Magyarország kirablása, meggyalázása után a magyar állam tulaj-
donát képező javakat - amelyet az elszakítással okoztak - 3, 43 milliárd 
aranykoronára becsültek, azonfelül 210 millió aranyfrank értékű jóváté-
telre kötelezték Magyarországot!" 
- „Az oláh politika elve mindig az volt, hogy a háborúban a legkisebb 
kockázattal vegyen részt, de a békeszerződésben mindig a győztesek ol-
dalán üljön, és ott a legkisebb áldozatvállalással a legnagyobb 
előnyöket szerezze meg a maga számára. -" 42 
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LORD MONTAGU of BEAULIEU, az angol felsőház tagja főleg 
műszaki és szállítási kérdésekkel foglalkozik és leginkább a vasúti és 
szállítási kérdések iránt érdeklődik. A háború után Közép-Európa 
szállítási és főleg vasúti ügyeinek rendezése céljából folytatott 
tanulmányokat, ezért Magyarországra is ellátogatott. 
- Megbocsátanak uraim, ha röviden én is hozzászólok ehhez a tárgyhoz, 
de éppen most jöttem vissza Magyarországról, ahol közvetlenül ta-
pasztaltam azokat a dolgokat, amelyelvről ma szólottak. 
Arra a következtetésre jutottam, hogy az ország mostani felosztása a 
békeszerződésből kifolyólag, nemcsak hogy nem célszerű, de túlságo-
san kegyetlen is! Jelenleg teljes gazdasági káosz van egész Ausztriában 
és Magyarországon. Ha a békét nem veszik revízió alá, akkor attól 
félek, hogy a helyzet egyre rosszabbodni fog, és végül is kirobban az ott 
állandóan fenyegető veszedelem, és hatása a nyugati országokat is 
érinteni fogja. - Az előttem szóló célzott arra az intézkedésre, hogy a 
vasutakat felosztották. 
A magyar vasutak fővonalai jelenleg két vagy több ország között van-
nak szétosztva, és mint vasúti szakértő, határozottan állíthatom, hogy 
sem Ausztriának, sem Magyarország vasúti közlekedését nem lehet a 
jelenlegi feltételek mellett haszonnal lebonyolítani. 
Magyarország gazdasági egységet képezett, most négy országra osz-
tották, melyek közül mindegyiknek megvan a maga nemzeti zászlaja és 
autonómiája, míg a régi rendszer alatt ez a négy ország egy államot ké-
pezett. - Azt hiszem, semmi értelme sincsen annak, hogy új zászló alatt, 
új nemzetek alakuljanak, ha emellett éhen halnak, mint amilyen tulaj-
donképpen jelenleg a helyzet. 
A háború kezdetén az volt a szállóige, hogy ennek a háborúnak a célja a 
háborút megszüntetni. A központi hatalmakra úgy parodizálnám ezt a 
mondást, hogy ez olyan béke, amely minden BÉKÉNEK VÉGET VET! 
Bármilyenek voltak is Magyarországnak a vétkei a múltban, nem tudom 
elképzelni az országnak olyan feldarabolását, amely igazságos volna! 
Ha az önrendelkezési jognak egyáltalán van valami értelme, akkor az 
azt is jelenti, hogy a népeket ne korlátozzák abban, hogy milyen kor-
mányformát választanak maguknak. Magyarország - tekintettel kivált-
képp a mi országunkra - legkevésbé vétkes valamennyi hadviselő közül, 
s miért jusson éppen őneki a legrosszabb sors osztályrészül."43 
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lORD SYDENHAM, az angol felsőház tagja, katonai haditengerészeti 
és mérnöki kérdésekkel foglalkozik. Az angol hadügyminisztériumban 
szolgált- - Ausztráliában Viktória tartománynak, Indiában pedig 
Bombaynak V0lt a kormányzója. 
- Van egy szempont, amelyre nem mutattak rá a mai érdekes beszé-
dekben, és ez a következő: - Jól járnak-e tényleg az új országok, ame-
lyeket a Legfelsőbb Tanács most létesít, ha nagyszámú, olyan nemzeti-
séget vesznek gondjaikba, akik bizonyosan állandó ellentétben lesznek 
velük? - Úgy tudom, a románok több mint l,750,000 magyart vettek át. 
Vajon ésszerű eljárás-e ez? Ezek a magyarok nem fogják elfelejteni 
azokat a kegyetlenségeket és azt a bánásmódot, amelyben a románok 
Magyarországot részesítették." - Lordjaim! Az utolsó szóig aláírom 
mindazt, amit az előttem szóló nemes Lord mondott. - Magyarország 
ügyét úgy tekintem, mint a béke sok nagy tragédiájának az egyikét, 
amelynek a hatása még akkor is érezhető lesz, amikor a háború 
tragédiája már végleg lezajlott. 
Egy majdnem ezeréves területi egység után Magyarországot egyszerre 
megfosztották kétharmadától és a magyarság legkiválóbb részét, önké-
nyesen szétosztották egy új állam és két, erősen megnövelt régi állam 
között. - Bizonyos vagyok benne, hogy ez a nép sosem fogja alávetni 
magát ennek az új, idegen uralomnak, amely alá most került. 
Azt hiszem, a kormány úgy nyilatkozott, hogy lesz egy vizsgálóbizott-
ság, amely véglegesen megállapítja azt új határokat, és ez tekintettel 
lesz a faji eltérésekre. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, de olyan, mint 
amilyen most! - Amint a háború utáni kimerülés elmúlik, azok a magya-
rok, akik a hazájukhoz akarnak csatlakozni, felkeléseket fognak szítani, 
olyan felkeléseket, amelyekkel kénytelenek leszünk rokonszenvezni! 
A békekonferencia, úgy látszik, csak azoknak az államoknak szükségeit 
vette figyelembe, amelyeket maga rajzolt fel Európa térképére! Ma-
gyarországtól elszakította a legjobb fiait és megfosztotta attól a 
területétől is, amely a létéhez szükséges, és több olyan vasúti 
központjától, amelyhez joga lett volna. - De ezzel még nincs vége 
Magyarország szenvedéseinek. A nemes Lord rámutatott arra, hogy 
1919. március 21-től augusztus 1-jéig Magyarország a legkegyetlenebb 
vörös terror alatt sínylődött, amelyet Kun Béla és társai szerveztek meg: 
orosz szövetségeseiket hűen utánozva, s valóban megrázó 
kegyetlenségeket követtek el. 
Csodálatos azonban, hogy ennek dacára a - VÖRÖS TERRORRÓL -
semmit sem hallottunk -, amint ellenben a magyarok ezen kegyetlensé- 
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gekkel szembeszálltak, akkor az egész Európát és Amerikát 
ELÁRASZTOTTA egy hatalmas PROPAGANDA, amely az 
úgynevezett „fehér terror" ellen irányult. 
Hogy Magyarországnak nincsen barátja, azt teljesen ennek a nagysza- 
bású bolsevista propagandának tulajdonítom, melyet ellene megindítot-
tak. - Hiszen a saját munkásainkra is ráparancsoltak, hogy bélyegezzék 
meg a magyarok szigorát, akik a bolsevizmust elnyomták. 
Ha a magyarok nem így jártak volna el, s nem törik le ezt a bűnös for-
radalmat -, akkor méltatlanok lettek volna nagy múltjukhoz! Hogyha az 
orosz katonák úgy viselkedtek volna, mint a magyarok, akkor a keresz-
ténység uralkodna ma ott is, és Oroszország újra nyitva volna a békés 
kereskedelem számára. - Őfelsége kormánya szigorú vizsgálatot rendelt 
el az úgynevezett fehér terror ügyében, s e vizsgálat eredményét 
nyilvánosságra is hozta. 
Ezek szerint terrornak nyoma sincs, s nagy eredmény, hogy sikerült ezt 
a szenvedélyes népet, amelyet a bolsevista uralom a sír szélére juttatott, 
ennyire megfékezni. 
Gorton tábornok, aki a budapesti missziónak a főnöke, a következőket 
állapította meg: „- Egy nép sem mutatott volna annyi mérsékletet 
kínzóival szemben, mint a magyarok!" — Ennyire elismerte a magyar 
nép mérsékletét, amelyet azokkal a - gazemberekkel szemben mutatott, 
akik fölötte uralkodni igyekeztek. - Végletekig felháborította a 
magyarokat, ahogyan a nőkkel bántak, hűen követve az orosz Lenin és 
Trockij utasításait. - Azt hiszem azonban, hogy ezek az igazságon 
alapuló közlemények, amelyeket a kormány nyilvánosságra hozott, 
sosem tudják a propaganda hatását ellensúlyozni! 
A kommunizmus után következett a románok betörése Magyarországra, 
s midőn visszavonultak, kb. mindent elvittek magukkal, amire a kezüket 
rátehették és sok, nagy gazdaságot teljesen elpusztítottak. 
Remélem, hogy a nemes Lordok, módot fognak találni rá, hogy Ma-
gyarország jogos panaszai valami módon orvoslást nyerjenek, hogy va-
lami enyhítést nyújtsunk számukra. Ne gondoljuk, hogy ez az erősen 
hazafias és önérzetes nép, állandóan belenyugszik abba, hogy a 
Versailles-i rendelkezések következtében honfitársait kiüldözik és 
születési jogaitól megfosztják.-44 

 
BANDHOLTZ Harry, Hill tábornok, az Amerikai Katonai Misszió 
megbízottja hazánkban 1919-1920. között. 
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Idézetek Bandholtz tábornok naplójából, amely „Napló, nem diplomata 
módra" (Un undiplomatic Diary) című könyvében jelent meg. 
Megrendítő tapasztalatait írja le a románok megszállásáról 
Magyarországon. 
„Siralmas helyzetünkre a világ megmozdult és vele a diadalmas győz-
tesek lelkiismerete. Az ANTANT Nagyhatalmak egy tábornokokból 
álló Missziót küldtek Budapestre, amerikai, brit, olasz, francia katonai 
missziókat, mindegyik élén egy tábornokkal, akik naponta megvitatták 
az országban kialakult helyzetet. A román megszállás okozta károk 
megvizsgálása érdekében létrehoztak a tábornokok egy követelési 
Irodát, amelyet az Amerikai Misszió ellenőrzése alá helyeztek, és élére 
Bandholtz tábornokot tették, aki edzett, bátor katona, melegszívű 
őrangyala volt a szenvedőknek. Pártatlan és engesztelhetetlen bírája az 
igazságtalanságnak, akit semmi sem tántoríthatott el a cselekvéstől, ha 
egy igaz ügy érdekében kellett cselekednie." (Zerkovits Emil, 229., 
230.) 
Charles Vopicka, az USA rendkívüli követe és meghatalmazott minisz-
tere, Romániában, Bulgáriában és Szerbiában arról számol be, hogy: 
„Frank L. Polk, az Egyesült Államok külügyi államtitkára nagyon 
elégedetlen a román kormány tehetetlenségével." Azt mondta, hogy „ez 
a kormány mindent megígért és semmit nem tartott be!" (58. old.) 
Tormay Cecil írja: Milyen borzasztó a helyzetünk! A román megszállók 
borzalommal töltenek el bennünket, mégis epedve várjuk őket, or-
gyilkosokra tekintünk, hogy megmentsenek bennünket a „hóhérjaink-
tól".. (180) 
Bandholtz: Délután fél hatkor József főherceg, a Magyar Köztársaság 
ideiglenes elnöke (népszerű, tehetséges katonai vezető, a Szövetségesek 
lemondásra kényszerítették és visszavonult a magánéletbe) - halálra 
ijedten lépett be a szobámba, kezében szorongatva valamit, amiről kide-
rült, hogy a román kormány ultimátuma -, amelyre 6 óráig, azaz másfél 
óra múlva választ követeltelt. 
Az ultimátum szerint Magyarországnak teljesíteni kell valamennyi ro-
mán követelést, feladnia valamennyi hadianyagát és készletét, 
bármilyen természetű legyen is. Bele kell egyeznie abba, hogy 
támogatja Romániát a Bánát Jugoszláviától való elszakításában. (A 
Bánát egy részét a Békekonferencia a Jugoszlávoknak ítélte oda. De a 
románok úgy vélték, hogy ez a terület őket illeti meg és nagy 
keserűséget tápláltak a szerbek iránt.) S végül - szólt az ultimátum - 
Magyarországnak bele kell egyeznie a Romániával való politikai 
unióba, amelynek esetében Románia 
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királya lenne Magyarország uralkodója, ugyanolyan módon, mint a 
korábbi Osztrák-Magyar Monarchia keretében." 
Az ultimátumot illetően azt a tájékoztatást kapta tőlem, mivel nem a 
román teljhatalmú megbízott adta át, nyugodtan megüzenheti a küldő-
nek, hogy „menjen egyenest a pokolba"! 26 
„Ma este táviratoztam Párizsba az Amerikai Missziónak, hogy vélemé-
nyem szerint a románok megtesznek minden tőlük telhetőt a dolgok 
késleltetése érdekében, hogy befejezhessék Magyarország teljes 
kirablását. A románok belekezdtek Magyarország fosztogatásába, 
elvittek minden gépkocsit, mozdonyt, vasúti kocsit, minden gördülő 
eszközt. Eltulajdonították és Romániába szállították az összes 
megtalálható fegyvert, töltényt és hadianyagot, ezt követően a 
magánkocsikat, boltfelszereléstől, jószágoktól, ruháktól, cukortól, 
széntől, sótól kezdve mindent vittek, ami értékkel bír. Fosztogatásaikat 
folytatják most is, hogy a Békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa 
felszólította őket -, hagyjanak fel a fosztogatással. Megszállták az 
adminisztráció valamennyi ágazatát, összes vasúti, távíró, telefon és 
postarendszert. Jelenleg az egész Magyarországot rémuralomban és 
térdrekényszerített állapotban tartják." (30, 32) 
Constantine DIAMANDI, a románok megbízottja, magyarországi dip-
lomáciai képviselő. Szolgált: Romában, Bécsben, Párizsban, ő volt 
Románia pétervári követe, amikor kezdetét vette a bolsevista rezsim, 
amely alatt a bolsevikok letartóztatták. - Én pedig sohasem fogom 
megbocsátani nekik, hogy később szabadon engedték - mondja 
Bandholtz tábornok. - Mert Diamandi tökéletes megszemélyesítője a 
román halogatási politikának, amelynek célja Magyarország teljes 
kiszipolyozása, még mielőtt ennek véget vetnek.41 
„Ami a románokat illeti, csak a Misszió idejét pazaroltuk, semmi értel-
me fenntartani a kapcsolatot olyan román hivatalos személyekkel, akik 
szemmel láthatólag eltökélten folytatják az időhúzás eléggé el nem ítél-
hető politikáját, és akik ismételten megszegték ünnepélyes 
ígéreteiket!"42 
Hazudozási hajlamaik miatt többé nem bocsátkozunk tranzakcióba 
román hivatalos személyekkel!" 45 
1919. aug. 28. Tegnap délután a brit képviselő, Gorton tábornok kí-
séretében megtekintettem néhány helyet, ahol a románok - magyar for-
rásból származó beszámolók szerint, lefoglalásokat eszközölnek. 
Amennyire ezt ellenőrizni tudtam, egyetlen magyar panasz sem volt el-
túlzott. - A magyar Katonai Kórházban a románok kiparancsolták az 
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összes sebesülteket, 57-et nem lehetett eltávolítani súlyos sebeik miatt. 
Azt tapasztaltuk, hogy a románok egy egészségügyi tiszt, C. Georgescu 
őrnagy irányítása alatt, teljesen kifosztják ezt a létesítményt. 45 
Gorton tábornok közölte velem a román ultimátum lényegét, amelyet a 
román Ardeli révén kapott meg. Hasonló követeléseket tartalmazott 
mint az első ultimátum: Magyarország és Románia közötti azonnali 
békére, Magyarországot a Románia által egy évig tartó megszállására, 
gyakorlatilag valamennyi stratégiai poszt átadására, majd Magyarorszá-
got Romániához történő annektálására vonatkozóan... 
A románok figyelmen kívül hagyják a Misszió kérését és megtagadják a 
Misszió instrukcióinak hitelesként történő elfogadását.49 Javasoljuk, 
hogy a Katonai Bizottság komolyan vizsgálja meg e kérdést, és vegye 
fontolóra, hogy táviratozza-e meg a Legfelsőbb Tanácsnak, avagy sem, 
hogy a tagok egybehangzó véleménye szerint a budapesti Misszió mű-
ködésének fenntartása csak megaláztatást eredményezhet valamennyi-
ünk számára és presztízsveszteséget kormányának számára. 
Elveszíthetjük presztízsünket a románok előtt, mert úgy tűnik, 
lekicsinylőén bánhatnak velünk. A magyarok előtt pedig azért, mert 
világosan látják, hogy milyen bánásmódban részesítenek bennünket a 
románok. (46, 47) 
 
BRATIANU,Jonel J. C. (1864-1928), a Liberális Párt vezére, gyakorla-
tilag ő volt Románia politikai diktátora. 
„A románok az amerikai Misszió istrukcióinak egyikét sem hajtották 
végre, s mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy úgy cselekedjenek, mintha 
Románia a Misszióban képviselt nemzetekkel egyenrangú, vagy 
fölöttük álló volna. - Félrevezető jelentéseket küldtek Párizsba, 
amelyekben Magyarország megmentőjének állították be magukat! A 
magyarországi sajtót pedig olyan mértékű cenzúrának vetették alá, hogy 
a magyaroknak egyetlen hamis állítás megcáfolására sem nyílott 
módjuk... Mardarescu román tábornok azt írta a Missziónak, hogy 
minden szükséges intézkedést megtettek a foglyokkal való bánásmód 
kielégítővé tétele érdekében és azt állította, egészségügyi szempontból 
különösen jók voltak a körülmények. (106) Ugyanakkor a Misszió 
közlést kapott a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőjétől, aki azt írta - 
Aradon végrehajtott vizsgálata során olyan körülményeket fedezett fel, 
amelyek annyira ellentmondanak a hadifoglyokkal való bánásmódról 
szóló egyezménynek, hogy a Missziónak valamilyen lépést kellene 
tennie. (107) 
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Dr. MUNRO, a Brit Élelmezési Bizottságtól és Brunier svájci százados, 
a Nemzetközi Vöröskereszttől éppen most tért vissza az alábbi városok-
ban tett látogatásáról. - Hatvan, Gyöngyös, Miskolc, Sátoraljaújhely, 
Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Nagyvárad, Békés, Gyula, Arad, 
Temesvár, Szeged -, amelyek mind Magyarországhoz tartozó városok, 
de jelenleg román megszállás alatt állnak. Egy nyilatkozatot 
terjesztettek elő, amelyből az alábbi kivonat készült: „Valamennyi, 
románok által megszállt városban akkora elnyomást tapasztaltunk, 
hogy az elviselhetetlenné teszi az- életet. Mindennapos a gyilkosság 
verik a magyar gyermekeket és a nőket. Bírósági eljárás nélkül 
bebörtönzik, ok nélkül letartóztatják őket, s rekvirálás címén személyes 
tárgyakat tulajdonítanak el. Egy nyugateurópai számára, aki nem látta 
és hallotta a bizonyítékokat, továbbra is nehéz elképzelni ezeket a 
körülményeket." (107) 
Az embereket arra kényszerítik, hogy felesküdjenek a román királyra, 
ha ezt megtagadják, üldöztetésnek vetik alá őket. Brád és Kétegyháza 
állomásfőnökét kegyetlenül megverték. A legutóbbi Nagypénteken a 
románok előtörtek Boros-Sebesig és 250 magyar katonát ejtettek 
foglyul. Ezeket a legbarbárabb módon ölték meg! Meztelenre 
vetkeztették őket, majd oly módon dőfködték őket szuronyaikkal, hogy 
minél tovább életben maradjanak. 
A románok vámházakat állítottak fel minden faluban, s a szállítási en-
gedélyeket csak magas összegért adták el, így lehetetlen a 
kereskedelem, az emberek hamarosan éhen halnak. A kórházakat 
teljesen be kell majd zárni, ha azonnal nem segítenek rajtuk. 
Katasztrofálisak lesznek a körülmények, járványként terjednek a 
betegségek. (108) 
A Misszió egybehangzó véleménye az, amennyiben a románok nem 
kezdik el azonnal a Magyarországról való kivonulást, és nem szolgáltat-
ják vissza a gördülőeszközöket, gépeket, és más tárgyakat, akkor 
nagyon rövid időn belül súlyos szenvedés alakul majd ki az élelmiszer 
és üzemanyaghiány miatt, és fel fog éledni a bolsevizmus! A Misszió 
ezért egyhangúlag azon a véleményen van, hogy vagy kényszeríteni kell 
a románokat azonnali kivonulásra és a fentebb említett 
visszaszolgáltatásokra, vagy pedig mentsék fel a Missziót feladata alól." 
(108) 
A román vezérkari főnök követelte, hogy a magyar hadügyminiszter ma 
délig (1919. okt. 15.) adjon át a román vezérkari főnöknek l 250 000 
koronát, amennyiben ezt nem teszi meg megszünteti egész Budapest 
város élelmiszer-ellátását! (109) 
1919. nov. 26. Ma reggel felkeresett a katolikus bíboros, akit Magyar- 
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ország prímásának neveznek, s akit tolmácsként egy érsek kísért, hogy 
megköszönje nekem nemcsak azt, amit Hazájáért tettem, de hogy meg-
mentettem kincsei nagy részét, amelyek a Nemzeti múzeumban voltak, 
amelyet a románok ki akartak rabolni." 
Mivel jelentés érkezett arról, hogy a románok - annak ellenére, hogy 
fegyverszünet van érvényben - bombákat szórtak Tokaj védtelen váro-
sára és több lakost megöltek, úgy döntöttünk, magyarázatot kérünk a ro-
mánoktól fura, jóllehet jellemző magatartásukkal kapcsolatban, és 
felhívjuk a figyelmüket arra a tényre is, hogy még mindig fosztogatnak 
magánbirtokokat." 
Bandholtz tábornok üzenete Huszár miniszterelnökön keresztül: „Most 
kezdjük tisztelni Önöket, magyarokat - mondotta az amerikai tábornok, 
Éppen most olvastam el történelmüket és kezdem megismerni a magyar 
nemzetet. Egy saját magát becsülő nemzetnek meg kell szereznie a 
világ általános megbecsülését. Látjuk, hogy az Önök nemzete mártír 
nemzet, s Amerika rokonszenve Önökkel van." (166. old., 1919. dec. 
6.) 
1919. dec. 7. Ma reggel telefonüzenetet kaptam Bécsből, Causey ez-
redestől, aki arra panaszkodott, hogy a csehszlovákok nem engedik 
meg, hogy fát és dinamitot szállítsanak a tatabányai bányákba, enélkül a 
bányák nem üzemképesek. Megismételte, hogy a csehszlovákoknak 
semmi szültségük a fára és robbanóanyagra, de sürgősen szükségük van 
pénzre, és úgy viselkednek, mint egy disznóhorda, s ez a viselkedés 
gyakorlatilag a szomszédaikkal szembeni bánásmód egészére jellemző." 
(168) 
A Legfelsőbb Tanács nov. 25-én, még egy utolsó ultimátumot küldött 
Romániának: a Tanács mélységesen sajnálja, ha arra kényszerülne, 
hogy befagyassza a kapcsolatait Romániával, de biztos benne, hogy a 
végleteltig türelmes volt! A Konferencia utoljára apellálni kíván a 
román kormány és a román nép bölcsességére, mielőtt meghozza azt a 
súlyos döntést, amely szerint megszakít Romániával minden 
kapcsolatot. 
A területe és lakossága megduplázása miatt - adósa a győztes Hatal-
maknak.'Az általuk nyújtott segítség nélkül Románia most meg lenne ti-
zedelve, tönkrement volna és reményt vesztetten rabságban sínylődne. 
Románia a háború második évében csatlakozott a Szövetségesekhez, 
saját maga szabta feltételek mellett, való igaz, nagy áldozatot hozott és 
súlyos veszteségeket szenvedett, de belement abba, hogy külön állapod-
jon meg a csatlakozott ellenségével és alávesse magát törvényeinek. 
Szabadságát és győzelmét éppúgy a Szövetségeseknek köszönheti, mint 
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ahogy a jövőjét is. Hogyan hagyhatják figyelmen kívül és felejthetik el a 

román államférfiak olyan gyorsan ezt a tényállást' (170) 
(Az igazsághoz tartozik, hogy a Szövetségesek sem tartották be az 
ígéreteiket és a rossz katonai helyzetben cserben hagyták a románokat.) 
1919. dec. 17. Tegnap négy kommunista, akiknek valamilyen módon 
sikerült becsempésznie magát Ausztriából Magyarországra, megpróbál-
ta felrobbantani a Gellért Szállót, ahol Horthy tengernagy tartja fenn fő-
hadiszállását. - Szerencsére idejében elkapták őket, mielőtt bármilyen 
kárt tehettek volna. Abból a négytagú bandából, amely Bécsből érkezett 
a Gellért Hotel felrobbantására, 2 bolsevistát kivégeztek, így az össze-
esküvés kudarcot vallott. (185, 186) 
Huszár miniszterelnök levele Bandholtz tábornoknak: „A saját és egész 
kormányom nevében egyaránt kifejeztem a legőszintébb köszönetemet 
azért a baráti és megértő magatartásért, amelyet Őexcellenciája 
Magyarország iránt tanúsított ezekben a számára megpróbáltatásokkal 
teli, szomorú napokban. Biztosíthatom Önt, hogy az egész ország hálá-
val fog emlékezni nemes és értékes tevékenységére." 
1919. dec. 20. - Tegnap Apponyi gróf arról értesített, hogy a csehszlo-
vákok tudatták vele, amennyiben bármikor ismét megjelenik az ő terü-
letükön, azonnal le fogják tartóztatni. (Gr. Apponyinak ott volt birtoka 
és ott is tartózkodott az ősmagyar területen, Eberhardon.) 
Ez a „turbékolás" a Békekonferencián szemmel láthatóan azt eredmé-
nyezte, hogy „kis békés galambfiókák" dúca helyett, felfuvalkodott, 
mérges pulykákat termeltek ki. Ezeknek a nyomorult kis országoknak 
mindegyike teljesen abszolút híján van nemzetközi udvariasság minden 
érzésének, és ideje nagy részit azzal tölti, hogy sémákat tervei ki 
szomszédai kirablására és irritálására. Ha a három Nagyhatalom képes 
lett volna hadseregüket fenntartani és azokat elküldeni ezekre a 
területekre, ahol a bajok voltak, akkor minden teljesen más lett volna, 
de a Legfelsőbb Tanács presztízse csorbult azáltal, hogy az 
„ultimátumok" egész sorozata egyáltalán semmilyen hatással nem volt 
Románia ezen nyomorult kis  nemzetére. 
A magyarok már a bolsevizmus alatt teljesen tönkrementek. Sokkal 
érettebb nemzetet alkotnak, mind a többiek bármelyike, és nem csodál-
koznék, ha akármikor azt látnám, hogy fordul a kocka, és ők jól helyben 
hagynák a cseheket a lengyelek segítségével, akik valószínű északkelet-
ről támadnák meg a cseheket, majd visszaadnák a kölcsönt a románok-
nak. (189) 
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A szerb, bár ugyanolyan elvtelen fosztogató, mint a többiek, igencsak jó 
küzdő -, s nagyon valószínű, hogy a magyarok és a szerbek előbb-utóbb 
összefognak és kemény koalíciót jelentenének a többi „nyápic" 
számára, akik ellenük kívánnának fellépni. (189) 
Arra számítottunk, hogy a magyarok 20-30,000 közötti lélekszámra 
korlátozzák hadseregük nagyságát, de már 80 000 tagja van, ami igen-
csak megerősíti a hitemet, hogy már felkészülnek arra, hogy csapást 
mérjenek a csehekre, majd a románokra. (190) 
 
Thomas B. HOHLERT, 1920. jan. 5-én nevezték ki Nagy-Britannia 
magyarországi főbiztosává. Magyarországi tartózkodása során nagy 
együttérzés alakult ki benne a magyarok problémái iránt. Teljes mérték-
ben azon a véleményen van, hogy a Békeszerződés révén nagy igazság-
talanság érte a magyarokat. (199) 
1920. január 24-én, ma reggel felkeresett egy- szlovákokból álló kül-
döttséd amely hevesen tiltakozott a csehek által irántuk tanúsított bánás-
mód ellen. Felhívást tettek közzé azon területek különböző kisebbségei 
nevében, amelyet Magyarországtól elvettek, azt állítva, hogy 
meghallgatásuk nélkül ítélkeztek fölöttük Párizsban. Elválasztották őket 
egy olyan országtól, amelynek ezer évvel ezelőtt váltak részévé, hogy 
most alacsonyabb kultúrájú és zsarnoki, erőszakos természetű 
nemzetekhez csatolják őket. - Nem emberi lényekként bántak velük, 
hanem ingóságként vagy pénzmennyiségként, s ilyenekként ítélték oda 
őket a románoknak, cseheknek és szerbeknek. 
Kérték a Legfelsőbb Tanácsot, biztosítsanak számukra NÉPSZAVA-
ZÁST s arra figyelmeztették a Tanácsot, hogy amennyiben a jelenlegi 
terveket megvalósítják, a Békeszerződés nem békéhez, hanem háború-
hoz fog vezetni. 
A szlovák úriemberek, akik felkeresték 2000-en, akik semmilyen ösz-
tönzést vagy bátorítást nem kaptak a magyar kormánytól. Felvetették 
Csehszlovákiának a római Egyháztól való szétválásának a kérdését is, 
és el kívántak menni Amerikába, hogy a csehszlovák kormány és a nép 
ne tudjon kedvezőtlen propagandát terjeszteni az amerikai szlovákok 
között. A szlovákok elégedetlenségének egyik fő oka az a tény volt, 
hogy számos cseh szabadgondolkodású és agnosztikus megsérti a 
mélyen katolikus szlovákokat olyan törvények elfogadtatásával, amely 
kedvezőtlenül hatnak a szabad vallásgyakorlásukra. (213) 
1920. február S. - Miközben valamennyien örülünk, hogy hazafelé in- 
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dúlunk, mégis sajnáljuk, hogy el kell hagynunk Magyarországot. Jóma-
gam úgy jöttem ide, hogy nagy részben elnézem és nem tulajdonítok 
különösebb jelentőséget a román eljárásmódnak. De - felháborító ma-
gatartásuk révén, amely sértette a nemzetközi jogot, a tisztességet és 
minden emberiességi megfontolást -, a magyar ügy támogatójává vál-
tam. - Átadni Magyarország területének egyes részeit civilizált és 
kifinomult lakosságot alkotó emberekkel, olyan dolog, mintha Texast és 
Kaliforniát adnánk át a mexikóiaknak. Szégyelljék magukat a 
Szövetséges Nagyhatalmak mindazért, amit a fegyverszünet után ebben 
az országban megengedtek! (220} 
A régi Magyarország területének és lakosságának illogikus néprajzi 
felosztásához ragaszkodni éppen olyan érzékeny dolog volna, mintha 
ahhoz ragaszkodnánk, hogy Svájcot osszák fel három külön államra, 
vegyes francia, német és olasz lakossága miatt. 
A magyaroknak bizonyosan sok hiányosságuk van, legalábbis amerikai 
szemszögből nézve -, de annyira felette állnak bármelyik szomszéd-
juknak, hogy a civilizáció elleni bűntettet jelentené ennek az országnak 
a javasolt további felosztása." (221) 
1920. febr. 7. A búcsúvacsorán Apponyi gróf gyönyörű angolsággal 
mondta el beszédét. Köszönetet mondott nekem mindazért, amit 
Magyarországért tettem és kérte további segítségemet. Én is kifejeztem 
azt a reményemet, hogy valamikor visszajöhetek Magyarországra olyan 
körülmények között, hogy elmondhatom mindazt, amit érzek. 
A gróf a beszédében arra utalt, hogy technikailag ellenségek közé tar-
toztam, de ez nem számított. Erre azt válaszoltam, hogy a Biblia arra ta-
nít bennünket, hogy - szeressük ellenségeinket és én a bibliai parancs 
teljesítésére törekszem." (221) - „A mai napon a Királyi Palotában lévő 
irodánkat bezártuk és hétfő reggel 8.40-kor a Magyar Békeküldöttségi 
vonaton elhagyta Bandholtz tábornok a Hazánkat." (221) 
- „Igaz barátságát bebizonyította és buzdította a nemzetet, amely 
egyetlen megváltás volt sorsunkban. Felidézte a mi dicsőséges múltun-
kat és arra tanított bennünket, hogy ez a nemzet nem eshet áldozatául a 
pusztításnak, mivel egy életerős nemzet, amit bizonyít az évezredes 
történelmi múltunk! 
Nem lehet elfelejteni azt, hogy mivel tartozunk Bandholtz tábornoknak 
dicső és nemes munkájáért. Egész útján a magyarok hálája és múl-
hatatlan szeretete fogja ót kísérni. 
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Amikor visszatér Amerikába, szószólója lesz a magyar ügynek, az élni 
akarásnak és jövőben való hitnek." (Zerkovits Emil, 229, 230)45 

 
SIR GIBBS PbiUip angol történész. - A háború elkezdése után tíz év-
vel még nem volt biztonságban Európa és a világ békéje. A látszatbéke 
mögött ott izzott a gyűlölet lávája, amely baljóslóan nehezedett a 
világra. 
Az eszme: „demokratikus világrend" csak hamisítvány volt, mert tíz év 
után is Európa kormányai a diktatúra és a szélsőséges nacionalizmus 
formáját igyekeztek megvalósítani. A világ sorsa a békekonferencián 
ülésező államférfiak: Clemenceau, Wilson és Lloyd George kezében 
volt. - Ez a béke a bosszú békéje volt, amely bűzlött az 
igazságtalanságtól. A sok magot elvetették, amelyből újabb háború 
lombosodott ki. 
A békeszerződésnek elméletileg a népek „önrendelkezési jogára" ala-
pított területi rendelkezései tucatnyi Elzász-Lotharingiát létesítenek Eu-
rópában, holott egy is elég fekély volt Európa testén. 
Ausztria területének egy része és népessége Csehszlovákia és Szerbia 
kezében van. Magyarországot a nemzetiségi elvre és a gazdasági életre 
való tekintet nélkül szétosztották. Elvették gyárait, erdeit, bányáit. -
Népének nagy részét kiszolgáltatták a románoknak és más ellenséges 
népeknek. 
Mindezen intézkedések az államférfiak meggondolatlanságára, az üz-
letemberek, a bankárok és a pénzemberek kapzsiságára vall. Továbbá a 
hiszékeny közvéleményre, akik hittelt a hazug szavaknak 
Franciaországban, Angliában és az Egyesült Államokban. 
Minden igazságtalanságot, amelyet a békeszerződésben megalkottak, a 
Nemzetek Ligája helyrehozhatta volna. A háború csíráját amelyet a bé-
keszerződésben elültették a Liga igazságos és a helyes útra vezetése ál-
tal, babérokat hozhatott volna. 
A Nemzetek Ligája nemzetközileg kivívhatná az erkölcsi elégtételt, ha 
a Fellebbezési Bírósághoz fordulva kivizsgálnák az igazságtalanságot, 
az agressziót, és kiirtaná a gyűlöletet és elégedetlenséget a nemzetek 
között és ezáltal megalkotná a jog törvényét és az óhajtott békét. 
Wilson elnök úgy jött Európába, mint a nagy Tanács ítélőbírója, szó-
szólója és az Új Világrend profétája, aki a régi romok fölött felépíti az 
újat. 
Az amerikai szenátus visszautasította, amit Wilson csinált és mindazt, 
ami az ő működésének lett az áldozata. Összetörte Európa reményét a 
talraálláshoz, amely a Liga helyreállítási, együttműködési és a béke 
eszközén alapult. Ez volt egyike a történelem nagy tragédiájának. 
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Tíz évvel a világháború után nincs biztonságban a civilizáció. Tíz évvel 
a fiatalok véráldozata után még nincs biztonságban az „újjá született 
béke" a bölcsőben.-46 

 
TAPIER León: - „Európa nem ismerte fel idejében a szolidaritás 
fontosságát Magyarországgal szemben, melyre a török ellen folytatott 
háború teljes súlya nehezedett. A magyar nemesség a kereszténység 
lovagja szerepét töltötte be. - A harc mindig a magyarokra hárult. A hős 
magyar nemzet elnyerte magának más népek rokonszenvét a közösségi 
és politikai helytállás történetében! A XII. és a XV. század között 
Magyarország bebizonyította, hogy azonos szinten áll Európa nagy 
államaival. - A magyarok megtanulták, hogy önmagukon kívül soha, 
senkire sem számíthatnak!"47 

 
SAYOUS, Edouard, a múlt században így nyilatkozott: - „A nyugatnak 
el kell ismernie a szolgálatokat, melyeket Magyarország a civilizált 
világ érdekében tett, melyek során a szabadsághoz való rendíthetetlen 
ragaszkodáson keresztül feltartóztatta a barbárságot."48 

 
RARTHELÉMY Josepb professzor a Sorbonne híres jogásza írta: - 
„Érdemes-e felgyújtani a világot csak azért, hogy fennmaradjon a 
csehszlovák állam, mely több nemzetiség politikai tömörülése? - Fel 
kell áldozni 3 millió franciát, 3 millió szudétanémetet ott való 
megtartások érdekében?" 49 

 
RAINVILLE, Jaques írta a „Revue Universelle-ben": Szlovákia, mely 
földrajzi helyzete szerint túl kicsi ahhoz, hogy önálló államot alkothas-
son, önkéntelenül Magyarország és Csehország felé orientálódik. 
Magyarországhoz egyébként évszázados kötelékek fűzik. 
Magyarországtól való elválása és Csehországhoz csatolása a romlásba 
viszi. 
A szlovákokat a csehek a hozzájárulásuk nélkül „annektálták" és igaz-
gatták, hiába követelték autonómiájukat, amelyet dr. Masaryk vallomá-
sa szerint csak Magyarország területén belül érhettek volna el-50 

 
DUPUIS Rene: - A magyar nép tudatában van kultúrája értékének, 
földrajzi helyzetének, melyek lehetővé teszik számára, hogy méltó 
helyet töltsön be Európában és ne nyugodjék bele abba a 
megaláztatásba, melybe jelenleg helyzete kényszeríti. 
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„.A magyar népet a történelem folyamán tanúsított újjáéledési képes-
sége és szervezőkészsége mindenkor olyan néppé teheti, amely Közép-
Európában a kristályosító elem szerepét tölti be." 
„A trianoni szerződés legkegyetlenebb erkölcsi sebe ERDÉLY elszakí-
tása volt Magyarországtól. - Ez a föld volt Rákóczi és Bethlen Gábor 
hazája, ahol a magyar nyelv a legtisztább, ahol a magyar népművészet a 
legtökéletesebb, legeredetibb fokát érte el. 
1914 előtt Magyarország Franciaországban olyan rokonszenvnek ör-
vendett, mely csaknem a hagyományos barátság képét tükrözte. - A 
háború elfeledtette ezt, és ma a franciák talán egyetlen országot sem is-
mernek olyan rosszul, mint Magyarországot. - A háború előtt 10-12 év-
vel már tapasztalható volt a közelmúltban még élénk francia-magyar 
kapcsolatok fokozatos, szinte észrevétlen eltávolodása. 
Egyre ritkábban tettek különbséget Franciaországban Bécs és Budapest, 
illetve Magyarország - Ausztria között, mely utóbbi egyre Németország 
felé közeledett. - Ezt a pillanatot használták ki a csehek, a szerbek és a 
románok! - Elkezdtek Franciaországban céltudatosan szerkesztett 
iratokat terjeszteni, amelyben kifejezésre juttatták gyakran túlzott és 
igazságtalan követeléseiket. - A birodalmon belüli közös nyelvi és faji 
problémákkal — Magyarország szláv és román kisebbsége 
elnyomásának a legendáját. - Ez a szakadék a háború következtében 
jelentősen kiszélesedett. Ez a háború előtt és alatt mesterségesen 
felszított hangulat, valamint a cseh és román diplomatáknak a 
béketárgyaláson alkalmazott ügyes politikája tette kedvezőtlenné 
Magyarország számán a trianoni békeszerződés kidolgozását. - Ezért 
döbbentek meg a magyarok, akik Franciaországtól joggal, mérsékelt 
közbenjárást vártak -, ezzel szemben ügyük minden részletében a 
leghatározottabb ellenséges magatartással találkoztak." 
- „A háború végén mindenki Franciaországot választotta Közép-Európa 
döntőbírájává. A francia kormány, sajnos, nem értette meg nagyszerű, 
de nehéz szerepét. Gyenge volt! - Magáévá tette helyi szövetségesei 
szenvedélyét, megadott nekik minden követelt elégtételt. Nem törődött 
az igazsággal és azzal, hogy a saját ügyét és Európa békéjét kompromit-
tálja. 
A francia kormány - ahelyett; hogy a prágai, bukaresti és a belgrádi 
szövetségesei étvágyát mérsékelte volna -, olyan jogos magyar 
„irredentizmust" készített elő, mely az 1914 előtti Elszász-
Lotharingiával kapcsolatos francia irredentizmusra emlékeztetett. - A 
magyar követelések ala- 
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possága még Franciaország és a békéért felelős nemzetekben is bizo-
nyos, be nem „vallott" ellenszenvet váltott ki. ~ A háború utáni politika 
és a gazdasági szükségszerűség Ausztria-Magyarország más, rugalma-
sabb formában történő visszaállítását kívánta, amely biztosította volna a 
dunai népek egyesülését képező valamennyi állam számára a teljes po-
litikai függetlenséget. - Egyedül Franciaország, mint viszonylagos, sem-
leges fél tudta volna létrehozni ezek között a népek között a kibékülést, 
amelyet ennek a központi európai tömbnek a megalkotása tett szüksé-
gessé. Sajnos -, ilyen értelemben minden cselekvési alkalmat elmulasz-
tott!" 
- „A kisantant, melyet Franciaország a két háború között támogatott,, 
szerencsétlen győzelmi szövetség' volt, melyet az ellen a Magyarország 
ellen alkottak, mely a szövetség valóban nélkülözhetetlen és természe-
tes magvát képezte volna! Franciaországnak - miután meg sem kísérelte 
ezeknek az államoknak a kibékítését - 30 év múlva látni kellett, hogy 
előbb Németország, majd a Szovjetunió egyesíti őket a 
szerencsétlenségben és a szolgaságban!" 
-
 „Franciaország számára tehát, JÓVÁTÉTEL! KÖTELESSÉG; hogy 
egy napon igazságot szolgáltasson Magyarországnak és segítse a 
magyar nemzetet az újjászületésben!"-51 

-  
GORDON Gábriel: - Trianon a szabad rablás vásártere volt, a 
tudatlanságból fakadt béke. „A cseh, román és szerb diplomaták, 
céltudatosan hamisított tájékoztatást terjesztettek a Nagyhatalmak 
felé."- (Daruvár: 89, 163) 
- Egy évvel később, mikor a trianoni rablást a francia parlament elé 
terjesztették ratifikálásra, ezt írja GORDON: A francia tárgyalás 
felelőssége legalább akkora volt, mint Szövetségeseié. A cseh 
gazságokkal szemben még volt lehetőségük, hogy vizsgálat alá vessék a 
gróf Apponyi által előadott magyar sérelmeket. - NEM TETTÉK MEG. - 
Nem akarták megtenni! - Jobban mondva, érezték a tehetetlenségükből 
fakadó botrányos igazságtalanságait és inkább a jövőre vonatkozó 
revíziós és csalóka ratifikációs ígéretekkel csillogtatták meg! - Ilyen 
volt Millerand ál-szenteskedése, akinek a szerződés szövegéhez csatolt 
levél -, ma a jogtalansággal tetőzött gúnyolódás. - Nem bűnösök a 
francia tárgyalók? (Nem bűnösök a francia parlamenterek') 
„Milyen jelentősége lenne néhány olyan személy tiltakozásának, mint 
LAMARZELLE, Paul BONCOURT, Charles DANELON, De MONZI, 
Charles 
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TYSSEYRE, BRIAND vagy mások? - Trianoni rablás! Nincs más szó 
erre a bűnös szerződésre, melyet a puskaporos mámor, a legyőzőitek 
kínzása felett érzett káröröm és a győzelem vad mámora jellemezhet! - 
Ez volt Franciaországnak, a civilizáció fáklyájának megnyilvánulása!" 
(164) 
Állítólagos magas, emberi, nagylelkű, áldozatos politikája - néhány 
politikusnak az ostoba szólamai szerint. - Óriási nyomorúság és lelkiis-
meretlenség! - Mivel számukra a „Franciaország" szó elválaszthatatlan 
az „igazságtól"- — írja Gordon - kérjünk bocsánatot a szegény - 
szenvedő Magyarországtól, azért a fájdalomért, amelyet - ELŐDEINK 
okoztak Nekik! 
-
 „Tíz év alatt - írta 1933-ban, az utódállamon több bűncselekményt 
követtek el a kisebbségeikkel szemben, mint a magyarok 1000 év 
alatt."- (G. Gordon: „La Hongrie mysterieuse".)52 

-  
DESBONS Georges: - Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy miként a 
békeszerződésben a „vak és alaptalan gyűlölet, ugyanúgy a határok ki-
jelölésében a végtelen, önkény', a rosszindulat és a részrehajlás jelei 
nyilvánulnak meg! - Ez a magatartás egy becsületes országgal szemben, 
mely évszázadokon keresztül védte a Nyugatot -, egyszerűen elképesz-
tő." - „Érintetlen-e ez a szerződés, amely bűzlik a tudatlanságtól és a 
tévedéstől? - Végleges-e az a szöveg, amit a diplomaták csak aláírása 
után, egy év múlva mertek ratifikálásra a francia parlament elé 
terjeszteni?"- 
- A szerződést ezekután csak hallgatólagosan és azzal a fenntartással 
ratifikálta, hogy a francia kormány gondoskodni fog minden tévedés és 
igazságtalanság felülvizsgálásáról. Ez a valóságban sohasem történt 
meg! Meglepő-e mindez ezek után? - Az 1921. június-júliusi parlamenti 
viták mindenesetre kellemetlen leleplezéseket közöltek, nem beszélve a 
szégyenről, amelyet a szerződés botrányos rendelkezései kiváltottak 
Franciaországban. 
- Desbons: „Ez a béke egy lehetetlen térkép alapján keletkezett, ame-
lyet Benes a csalások lomtárából ásott elő. A magyar küldöttséget 
rendőri őrizet alatt tartották a Hotel Madridban, tiltakozását 
megakadályozták, leveleit cenzúrázták és végül vita nélkül 
kényszerítették a béke aláírására!" 
Desbons: - 1956-ban Magyarország mindent megtett, hogy kiszabadítsa 
magát az ázsiai láncokból és újra csatlakozzék Nyugathoz, amely 
megint - „semmit" nem tett a megmentésére!- 53 
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BLISS tábornok, Wilson elnök legfőbb katonai szakértője: - „Nem Ma-
gyarország volt az az ország, amely megszegte a fegyverszünetet. - úgy 
véli, hogy ha a szövetségesek alaposan megvizsgálnák az ügyet, rájön-
nének, hogy a magyarok csak azután szervezték újjá a hadseregüket, 
hogy a románok megsértették a fegyverszünetet." 
1919. június 16-án írja: „Az újszülött nemzeteknek, amelyeket mi hoz-
tunk létre, már a bölcsőben karmaik vannak, és mielőtt járni tudnának, 
késekért ordítoznak, hogy átvághassák a szomszéd bölcsőkben lévő tor-
kokat." 54 

 
SMUTS tábornok, Wilson amerikai elnökhöz írt levelében írja: - „Ret-
tenetes lesz a csalódás, ha a népek rá fognak jönni, hogy nem a wilsoni 
békét kötöttük meg és megszegtük a világnak adott szavunkat! Ebben 
az esetben a béke még súlyosabb szerencsétlenségeket fog a világra 
hozni, aminő az első világháború volt." 
(Be is következett, mert a 2. világháború magában hordta a trianoni 
békeszerződés égbekiáltó igazságtalanságainak a megoldását. - Szerző.) 
 
- Smuts tábornok, aki Dél-Afrika küldötte volt, követelte a NÉPSZA-
VAZÁST- Erdélyre, Szlovákiára, Ruszinszkóra és Horvát-Slovéniára vo-
natkozóan. Jogosan érvelt azzal, hogy ezt a jogot Németországnak is 
megadták. - Smuths tábornokot az angol Domínium valamennyi képvi-
selője, valamint Japán, Lengyelország és Olaszország küldötte - 
támogatta! A népszavazástól azonban féltek, mert az elrabolt 
területeken a szavazatok 1/3-át sem kapták volna meg - mondta 
WETERLÉ abbé, volt elszászi képviselő. 
Bartlett: As a last word I would recall, the saying of General SMUTS, 
that should never be forgottén: „Not Wilson, but humanity failed át Pa- 
ris.”55 
 
TISSEYRE Charles képviselő: Az egyik fél teljes rosszindulatának kel-
lett a másik fél tudatlanságával párosulnia, ahhoz, hogy Magyarország 
csodálatos egységét, egy „képzelt elnyomás" nevében szétrombolja. -
Szétszakították azt a nemzetet, amely politikai és gazdasági egységét 10 
évszázadon át megtartotta, azzal a kifogással, hogy különböző népekből 
áll. - Mit tettek ezután? Alkottak három új államot, még vegyesebb né-
pességgel, mint amilyen Magyarország volt! 
„Szétrombolták egy életerős, egészséges ország politikai és gazdasági 
egységét és romjaiból új államokat alkottak, melyek messze állnak az 
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előző egységtől - Magyarország nem ok nélkül tartja felelősnek Franci-
aországot a tévedésekért és az igazságtalanságokért. - Ez a helyzet nem 
tarthat a végtelenségig. Miért tette, vagy engedte ezt tenni 
Franciaország? Ezt a káros cselekedetet? Ez a szerződés a - MI - 
munkánk! Egy hosszú történelem tényeivel szemben, ügyetlen politikai 
cselekménnyel eltávolítottunk magunktól egy népet, amelynek inkább 
közelebb kellett volna kerülnie Franciaországhoz!" 
- „Trianonban nemcsak a valóban nem magyar lakta területekre szo-
rítkoztak, ahogy ezt eredetileg tervezték, hanem - mintegy az ország 
testébe vágva - körös-körül leválasztottak erről a szerencsétlen ország-
ról nagy magyar néptömegeket, melyek addig a lakossággal teljes 
közösségben éltek. Kizárólag stratégiai vagy közlekedési szempontból a 
tisztán magyar lakta Alföldből hatalmas területeket adtak az 
utódállamoknak. Ezeken a szomszédos területeken több mint 2 millió 
magyar élt a 3 millióból, akik idegen uralom alá kerültek. 
Itt voltak még a régi Magyarország nagy városai: Pozsony, Nagyvárad, 
Arad, Temesvár, Szabadka, melyeknek lakossága többségében magyar 
volt. Pozsony (Pressburg, ma Bratislava) három évszázadon keresztül 
Magyarország fővárosa volt. Elképzelhetjük - írja Ch. Tisseyre - 
„milyen vérző sebet vágott, erre a hazájára és történelmére büszke 
népre a nagy, történelmi múltú városainak az elszakítása." (29) 
„Bizonyos, hogy a magyarok a háború alatt a németek hűséges és 
őszinte szövetségesei voltak - nem is arról van szó, hogy erről tudatosan 
megfeledkezünk -, de szemére vethetjük-e Magyarországnak, hogy 
Németország szövetségesévé vált? Nem mi sodortuk-e arrafelé azzal, 
hogy tőlünk telhetőén támogattuk az Osztrák-Magyar államokban a 
PÁNSZLÁV mozgalmak kifejlődését? 
Trianonnal Magyarországot ismét Németország karjaiba sodortuk! 
Megtehette-e hát Magyarország, hogy nem visel háborút Ausztria olda-
lán? 
Ma már tudjuk, hogy milyen volt Tisza István gróf magatartása a szara-
jevói merénylet után a Bécsben tartott tanácskozáson. A háború magyar 
részről nem Franciaország ellen, hanem az őt fenyegető Oroszország és 
Szerbia ellen irányult! 
Az egész háború alatt a franciák minden korlátozás nélkül élhettek 
Budapesten, beszélhették a nyelvüket, a budapesti színházak továbbra is 
játszották a francia darabokat. Érthető, hogy a háborúban való részvé-
telért meg akartuk büntetni Magyarországot -, de miért kellett 
erősebben 
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sújtanunk mint Németországot vagy Ausztriát? A magyarok Fran-
ciaországtól még egy szemernyi igazságot sem kaphattak! Idők múltán ez 
egyébként úgy túnik előttünk, hogy mi vagyunk a felelősek mindazokért a 
szenvedésekért, melyek Magyarországot Trianon óta sújtották! A francia 
sajtó különösen dühös, magyarellenes hangot alkalmazott. Magyarországon 
az a benyomás, hogy minden szerencsétlenség Franciaországtól származik! 
Feltehetjük a kérdést, hogy milyen »esztelen" indítékok késztették a 
trianoni békeszerződés értelmetlen művének összetákolására? 
 

HENRY POZZI (1879-1946) 
 

Bergeracban született és Egmontban halt meg. Francia politikus, diplomata, 
ügyvéd és újságíró. Egyike volt a trianoni szerződés előkészítőinek. Mint a 
többieket, őt is megtévesztették, de elég gyorsan felismerte az igazságot. 
Lelkiismerete, becsületessége és igazságszeretete késztették két könyve 
megírására, hogy amit látott, tapasztalt, a maga valóságában hagyja az 
utókorra. Még az élete kockáztatásával is az igazság mellett foglalt állást! 

Könyvei: A háború vísszatér(War is coming agaín, Párizs, 1934), Szá-
zadunk bűnösei (Black hand over Europe, 1934), ezeknek megírása után a 
szerbek vérdíjat tűztek ki rá. Az hírlett, hogy “valakik", akiknek érde-
kükben állt - elhallgattatták. Szellemileg is elnémították, mert a kor tör-
ténészei nem hivatkoznak »forrásmunkaként» könyveire. Könyvét 1934ben 
írta. 
 Idézetek, Pozzi: A háború visszatér (War is coming again) című 
könyvéből. 

Pozzi munkája a revíziós küzdelem egyik legjelentősebb ténye, mert 
tárgyilagosságával, pontos adataival, vaslogikájával vitathatatlanná teszi 
a nagy igazságot, hogy a - "háború nem oldott meg semmit, csak új 
háborúk magvát vetette el". Kimondja a nagy igazságot, hogy az európai 
békét tartósan csak a "revízió" biztosíthatja. A revíziós mozgalom a »szel-
lemi erők harca az igazságért!"- (Dr. Orbán Attila, 8. old.) 

A Századunk bűnösei círnű könyvét minél több embernek kell elol-
vasnia, mivel a csaláson és megtévesztésen alapuló, diktált békék két-
ségbevonhatatlan bizonyítékaival ismerkedhetünk meg. - Franciaország kis 
szövetségesei számára, akiket Clemenceau »győzelmünk sakáljainak» 
nevezett -, egyedül a zsákmányszerzés és a zsákmány megtartása volt 
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fontos és ma is az! A zsákmányszerzés taktikájához hozzátartozott a fo-
gadkozások és ígérgetések módszere is, amelyet az utódállamok sosem 
tartottak be! 

A háborús uszítók propagandája - Benes hazugságaival- előbb Tisza István 
magyar miniszterelnököt rágalmazta, majd azután a feudális és ázsiai 
magyar népet tette felelőssé, akkor, amikor gyilkos propagandájuk és a 
cári Oroszország tudatosan felhasználta Szerbiát ,faltörő kosként" az 
Osztrák-Magyar Monarchia felrobbantására. Szerbia erőszakos módon, 
gyilkosságok útján végrehajtott dinasztiaváltozás után, titkos társaságok 
befolyása alá került. Henry Pozzi ezekről a »titkos társaságokról», 
módszereikről, befolyásukról nagyon is sokat tudott. 

Pozzi, aki vérbeli újságíró és volt diplomata, jól látja és ki is 
mondja, hogy nem szerb-horvát ellentétről van szó, hanem a délszláv 
jelszó alatt a "nagyszerb hódító, egységesítő" törekvésekről, amelyek az 
egész Balkán szláv népeit fenyegették! Pozzi tárgyilagos tanulmánya hű 
képet fest azokról az állapotokról, amelyek, a békeszerződések által 
Európa keleti részén teremtettek, és kérlelhetetlen logikával mutat rá 
azokra a veszélyekre, amelyek ezekből a békeszerződésekből kifolyólag 
Európa nyakára fognak zúdulni, előbb vagy utóbb! 

A békés »revíziót» nem Magyarország találta ki, hanem a győztes 
országok vezetői tudták, hogy valami »tragikusat" alkottak. Volt idő, 
amikor még Winston Churchill is fontolgatta a revíziót. 

A népek önrendelkezési joga volt-e valaha más, mint a nyers hatalmi 
érdekek takarója, mint fényesnek látszó politikai hamis pénz, amelynek 
használatával a legtöbbet éppen a népek veszítettek.- (Dr. Major István, 
238., 239., 240. old.) 

A békekonferencia a modem világ elzülléséért igen sokban felelős. 
Párizsban minden gazságot a »szabadság, a demokrácia, a humanizmus, 
a népek önrendelkezési joga, a béke és igazság nevében követtek el» - írta egy 
fél évszázaddal ezelőtt az USA-ban élő Borsody István történész. (239) 

 
LANGSING, az USA volt külügyminisztere, a 20-as évek elején ez a 
meggyőződése: »Olyan biztos, hogy a háború visszatér, mint amilyen 
biztos, hogy az éjszakát a nappal váltja fe!!" 
 A Századunk bűnösei cimű könyv szerint: Masaryk, Benes, 
Pasit,Titulescu, Tardieu, Vesznic, Szazanov. (238) 
 POZZI prófétaszavaival: ~ közvélemény be fogja látni, hogy a jog 
és 
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igazság nevében elkövetett gazságok a béke torz képét teremtették 
meg. Tisztában lesz azzal, hogy a küszöbön álló II. Világháborúért nem 
azokat terheli a felelősség, akik nyíltan bevallják, hogy akár békés úton, 
akár erőszakkal, a tizenhat évvel ezelőtt szentesített állapotokat meg 
akarják dönteni. Az új háborúért azok lesznek felelősek, akik az erőszak 
és jog. tiprás aljas békéjét teremtették meg." (241, 242) 

A francia nemzetet a szabadság szeretetén kívül a nagylelkűség és az 
igazságérzet jellemzi. Nemcsak Európára, hanem a francia népre nézve 
is tragikus, hogy éppen a szabadság hazájából lett a „legyőzöttek porko-
lábja", akik, a szuronyok erejével őrködik a kegyetlen és igazságtalan 
békeszerződések sérthetetlensége elve felett." (7) 

Az egyetlen dolog, ami engem érdekelt, amikor Jugoszláviát, Bulgá-
riát, Magyarországot és Ausztriát bejártam, egyetlen gondolat, amely 
soha egy pillanatra sem hagyott el, az volt, hogy a hibáknak, az 
igazságtalanságoknak, a bűnöknek Franciaország biztonságára és 
jövőjére nézve milyen következményei lehetnek. Amit a hat hónap alatt 
tapasztaltam, megerősítette azt az érzésemet, hogy mindazokat el kellett 
mondanom, még sokkal előbb és nyomatékosabban, mint ahogy tettem. 

Mindarról, amit itt megírtam, minden szót megfontolva, a helyszínen 
győződtem meg azon a hosszú körutazásomon, amely a háború óta az 
ötödik volt. Zágrábtól Üszkübig, Szófiától Belgrádig, Szalonikitől 
Budapestig. Tudom, a szememre fogják vetni, hogy meg mertem 
mondani, hogy kíméletlenül lerántottam a leplet, amely Noé mámorát 
takarta. 

Mégis, ha ismételnem kellene, megismétlem! (9, 10) 
Macedóniát mikor elhagytam, a szabad ember méltóságomban felhá-

borodva, a kegyetlenség és szolgaság mélyen undorító látványai fölött, 
amelynek ott a tanúja voltam. Egymillió hétszázezer francia halt meg 
csak azért, hogy a jogokat megvédje és a bűnök eltűnjenek! Hiába hal-
tak meg! 

A mi hazánk semmit sem tudott erről a munkáról, amelyet az ő nevé-
ben végeztek. Maga ellen zúdította az összességét azoknak a nemzetek-
nek, amelyeket a „béke" megkínzott, holott meg kellett volna gyógyíta-
ni őket. - A békeszerződések a Duna völgyében és a Balkán-félszigeten 
több igazságtalanságot, rendetlenséget és önkényt teremtettek, mint a-
mennyit megszüntettek. A bennük foglalt magas és nemes elvi 
határozatok csalt álarcul szolgáltak a legaljasabb falánkság, a hódítás és 
a nyerészkedés undorító egyesülésének. Horvátországban olyan 
embereket, 
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akik Európa legműveltebbjei közé tartoznak, kifosztanak, megaláznak, 
meggyilkolnak a fajtestvéreik. Ugyanez történik az elhasított magyar 
részeken. Annak a Magyarországnak a testdarabján, amelyet az „igaz-
ság nevében" valósággal felnégyeltek! (9, 10) 
Ausztria-Magyarországot - amely a különböző nemzetek vegyüléke 
volt, de ezek egyike sem nyomta el a másikat és amely egyike volt a 
nyugati kultúra legfényesebb otthonainak - megsemmisítették csak 
azért, hogy belőle hármat alkothassanak: Romániát, Csehszlovákiát és 
Jugoszláviát. Ma ezekben az államokban alacsonyabb műveltségű 
kisebbségek basáskodnak a magasabb műveltségű, de tehetetlen több-
ség felett. 
Mi van a nemzeti kisebbségek védelmével? Amelyek pedig be vannak 
iktatva abba a saint-germaini szerződésbe, amely hivatva lenne a legyő-
zőiteket megoltalmazni új gazdáik minden elnyomásának, erőszakossá-
gának és önkényének lehetőségétől. 
Sem a csehek, sem a szerbek, sem a románok, sehol semmi körülmé-
nyek között, semmiféle módon 14 év alatt nem teljesítették a kötelezett-
ségüket! (12) 
Súlyos igazságtalanságokra, visszaélésekre, oktalanságokra adtak al-
kalmat a trianoni és a neuilly-i szerződések, amelyek megtestesítették a 
győzelmet a Balkánon és Közép-Európában és csak megerősítették a 
hódítóknak azokat a foglalásait, amelyek már az ellenségeskedések 
megszűnése óta meg voltak valósítva. (13) 
Míg mások az olaszországi és franciaországi harcvonalakon a saját tes-
tüket és vérüket vitték harcba, ők a hivatalok előszobáiban, párizsi, ró-
mai, londoni és washingtoni befolyásos lapok szerkesztőségeiben pro-
paganda cikkeikkel és csekk-könyveikkel harcoltak. 
Pasics, Masaryk, Benes és Bratianu a konferencia vezéreinek környe-
zetével, de különösen Wilson és Clemenceau bizalmas embereivel való 
közvetlen érintkezés útján készségesen elvakult barátokat szereztek, 
akikkel olyan játékot játszottak, amely a történelem szégyene lesz. - 
Térképek meghamisításával, okmányok megcsonkításával és vásári 
lócsiszárokhoz illő fogásokkal operáltak, hogy hasznukra fordítsák a 
békét. 
Lloyd George írja 1928-ban: „Mindazok az okmányok, amelyeket a 
béketárgyalások alatt bizonyos szövetségeseink elénk terjesztettek „ha-
zug és megtévesztők voltak". Mi hamis adatok alapján határoztunk!- Ez 
a vád rettenetes! Nem döntötték meg - soha! Valóban, 1920 óta minden 
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oldalon süket fülekre talált az igazság! A csalásokról és hazugságokról 
amelyek a békeszerződésekből azt csináltak, amik lettek -, hallgat az 
igazság!" (13, 14) 
A Szerződést, amelyet Masaryk az ideiglenes cseh kormány nevében 
1918. június 30-án Pittsburgban (USA) a saját aláírásával megkötött a 
tót delegátusokkal, az abban foglalt kötelezettségek elismerését 
Masaryk és barátai, mihelyt a magyaroktól elvett területű Szlovenszkó 
uraivá lettek, -, cinikusan megtagadták: mert ez a szerződés az amerikai 
törvények megsértésével „ünnepnapon" köttetvén, semmis és 
érvénytelen-! Ez a mondat magától Masaryktól származik, ő írta a 
„TheMaking ofa State" (Egy állam megalkotása) című híres könyvének 
a 220-ik oldalán. Tréfálkozva azoknak az agyalágyultaknak a butasága 
felett, akiket ő becsapott, s akiknek a neve: Orlando, Lloyd George, 
Wilson és Clemenceau. (14) 
Ezek az urak a pittsburgi szerződés szlovák aláíróinak a nyilatkozatát 
látva, elfogadták azt olyannak, amely a csehekkel dualista államot 
alapít, s amelyben a szlovákoknak, a saját közigazgatásuk, saját parla-
mentjük, saját iskoláik és bíróságaik lesznek, szlovák hivatalos 
nyelvvel. Ezek az urak alkalmazták a nemzetiségek szabad 
önrendelkezési jogát és „felszabadították" a szlovákokat Magyarország 
uralma alól. - Azóta a csehek azokat a szlovákokat, akik a vállalt 
kötelezettségek teljesítését követelni merték, megtanították arra, hogy 
mibe kerül az, ha valaki bizalmát „egy rongy papírra" alapítja. 
A bizottságnak hallatlan cinizmusa, amely megbízást kapott a Szövet-
séges hatalmak vezéreitől, hogy vizsgálják meg a helyszínen, 
Magyarországon és állapítsa meg, vajon a cseh delegátusok által 
javasolt határok igazán megegyeznek-e a valósággal! Ennek a 
bizottságnak a tagjai, a békekonferencia tudomása nélkül, csehek 
voltak! (14) 
Ilyen szemfényvesztésnek köszönhető, hogy a magyar Bánátban le-
telepedett 400,000 szerb az igazság nevében és nemzetiségi elv 
alkalmazásával - elszerbesít 600,000 magyart és 400,000 németet, így 
történhetik, hogy harmadfél millió erdélyi román elrománosít közel 
hárommillió nem románt, akinek kétharmada magyar. Ennek a 
következménye, hogy a hatmilliónál kevesebb cseh urává lett több mint 
hétmillió nem csehnek, akiknek ötödrésze magyar, Pasicsnak arra az 
egyszerű kijelentésére, hogy ezek szerbek, Macedóniát, amely kétszer 
akkora ország mint Belgium és annak harmadfél milliónyi bolgár 
lakosságát, kiszolgáltatták annak a Szerbiának, amelyet joggal utáltak, s 
amely gyűlölte őket. (15) 
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Tizennégy év óta Közép-Európában és a Balkánon a politikai ön-
kénnyel szétszaggatott nemzetségek, a réginél százszorta kegyetlenebb 
elnyomástól sújtva a Nagyhatalmak jobban tájékozott igazságához 
fellebbeznek. Azokhoz a Nagyhatalmakhoz, amelyeknek képviselői 
Neuilly-ben, Trianonban és Saint Germainben kezeskedtek az ő szerb, 
román és cseh szövetségeseik kötelezettségeiért. 
Tizennégy év óta az elnyomottak millióinak képviselői állandóan fel-
tárják azokat a hazugságokat és tárgyi tévedéseket, amelyek megrontot-
ták a szerződéseket, feltárják jogtiprásokat, amelyek a jog nevében tör-
ténnek, - az igazságtalanságokat, amelyeket az igazság nevében követ-
nek el. Angliában, az Egyesült Államokban, Olaszországban a 
horvátok, macedónok, szlovákok, magyarok tiltakozásai erős 
visszhangra találtak. Az ő ügyük minden országban, ahol ismerték, 
erkölcsileg győzött. (15) 
Nálunk, Franciaországban a közvélemény, amely nem tud semmit a 
valóságos helyzetről sem a Duna völgyének és a Balkánnak, sem Euró-
pa más részeinek a belső állapotáról, most is teljesen ugyanabban a fel-
fogásban él, amelyben élt a fegyverszünet első napján. A francia közön-
séget még ma is, 14 év után, gondos tájékozatlanságban tartanak... Nem 
érti, hogy miért hangoztatja Olaszország, Anglia és a franciák egy része 
a területi kiigazítások szükségességét. Nem érti! Kelepcétől tart... (15) 
Románia, Csehszlovákia és Szerbia, ez a három ország, amely nekünk, 
franciáknak köszönheti államiságát, s amelyet a mi pénzünkkel és 
tekintélyünkkel támogattunk: bűneinek, erőszakosságainak, igazságta-
lanságainak árát velünk fogja megfizettetni. Mit kapunk ezért cserébe? 
Képzeletbeli támogatást! Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy őket védelmez-
zük -, ők fognak minket is veszedelembe dönteni! Azoknak az 
embereknek a hibájából, akik csak a bosszúvágyukat, kapzsiságukat, 
hódításvágyukat akarták kielégíteni és több gyűlöletet ébresztettek a 
Duna-medencében és a Balkán-félszigeten, mint amennyi azelőtt volt 
Európában." A francia közvélemény elvakítva a propaganda által, 
azokat tekinti az új háború előidézőinek, akik ezeknek a 
békeszerződéseknek a hibáira rámutatnak. (16) 
A közeli veszedelem onnan jön, ahonnan 1914-ben is jött. Ugyanazon 
embereknek bűnös szándékából, akikben az erőszakosságnak és az őrü-
letnek ma is ugyanaz a szelleme lakik! (18) 
Pozzi próféta volt, mert 25 év után tragédiát látott. 
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Közép-Európa drámája a magyar „revíziós" törekvés... 

A háborúban legyőzött államok közül egyiket sem sújtották olyan ke-
gyetlenül, egyikre sem raktak annyi erkölcsi és anyagi terhet, mint Ma-
gyarországra. Nem büntették, Magyarországot kivégezték! 
Területe 282,870 négyzetkilométerről 91.114-re apadt, lakossága 19 
millióról 8 milliónál kevesebbre. Szántóföldjeinek 2/3-át, vas- és 
szénbányáinak 4/5-ét, só és rézbányáinak összességét, erdeinek és 
szőlőinek 3/4 részét vesztette el Magyarország! Állatai 2/3-át, a vasút-
főútvonalait, összes jó karban lévő vasúti kocsijait. Hegyvidéke, 
folyóinak felső folyása a csehek és románok kezébe került, így 
elvesztette összes vízi és egyéb erőműveit. 
A csehek, akik mindenáron el akarták érni Magyarország politikai és 
gazdasági tönkretételét, keresztülvitték, hogy Burgenlandot (Őrvidéket) 
odaítélték Ausztriának. 
 
Andre TARDIU, aki a békeföltételek megállapítására alakított 
bizottság alelnöke és Clemenceau bizalmas barátja volt, kijelentette: 
„Magyarországgal szemben nincs szükség semmiféle kíméletre!" (183) 
Tisza István magyar miniszterelnököt tették felelőssé, amiért Ferenc 
József megüzente Szerbiának a háborút. Az egész világ átkát szórta a 
magyar miniszterelnökre, amikor BENES:„Detruisez l'Autriche-
Hongrie" című hírhedt röpiratában hazudva azt állította: - gróf Tisza 
István volt az, aki 1914. évi július 8-i koronatanácson a háborút 
követelte. 
Ezen a gyászos napon temették el Magyarországot!" 
Boncolgatja és megbélyegzi Tisza gróf erőszakos és fortélyos észjárását 
-, „mongol lelkületét". - minden törekvése az volt, hogy erkölcsileg - 
megölje! (184) 
A csehek bátran állíthatnak szobrot Benesnek! Benes röpirata után 
TAKE JONESCU román miniszterelnök is megerősítette Benes 
hazugságait. Take Jonescuról egy másik román miniszter, Marghiloman 
bebizonyította, hogy évek óta az orosz kormány zsoldjában áll. 
A szerbek sem maradtak tétlenek. Megdöbbentő vakmerőségükkel azt 
állították, hogy gróf Tisza volt az, aki a szarajevói merényletet Ferdi-
nánd főherceg ellen előkészítette, és a titkosrendőrséggel végrehajtatta. 
Tipikus balkáni elgondolás! Amikor ezt az alávaló szerb erkölcsiség 
szerint kiagyalt, gálád vádat VESNICS párizsi szerb követ - 
kormányának utasítására Párizsban közhírré tette - ugyanakkor 
Dragutin DIMITRIEVICS 
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ezredes, a szerb vezérkar hírszolgálati osztályának főnöke, szaloniki 
zárkájában a következő őszinte vallomást tette, „Én akartam, én 
csináltam! Dicsekszem és büszke vagyok, mert azt akartam, hogy 
elpusztuljon Ausztria!" (185) 
A titkos, hivatalos okmányok, amelyeket a háború után közzétettek, 
bebizonyították, hogy Magyarország nemcsak semmit sem tett, hogy a 
háborút felidézze, hanem ellenkezőleg -, mindent megkísérelt annak el-
hárítására! Az ellene szerb, román és cseh propagandisták által felho-
zott vádak közül egy sem állhatott meg a megvilágításnál. (185, 198) 
A nagy gyilkosság előkészítésének és végrehajtásának igazságai akkor 
kezdtek derengeni, amikor 1918-1919-ben megnyíltak a berlini, bécsi és 
pétervári császári levéltárak. Akkor derült ki, kik voltak azok az állam-
fők, akik ebben a borzalmas bűncselekményben szerepet játszottak. 
Ezeknek a titkos levéltáraknak a megvilágításánál, különösen Tisza Ist-
ván felelőssége egészen más színben tűnik fel, mint amilyenben őt azok 
a politikusok különösen Benes - mutatták be, akiknek érdeke volt, hogy 
Magyarországot a szövetséges nemzetek megvetésének tegyék ki, és 
akik tényleg azután magukat tették ki annak!" (199) 
Tisza István heves kifejezéssel támadta az osztrák háborús javaslatot: 
„sosem fogok hozzájárulni ahhoz, hogy Szerbiát előzetes diplomáciai 
tárgyalások nélkül megtámadjuk, még akkor sem, ha ez Berlinben már 
el van határozva." - Tisza július 8-án ismét emlékiratot intézett a 
császárhoz, melyben megismételte a háború ellenzését. - A valóság 
tehát homlokegyenest ellenkezik azzal a rágalomhadjárattal, amelyet 
Tisza gróf ellen indítottak!" (200) 
Tiszát az 1919-es forradalomban meggyilkolták a bolsevikok. Csak az ő 
halála után került elő az orosz kormány titkos levéltárának néhány há-
borúra vonatkozó irata. 
A magyarokat a szükség kényszerítette, hogy együtt menjenek Auszt-
riával, együtt Németországgal, együtt mindenkivel, aki segíthette őket 
területüknek, Hazájuk megvédésében a fenyegető orosz betörés ellen, 
mert az orosz mozgósítás már megkezdődött!" (200) 
A „Vörös Könyvben" közzétett jegyzőkönyvek tanúskodnak arról, hogy 
gr. Tisza István miniszterelnök még így is, csak azon feltétel alatt volt 
hajlandó hozzájárulni az ultimátumhoz, ha az összes hatalmakhoz egy 
jegyzéket küldenek azzal a kijelentéssel hogy Ausztria Magyarország 
még győzelem esetén sem vesz el semmiféle területet a legyőzött Szer-
biától." (201) 
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BENES tehát hazudott! Hazudott, amikor 1917-ben azt állította, hogy a 
felelősség a háborúért Tiszát terheli! A szerb kormány pedig - aki a fe-
lelősségben BERCHTOLD-dal osztozik, mert a szarajevói gyilkosságot 
ő akarta, Szerbia készítette elő és ő hajtotta végre még aljsabban 
hazudott! Visszataszítóan hazudott, mert azzal vádolta a magyar 
miniszterelnököt, hogy ő rendezte az 1914. július 28-i merényletet 
Ferenc Ferdinánd osztrák herceg ellen." (201) 
Ezzel a két hamis váddal vezették félre a világot! Ez a két hamis vád 
ellensúlyozta Magyarország védekezését a cseh, román és a szerb szom-
szédaink mohóságával szemben, akik mindent elvettek, mert minden az 
ölükbe hullott! 
A mértéktelen jogtalanság, Magyarország testének ennyire kirívó fel-
darabolása, a fel hozott hazugságok nyilvánvalósága késztette arra az 
Egyesült Államokat, hogy a magyarokkal 1921. augusztus 21-én, a tria-
noni határok megállapításaitól függetlenül - békét kössenek. Amint is-
meretes, ők nem vettek részt a trianoni békeszerződés megkötésében. 
(Wilsont kivéve.) (201 ) 
A francia közvélemény még ma is, húsz évvel a szarajevói merénylet 
után, hitt a borzalmas hazug vádaknak. Azok az államférfiak, akik a bé-
kefeltételeket szerkesztették, tudták, vagy legalábbis tudniuk kellett 
volna, hogy az igazságot felrúgó hazugságok alapján dolgoznak. (185) 
A magyar küldöttség miden tiltakozása Trianonban „süket fülekre" ta-
lált. Hiába ajánlottak a tévedések, hazugságok felderítésére helyszíni, 
pártatlan bizottságot, minden törekvésüket elutasították.' (185) 
Trianonban nem tettek egyebet, minthogy megerősítették azokat a 
megállapításokat, amelyeket a csehek, a románok és a szerbek egymás 
között létesítettek! Ők már 1917-ben előre felosztották egymás között 
az egész Monarchiát. A felosztást a cseh forradalmi szervezetek, 
valamint a francia és angol tanácsadóik dolgozták ki! 
Propagandabizottságaik - lord NORTHCLIFFE-nek a „Daily Mail" 
szerkesztőjének anyagi támogatásával, Londonban, Amsterdamban és 
Párizsban működtek." (186) 
 
Sir CAMBELL STUART: A „Crewe House titkaiból"című angol 
munkája nyomán: - „Benes által kezdeményezett fenti 
propagandabizottság munkája Londonban összpontosult. Ez a kommite 
„marquis of CREWE házában tartotta üléseit, 1918 elejétől egészen az 
összeomlásig. A „CREWE HOUSE" egyedüli célja az Osztrák-Magyar 
Monarchia szétzül-lesztése, valamint a német és bolgár frontok 
felbomlasztása volt. 
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Beneséknek a Monarchia szétdarabolására irányuló terveit tulajdon-
képpen a londoni „Crewe House" pecsételte meg. Döntő kihatása volt 
ennek a propaganda központnak az igazságtalan békeszerződések meg-
alkotására is. A békekötés után az Antant vezető politikusai, a központi 
hatalmak - elsősorban a szétesett Monarchia utódállamainak határait 
éppen a „Crewe House" téves, hazug propaganda anyagának az 
alapján szabták meg! Ennek a háborús propagandaanyagnak egész 
statisztikai része Benestöl származott. 
 
A„CREWE HOUSE" elnöke: lord NORTHCUFFE volt. A bizottság 
tagjai a következők voltak: 
1. gróf DENBIGH ezredes, 
2. Róbert DONALD, a „Daily Chronicle" akkori szerkesztője, 
3. Sir Roderick JONES, a Reuter iroda akkori vezérigazgatója. 
4. Sir Sidney LOW. 
5. Sir Charles NICHOLSON, az akkori parlament tagja, 
6. Sir James O'GRADY. 
7. Weckhamm STEED, a „Times" akkori külpolitikai rovatvezetője, 
8. Seaton WATSON (Scouts Viator) a „hírhedt" újságíró és történész. 
9. H. G. WELLS, a világhírű író. 
A Monarchia szétzüllesztésének hatalmas munkáját BENES Párizsból 
irányította a londoni „Crewe Houson" keresztül: Weckham STEED és 
Seaton WATSON útján, akik a Monarchia, illetve elsősorban is - 
Magyarország elleni albizottság vezetői voltak!" 
A tragikus végű propagandára, mi magyarok sajnos túl későn eszmél-
tünk rá: 1917 óta folyt ellenünk. Értelmi szerzője: Benes, akinek párizsi 
aknamunkája talán sohasem nőtt volna világpropagandává, ha a hatal-
mas „Crewe House" nem részesíti támogatásban. 
Most 15 éve annak, hogy ez az „intézmény" feloszlott. Azóta az angol 
közvélemény túlnyomó része tisztában van vele, hogy Magyarország 
feldarabolását illetően csúfosan félrevezették. Csak két ember nem 
tudja elfelejteni, hogy a Crewe House megszűnt: W. STEED és Seaton 
Watson, ők elválaszthatatlanul egyek Prágával." (186) 
Ezt Angliában túl sokan tudhatják, hogy - a legbrutálisabb történe-
lemhamisítások ellenére is - kétszáznál több Anglia azon képviselőinek 
a száma, akik immár nyíltan a magyar revíziós törekvéseket támogat-
ják. "(Sir Cambell Stuart: A Crewe House titkaiból című munka 
nyomán, dr. Marjay Frigyes megjegyzése, Pozzi-könyv 187. oldal.) 
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Pozzi: „A békekonferencia, amelyből a trianoni békeszerződés meg-
született, nem volt más, mint azoknak az uraknak az összejövetele, akilc 
a cselszövéseket, a titkos alkudozásokat és az egész légkört, lelkiisme-
retükkel össze tudták egyeztetni." 
„A kapzsiság tehetetlensége nem engedte meg, hogy az elítélt véde-
kezhessen. Sokkal jobban jártak a németek, akik felett még a Versailles-
i tanácskozás ítélkezett. 
 
LANSING Róbert, amerikai államtitkár, aki felháborodva hagyta ott a 
trianoni tanácskozásokat, azokról a következő leírást adta: „A tanácsko-
záson mindenki csak suttogva beszélt és soha semmi fontosat nem 
mondtak másképp, mint bizalmasan, titkolódzva. Mindaz, ami a nyílt 
ülésen történt, előre meg volt beszélve és állapítva. A megegyezések és 
alkudozások zárt ajtók mögött történtek." (Romert Lansing: „A 
béketárgyalások" - Les Negotiations de la Paix, London, 1921. - 188. 
old.) 
Lansing megjegyzi, hogy Wilson elnök, akinek a szava az albizottságok 
határozatainak jóváhagyásában döntő súlyú volt, nem tanácskozott 
mással, csak barátjával, HOUSE ezredessel. Amit House akart, azt 
akarta az elnök. Steed angol publicista írja emlékirataiban, hogy House 
ezredes semmit sem tett anélkül, hogy vele meg ne beszélte volna. Steed 
viszont minden lépését előzetesen megbeszélte a cseh küldöttség 
vezetőivel: Masarykkal és Benessel! 
így tehát STEED és HOUSE útján a kulisszák mögött végeredményben 
Masaryk és Benes vezették az egész konferenciát! Egyes bizottsági 
tagokat más oldalról is biztosítottak maguknak, így például Andre 
TARDIEU-t, aki Masaryk lapjának volt a munkatársa és jó barátja. 
Ugyanezt tették a románok és a szerbek is! 
Kapzsiságuk, mértéktelenségük annyira szemérmetlen volt, hogy több 
mint egy évvel a békeszerződés aláírása előtt, azon még Lloyd George 
is felháborodott. (188) - Nem jutottak volna gazdagsághoz és 
hatalomhoz azok a kontárok, akik eddig Európában még dilettánsoknak 
sem számítottak. Nem kerekedtek volna felül azok az üzletemberek, 
akiknek a komoly politikához még érzékük sincs. (189) 
A „kis államok", amelyekről 1919-ben Lloyd George beszélt, zsákmá-
nyuk megtartása érdekében nem lettek volna kénytelenek fenntartani -
mint most - jövedelmeikkel arányban álló hadsereget és ezeket arra 
használni, hogy népességük felét őrizzék és letörjék. 
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Ha Lloyd George békéjét kötjük meg, úgy ez a béke az igazság és a 
kiengesztelődés békéje lett volna. Az a béke, melyről a háború haldok-
lói is álmodtak gyermekeik érdekében! 1919. március 25-én ezt írta 
Lloyd George: 
„Délkelet-Európában így sosem lesz béke, mert Szerbia, Csehszlovákia 
és Románia határaiba bekerül a magyar irredenta. Azt kívánnám tehát, 
hogy a béke, megállapításánál ragaszkodjunk ahhoz az irányadó elvhez, 
hogy különböző népfajok a saját anyaországukhoz csatoltassanak! 
Ennek az emberséges szempontnak meg kellene előznie minden 
gazdasági, stratégiai és pénzügyi szempontot!" - De, Lloyd George-ra 
nem hallgattak. (188) 
Ezek a politikusok elszántan elhatározták, hogy minden akadályt - a 
méltányosságra, az igazságra, a gazdasági szükségletekre való hivatko-
zást - el fognak hallgatni, őket csak a rideg érdek vezérelte. 
Soha eddig kényszerbéke nem volt durvább, erőszakosabb az állás-
foglalásban, soha embertelenebb a rombolásban, soha feledékenyebb a 
történelem tanulságaival szemben, soha alkalmasabb a gyűlölködés elő-
idézésében. Soha a történelemnek nem volt még ilyen torz békéje, mint 
a jóvátétel és ésszerűség 1920-i békéje. Ezen megállapításomban kiváló 
társaság osztozik. 
DE MONZIE írja 1923-ban: „A történelem lélekbúvárai sohasem fog-
ják tudni megérteni, hogy történhetett meg az, hogy ugyanazon férfiak, 
akik a fajok és nemzetiségek jogainak tiszteletét hirdették, a 
magyaroktól olyan városokat és falvakat vettek el, amelyeknek a 
lakossága csak magyarul beszélt, színtiszta magyar eredetű és szívében, 
gondolkodásában is magyar. Milyen ördögi szellem indította például a 
határkijelöléssel megbízott szakértőket arra, hogy a cseheknek 
juttassanak olyan területet, amely alatt a magyar vállalatoknak 
meghagyott bányái aknái húzódtak? A trianoni és a saint germaini 
békék szerzői valóban egy új Bábel munkásai voltak, a tájékozatlanság 
és szándékosság hiányának mentsége nélkül. Mi fogjuk elszenvedni az 
ő őrültségük büntetését." (189) 
A Millerand-fele levél a legjobb bizonyítéka annak, hogy a trianoni 
béke szerzőit csak barátaik kapzsisága és gyűlölete irányította. 
A magyar kiküldöttek, amikor megtudták, hogy milyen békeszerződést 
kell aláírniuk, kijelentették, hogy azt nem írják alá.! Elnökük, gróf 
Apponyi Albert lemondott. - A románok, miután biztosak voltak afelől, 
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hogy a magyar csapatok részéről nem fognak ellenállással találkozni, 
csak a magyarok aláírásának a megtagadására vártak, hogy elindulhas-
sanak Budapest felé." (190) 
A Nagykövetek Tanácsa 1920. május 6-án a békeszerződés szövegét 
elküldte a magyar kormánynak. Ugyanekkor MILLERAND elnök saját 
kezű levélben értesítette, hogy: 
„Ha a helyszíni vizsgálat alkalmával felmerülne annak szükségessége, 
hogy a szerződésben megjelölt határvonalak megváltoztassanak, és ha a 
határkijelöló bizottságok úgy találnák, hogy a szerződés megállapításai, 
bármely ponton valami IGAZSÁGTALANSÁGOT tartalmaznak, Ma-
gyarország emiatt a Nemzetek Szövetségéhez fellebbezhet... A szövet-
kezett és társult hatalmak egyetértenek abban az irányban, hogy barát-
ságos szabályozással elérhetők legyenek a helyreigazítások." 
Erre a határozott ígéretre támaszkodik az egész magyar „revíziós" tö-
rekvés! 
Millerand-féle levéllel egyidöben a nagykövetek Tanácsa TITKOS 
UTASÍTÁST adott a Nemzetek Szövetségének, hogy ne hagyják magukat 
befolyásoltatni és ne bolygassák azokat a határokat, amelyeket Trianon-
ban emlékiratok és okmányok alapján állapítottak meg! (191) 
A határkiigazító bizottságok sohasem értesültek a Millerand-féle levél-
ről, amelyből irányítást kellett volna meríteniük! Nemcsak a tömegek 
nem ismerik, hanem az önmagukat „jólértesültnek" nevezők sem, a 
franciáknál pedig csak néhányan ismerik. Clemenceau sohasem tudta 
megbocsátani munkatársainak, hogy őt rútul becsapták. (191) 
Ezt az utasítást a Nemzetek Szövetségének a hivatalos lapja 1922-ben 
nyilvánosságra hozta. Lloyd George, ezekről az „emlékiratokról és 
okmányokról" 1928-ban ítélkezett: „Mi hamisítványok alapján 
határoztunk"! (191) 
Charles DANIELOU, aki a francia parlamentben a trianoni 
békeszerződés előadója volt, 1921-ben a következőket írta: 
„A kis szövetségesek mindennap új kívánságokat terjesztettek elő. 
Mindennap mélyebbre és mélyebbre hasítottak bele Magyarország ezer-
éves testébe. Az a határ, amelyet kezdetben Masaryk követelt a csehek 
nevében, teljesen néprajzi batáriéit volna. A tiszta magyar városok, 
mint Pozsony, Léva Ipolyság Rimaszombat, Kassa, az anyaország 
határain belül maradtak volna és éppúgy Magyarországé maradt volna 
az egész Kelet-Szlovenszkó és a Ruténföld." De közbelépett- BENES! 
Latbavetette 
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azokat a baráti összeköttetéseket, amelyeket a konferencia tagjai 
körében biztosított magának és a néprajzi határtervet elgáncsolva 
stratégiai határt járt ki a cseheknek!- A stratégiai határvonal 
következtében nemcsak a keleti Szlovenszkó és a Ruténföld szakadt el 
Magyarországtól, hanem a tiszta magyar lakosságú széles területek is, 
például a Csallóköz. 
Benes, mint a „pánszláv eszme" lelkiismeretlen szolgája a szövetsé-
gesek győzelmét arra akarta kihasználni, hogy a szláv előrenyomulást 
biztosítsa az Adria-felé. Magyarország megsemmisítésével kizárólag azt 
akarta elérni, hogy Magyarország ne álljon többé újába a pánszláv tö-
rekvéseknek! 
A trianoni békeszerződés a történelem egyik legaljasabb kényszer-bé-
keszerződése lett, éppen azért, mert azt kizárólag arra használták ki, 
hogy a csehek és a szerbek összeköttetése biztosítva legyen. - Hogy ez 
nem sikerült Benesnek teljesen, az nem rajta múlott. Éppen úgy az sem 
rajta múlott, hogy 1921-ben a vöröshadsereg amelynek ő felvonulási 
területet akart nyújtani a Ruténföldön, nem diadalmaskodhatott 
Lengyelország fölött. Benesnek pedig az volt a titkos vágya, hogy 
Lengyelországot az összes szlávok, csehek, akár oroszok, altár szerbek, 
mint fajuknak évezredes ellenségét, épp úgy gyűlöljék, mint 
Magyarországot. (192) 
Ma már a trianoni békeszerződés revíziója elől nem lehet kitérni! Ér-
vényesülni kell annak az elvnek, amelyet a szövetséges hatalmak 
maguk tettek meg a háború fő céljává és amely szerint a népeknek 
önrendelkezési jogot kell biztosítani. Ez az elv nemcsak hogy nem 
érvényesült, hanem azt csalásokkal és hamisításokkal egyenesen 
kijátszottak. A trianoni békeszerződés tárgyi „tévedéseit" már nem lehet 
elvitatni! (193) 
1926-ban Arisztid BRIAND, aki még akkor sem tudta, hogy milyen el-
járásokkal állapították meg ezeket a határokat és hogy mennyi 
ocsmányság, galádság és önérdek fűződik a határok megállapításához, a 
következőket írta: „Elég egy pillantást vetni Közép-Európa térképére, 
hogy az ember meggyőződjék arról, hogy az új határok nem felelnek 
meg az igazságnak és semmiképpen sem tarthatnak igényt arra, hogy 
véglegesen legyenek." (193) 
Pozzi: „Arról van szó, hogy az igazságos követelményeknek eleget te-
gyünk, ismerjük be az elkövetett hibákat és hozzuk helyre azokat! Mi 
elfogadtuk a Millerand-féle levelet, minket, franciákat KÖTELEZ a 
becsület és a saját érdekünk is. Európában kizárólag mi tudjuk 
keresztülvinni, hogy a tarthatatlan szerződésen megváltoztatása békés 
úton megtörténjék! 
Prága, Bukarest és Belgrád pénzügyileg és politikailag tőlünk függ. - 
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Nélkülünk semmit sem tehetnek és ellenszegüléseknek is meg kell 
szűnnie, ha Franciaország magáévá teszi az 1920-i igazságtalanságok 
jóvátételét! Franciaországnak nemcsak hogy nem volna szabad ettől 
vonakodnia, hanem élére kellene állnia! 
Az igazságtalanul sújtott nemzetek, minket tesznek felelőssé mindannak 
a jogtalanságnak a tartósságáért, amelyet ők elszenvedtek! - Távol 
tartottuk őket magunktól, holott ők a békeszerződés aláírásának első 
percétől fogva hosszú időn keresztül, felénk nyújtották kezüket!" (194) 
Horvátország és Szlavónia ezer év óta a magyar államhoz tartoztak, 
ugyanaz a szellemi életük, ugyanaz a kultúrájuk, ugyanaz a vallásuk, 
mint Magyarországnak. 
Ezer éve, hogy Szlovenszkó és Ruténföld érdekei és történelme össze 
voltak forrva a magyarokéval, ezer éve, hogy Erdély és a Bánság 
magyar területek voltak, magyar lakossággal. - Egy hazának voltak 
gyermekei. (195) 
A magyarok ellenségei azokat az érveket sorakoztatták fel, amelyeknek 
még az alapjuk is hiányzik. A magyarok sem a bánsági szerbeket, sem 
az erdélyi oláhokat LE NEM IGÁZTÁK soha! Úgy a szerbek, mint az 
oláhok a XII. századtól a XVIII-ig részint a török, részint a moldvai 
fejedelmek zsarnoksága alól menekültek oda. Ezeket a menekülteket 
telepítették évszázadokkal ezelőtt a magyarok a Bánságba és Erdélybe. 
Dacára annak, hogy ők a magyarok honfoglalása után telepedtek le 
Magyarországon, miért szakították el szülőhazájától a Bánságban és Er-
délyben élő két és fél millió magyart? 
A magyarok nem akarják elismerni az ó legyőzöttségüket? Állandóan 
tiltakoznak a rajtuk elkövetett jogtalanság és a rájuk kényszerített béke-
parancs ellen?"- kérdi Pozzi. 
Ne nagyképűsködjünk! Az ő helyzetükben mi is teljesen ugyanezt 
tennénk, amit ők! Meg is tettük! Negyven éven át készültünk elveszett 
területeink visszaszerzésére, éppen úgy mint a - magyarok! És éppúgy 
mint a magyarok, senkit sem fenyegettünk, de vártunk azzal a szilárd 
elhatározással, hogy meg fogjuk ragadni az elveszett területek 
visszaszerzésére az első kínálkozó alkalmat! Strassburg szobra előtt: 
1871-19l4-ig - éppúgy mint a magyarok az elveszett szobraik előtt - mi 
is elmondottuk: „Felejteni? Nem! Soha!" 
És Magyarországnak nem egy, hanem „négy'"Elszász-Lotharingiája 
van!" 
Anglia aláírta ugyan velünk együtt az 1920-as békeszerződést, de 
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csakhamar felismerte a csalásokat. Megbánásának akkor adott félre nem 
magyarázhatóan kifejezést, amikor a „Loarnoi" egyezményhez való 
hozzájárulását megtagadta. Ezzel kifejezésre juttatta, sajnálja hogy 
aláírását kicsalni engedte. A locarnói egyezménnyel nemcsak hogy a 
kisantat kívánságait nem volt hajlandó szentesíteni, hanem tartózkodott 
a közép-urópai „status quo" biztosításától is! (201) 
Ami Olaszországot illeti, ő szintén aláírta a trianoni szerződést. Az ő 
képviselőit éppúgy megtévesztették Benesék és cinkostársai, mint a töb-
bi jóhiszemű államot. Csakhogy Olaszország a béke első napjaitól felis-
merte az igazságtalanságokat és azokat a békét fenyegető veszedelme-
ket, amelyek Magyarország megcsonkításával keletkeztek. A 
legtekintélyesebb államférfiak ezt ki is nyilatkozták! Ez a magatartás 
azt eredményezte, hogy Olaszország a magyar nemzet örök hálája 
mellett, adandó esetben, annak lelkes és föltétlen támogatására 
számíthat. (202) 
Politikai kiengesztelődés nélkül a Duna-medencében semmiféle béke 
nem lehet őszinte és tartós. A mi részünkről a kiengesztelődés már évek 
óta befejezett tény lehetne. Elsősorban a Millerand-féle levél ígéretének 
a betartásához kellene ragaszkodnunk. 
Ehhez a lépéshez nem is volna szükséges, hogy a trianoni szerződést 
„leromboljuk". (202) 
Mit követel ma - teljes joggal - Magyarország? 
A magyar követelésekben tízenhárom év óta sosem volt szó „teljes re-
vízióról". A magyarok soha, semmiféle formában nem törekedtek arra, 
hogy a cseheket, románokat és szerbeket úgy feldarabolják, mint ahogy 
őket széjjelszaggatták! 
Mit akarnak tehát a magyarok? 
Egyszerűen: - „Azokat a kétségtelenül magyar területeknek a vissza-
adását követelik, amelyeket a három szomszéd állam a nemzetiségi elv 
sutba dobásával bekebelezett! Ezek a területek 60,000 
négyzetkilométernél is kisebbek, és lakóinak száma alig éri el a 
hatmilliót. 
Azt kérik a magyarok továbbá, hogy adják vissza nekik azokat a te-
rületeket, amelyeknek lakosai egy nemzetközi ellenőrzés alatt rendezen-
dő „népszavazással" azt a kívánságukat fejeznék ki, hogy ismét magya-
rok lehessenek. 
Magyarország kifejezetten kinyilatkoztatja, hogy eláll azoknak az 
egyébként - ezer év óta - magyar területnek a visszakövetelésétől, 
amely területnek a lakosai számbeli többségében románoly, szerbek 
vagy cse- 
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hek. Továbbá szűnjenek meg az elszakadt területeken az erőszakossá-
gok, visszaélések és üldözések.' (203) 
Szűnjenek meg ezekben a kis magyar falvakban a „kegyetlen beol-
vasztási kísérletek", amelyben fajtestvéreinknek a békekötés óta részük 
van! Mindezeket a trianoni békeszerződés szigorúan megtiltotta! 
Ime - ez a „revízió" és semmi más! 
Pontosan ugyanaz, amit mi, franciák magunk is negyvennégy éven át 
követeltünk az Elszász-Lotharingiaiak számára! (204) Az 
igazságtalanság a legmegbocsáthatatlanabb és a legveszedelmesebb 
akkor, amikor azt az „igazság" nevében követik el" (206) 
Csehszlovákiát illetően az az igazság, hogy Európának ma ez a leg-
mesterkéltebb állama. Teljes egészében jogsértésekre és csalásokra" 
van felépítve. Beszélhetünk-e ott a népek önrendelkezési jogáról, ahol 
közel négymillió németet és magyart szakítottak el hazájától? Nem 
csalás-e az, hogy harmadfél millió tótot és rutént igyekeztek csehekké 
tenni akaratuk ellenére? 
Nem jogtiprás-e az, hogy a csehek megszegték ünnepélyesen tett ígé-
retüket és megtagadják azoknak a kötelezettségeknek a teljesítését, 
amelyekre a békeszerződés pontjai kötelezik őket' És a tótok, a rutének? 
Akiknek a békeszerződés önkormányzatot biztosított? Akiknek az 
országából a csehek kizsákmányolási területet, gyarmatot csináltak? 
(212, 213) • Szlovenszkót, amely ezer éven át gazdasági tartozéka volt 
Magyarországnak, 1920-ban bárom okmány alapján csatolták az 
„egységes állam" megalkotása céljából Csehszlovákiához. Ez a három 
okmány a tótoknak azt a kívánságát igyekezett bizonyítani, hogy ők a 
csehekkel egyesülni akarnak. 
Az első: Clevelandban, az Egyesült Államokban 1915. május 27-én jött 
létre az ideiglenes cseh kormány és az amerikai tótok szövetségének a 
kiküldöttei között. 
A második okmány: 1918. május 30-án született Pittsburgban. Ezt 
egyrészről az akkor már elismert és létező csehszlovák köztársaság 
elnöke, Masaryk és a tót követek írták alá. Végül a harmadik: 1918. 
november 11-én, Genfben hozott határozat, amelyet a szövetséges 
hatalmak által elismert, első cseh kormány szavazott meg" (213) 
Mi van a pittsburgi egyezményben? Ez: a Csehszlovák Szövetséges Ál-
lamban, Szlovenszkó teljes állami önkormányzata biztosíttatik. 
„Szlovenszkónak saját közigazgatása és saját parlamentje és bíróságai 
lesznek." 
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Na és mit határoztak Genfben a csehszlovák kormány tagjai? Ezt: A 
kormány érvényesnek és a csehszlovák államra kötelezőnek ismeri el 
mindazokat a megegyezéseket, amelyeket Masaryk a „forradalmi idő-
szakban kötött." 
Valóban: a tótok Pittsburgban határozottan kijelentették, hogy egybe-
olvasztásról- szó sem lehet!" 
A csehek pedig, miután Szlovenszkónak urai lettek, Szlovenszkót 
egyszerűen bekebelezték és az „egyezményből" semmi sem lett! 
Amikor az elkeseredett tótok Masaryktól az esküvel megerősített 
szerződés betartását követelték, Masaryk ezt válaszolta: - A pittsburgi 
egyezmény törvényes ünnepen íratott alá, amit az amerikai törvények 
tiltanak, és így az „semmis"! (214) 
A csehek lettek urai a hadseregnek, rendőrségnek, hatóságoknak, ál-
lamhatalomnak! Szlovenszkót pedig gyarmattá degradálták. Állástalan-
jaikat mind Szlovenszkóba telepítették. Kassa például, ahol a háború 
előtt egyetlenegy cseh sem volt, ma már 12 000 cseh családot tart el. 
A tótoknak is megvannak a maguk mártírjai. Az automisták egyik 
vezérét, Dr. TUKÁT, 1919-ben a pozsonyi törvényszék súlyos 15 évi 
börtönbüntetésre ítélte. A per során derült ki, hogy milyen csalárd 
fogással szerezték meg a csehek a színtiszta magyar Kassát és magyar 
vidékét. A konferencián a magyarok elérték, hogy egy semleges 
bizottság szálljon ki a helyszínre, Kassának és vidékének néprajzi 
tanulmányozása céljából. 
A cseh delegáció vezetője, mint ügyes kártyás, buzgón helyeselte a 
határozatot. Közben azonnal munkába lépve kieszközölte, hogy két 
olyan amerikait küldjenek ki, akik nemrég naturizált csehek voltak. A 
csehek megnyugodtak a delegációban. A két megbízott: Kamer Róbert 
és Karmezin, akik beültek a Salkház szálló egyik szobájába és 
megcsinálták azt a jegyzökönyvet amelyben igazolták, hogy Benes 
adatai mindenben megfelelnek a valóságnak. (215.) 
A trianoni szerződés teljes önkormányzatot biztosított a ruténeknek is. 
Földrajzi értelmetlenség az ó hozzácsatolásuk Csehszlovákiához. Az ó 
hozzácsatolásukat is úgy szerezték meg a csehek, hogy megígérték, 
önkormányzatot biztosítanak nekik. Ezt nemcsak hogy nem kapták meg 
a rutének, hanem éppen úgy jártak, mint a macedónok Jugoszláviában. 
1928-ban A Svoboda című rutén lap azt írta, hogy: „A rutén földön a 
csehek iránti gyűlölet általános és határtalan" A cseh légionáriusok a 
rutén földet éppúgy terrorizálják, mint a Fehér Kéz csetnikjei 
Macedóniát és Horvátországot. 
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Mennyire lebecsülik értesüléseinket és áttekintésünket a csehek, ha még 
ma is francia segítséget kívánnak a „revízió" ellen. Mennyire bíznak 
abban, hogy mi sohasem fogunk rájönni a csalásaikra. Ha szerbek és 
csehek egyikét sem teljesítették a nemzetiségekkel szemben vállalt kö-
telezettségeiknek, mit mondjunk akkor a románokról? 
Erdély német és magyar tömegei, mint a nyugati műveltség előőrsei 
voltak a keleti balkánizmussal szemben. 1914-ig még hatalmas kulturá-
lis fejlődés alatt állott ez a föld. A román uralom úgy söpört végig min-
denen, mint a pusztító számum. A bukaresti kormány azzal kezdte, 
hogy megtagadta a békeszerződés rendelkezéseinek az aláírását, 
melyek a bekebelezett lakosság jogait biztosították. Csak amikor a 
francia ultimátum követelte, rászánták magukat. Románia azonban el 
van határozva, hogy ezt az aláírást sohasem fogja érvényesnek 
elismerni. Nem is tartotta be soha! (219.) 
A román orthodox papság sugalmazására a béke első napjaitól kezdve 
megindult a legádázabb vallásüldözés. A skót egyházak vizsgálóbi-
zottságot küldtek ki 1927-ben és jelentették: „Ha itt semmi sem történik 
a felekezeti kisebbségek védelmére, nemsokára teljesen eltűnnek!" 
A felekezeti iskolákat, magánintézeteket elkobozták, bezárták, a ta-
nítókat elbocsájtották. 
A agrárreform ürügye alatt itt is, mint Jugoszláviában és Csehszlová-
kiában, a legjobban művelt földeket elvették a magyar tulajdonosoktól 
és szétosztották a bukaresti kormány kegyencei között. A birtokuktól 
megfosztott családok ezrei a legszörnyűbb nyomorba jutottak! 
Az „Universal" lapnak a főszerkesztője Popescu Stelian, volt igazság-
ügyminiszter mondotta: „Erdélyben minden megtörtént, hogy a 
magyarságnak még az emléke is kiírtassék!" 
A terror és az erőszak hullámait azok a soviniszta szervezetek irányít-
ják, amelyek Romániában a szerb „Národna Odbrana" és a „Fehér 
kéz" mintájára keletkeztek. 
Titulescu Benessel együtt dolgozik, tönkre akarja tenni Magyarorszá-
got! Azóta sem szűnt meg uszítani. 
Ki tudja mindezeket Franciaországban és a világban? A francia közvé-
leményt fel kell ébreszteni, fel kell rázni, nehogy ismét elkábuljon, mert 
különben ismét mészárszékre viszik abban a tévhitben, hogy a saját 
ügyét védi és feláldozza fiait. (222.) 
Magam is meggyőződtem róla, hogy a magyar büszkeségnek igen ne-
hezére esik az őt érintő megalázásokra és fenyegetésekre csak diplomá- 
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ciai formában, elvi tiltakozásokban válaszolni. A magyarok ma kényte-
lenek éppúgy tehetetlenül nézni azokat a jogtiprásokat, amelyeket elsza-
kított honfitársaiknak el kell szenvedniök, mint ahogy mi is kénytelenek 
voltunk elnézni az elszakított Elszászban. 
A nagy nemzet, még ha átmenetileg el is gyengül, mindig megtartja a 
nagy nemzetek tulajdonságait. És ebben van a veszedelem! 
Mit tehetne Magyarország a háború esetén a kisantanttal szemben? Még 
annyit sem, amennyit Lengyelország tehetett utolsó felosztása után! Mit 
tudna mozgósítani a békeszerződésben megengedett katonai 35,000-es 
létszám után? Árnyékhadsereg! Kiképzett tartalékok, tankok, lőszer-
készlet és hadirepülők nélkül? A határvonalat pedig úgy vonták meg, 
hogy az ország nagyobb városai - elsősorban Budapest - a hadművele-
tek első óráiban az ellenség tüze alá kerülhetnek. - így semmisítették 
meg Magyarországot, hogy még megvédeni sem tudná magát! Teljes ki-
szolgáltatottságra ítélték! Ki teszi jóvá ezt a sátáni békeszerződést??? 
Ezzel szemben a kisantant - kétmillió katonával, jól felszerelt hadse-
reggel rendelkezik! (Akik ezt tették a nagyhatalmak, kötelességük lenne 
helyrehozni és megvédeni Magyarországot, ha van egyáltalán lelkiis-
meretük? szerz.) 
Ha látják a nagyhatalmak, hogy ennyi év után sem tartották be, amit 
aláírtak a békeszerződésben, miért nem intézkednek radikálisan, hogy 
ezt az állapotot megszüntessék? 
Benes leküzdhetetlen hiúsága és uralkodási vágya nem ismert határt! 
Kár, hogy cselszövő tehetségét nem hasznosíthatja az emberiség javára! 
- A „Delenda est Hungária", amely 1917-i „Detruisez l' Autriche 
Hongrie" után következett, az ő politikájuknak a törzsgyökerévé lett. 
(226.) 
A kisantant, amely BENES agyában született meg a kölcsönös támo-
gatás céljából és tagjainak egy „nem létező magyar támadás elleni 
biztosítás végett" az első naptól kezdve célul tűzte ki Magyarország 
teljes megsemmisítését. A kisantant vezető férfiai 1920 óta szüntelenül a 
gyűlölt Magyarország megsemmisítésére készülnek! 
Elszigetelni és bekeríteni akarták azt a Magyarországot, amely régi pi-
acai elvesztése következtében, amúgy is rettenetes válságba került. 
Ausztriát akarták felhasználni, amelyen keresztül Magyarország folytat-
hatta közlekedését nyugat felé, még ezt az egyetlen kijáratot is meg 
akarták szüntetni! Ezért szövetséget akartak megvalósítani Ausztriával, 
ahonnan Magyarországot kizárták volna, ez lett volna a „Dunai Álla- 
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mok Szövetsége". Ez Tardieu és Benes javaslata, hogy Magyarország 
körül a gyűrű teljesen bezáródjék! (Nem ördögi terv ez? szerz.) — (227 
228.) 
Továbbá a csehek és szerbek elképzelésük szerint ki akartak sajátítani 
egy területsávot, amely a cseh és jugoszláv közvetlen kapcsolatot tette 
volna lehetővé (ez Pozsonytól Győrön keresztül Jugoszláviába vezetett 
volna szerz.) ez által alakítottak volna egy törpe magyar köztársaságot, 
Prága gyámsága alatti No, de ezen kísérleteik nem sikerültek! (227, 
228.) 
Nagy Péter óta a cári Oroszország egész politikáját a „pánszláv" gon-
dolat hatotta át, hogy elérjék a Földközi-tengert és az Adriát. - Oroszor-
szág összeomlása óta a cseh-szlávok és szerb-szlávok vállalták magukra 
a pánszláv törekvések megvalósítását. (229) Céljaik elérésére alkalma-
sabb embert nem is igen találhattak volna, mint a gátlástalan Benest, aki 
irányította és ösztönözte őket. A kisantant Benes kezében a - szláv im-
perializmus harci alakulata. 
Az első feladat, amelyet Benesék és pánszerb szövetségesei maguk elé 
tűztek, a nyugati kultúrájú és katolikus Magyarország teljes megsemmi-
sítése volt. Ennek fennállása akadály volt a közép-európai és balkán 
szláv tömeg délnyugat felé irányuló szakadatlan törekvéseknek! 
Benesnek minden tevékenységét, kíméletlen és lelkiismeretlen gyű-
löletét egy gondolat irányította: túlzott területi követelésekkel arra töre-
kedett, hogy Magyarország feldarabolásával ne csak a rutén földet 
kaparintsa meg, amely megszerzése a bolsevista Oroszországot 
szomszédjává teszi, hanem egyúttal Magyarországot elválassza ősi 
szövetségesétől - Lengyelországtól. 
A háború győzteseinek vaksága folytán Benes a terveit el is érte. Hét-
millió cseh részére politikai hatalmat és uralmat követel Közép-Európá-
ban és a Balkán felett. - Elérte! (229) Vakok voltak azok a politikusok, 
akik nem látták meg milyen iszonyú veszedelem rejlik Benes művében, 
de azok szemében, akik emlékezni és megfigyelni tudnak, mindinkább 
kitűnik, hogy Benes a mi hazánknak Franciaországnak a 
legveszedelmesebb „barátja!" 
Csehszlovákiának, - amelyben Masaryk elnök csak tehetetlen árnyék, 
- egyedüli ura Benes, aki tizenhárom év óta tervezte és elkövette a 
Duna-medencében mindazokat a bűnöket, igazságtalanságokat és jog-
tiprásokat, amelyek ott, - ha Európa nem rendeli el a „revíziót" - elke-
rülhetetlenné teszik a háborút! Ő volt az, aki 1920-ban Masaryk elnök 
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utasítása ellenére és „stratégiai szükségességre" hivatkozva követelte 
Magyarország nyugati részének és több mint egy millió magyarnak az 
átcsatolását (Csallóköz). Ő volt az, aki megtagadta a tótokkal szemben 
vállalt kötelezettségek teljesítését és a rutének számára a 
békeszerződésben biztosított önkormányzat megadását. - Ő használta 
fel Genfben tizenhárom év óta a befolyását és barátait arra, hogy az 
elnyomott nemzetiségek panaszai meg ne hallgattassanak. Ő volt az, aki 
az új Európa térképén, amelyet az ő „Kuffler" barátjával rajzolt meg, 
Csehszlovákia határait Budapestig és Berlinig tolta ki. (230) 
A súlyos fordulat Róma és Belgrád közötti viszony rosszabbodása volt. 
A kisantant megnyilatkozásaira, hadikészültségének folytonos, rohamos 
növelésére Mussolini a Négyhatalmi Egyezményre vonatkozó 
javaslatával válaszolt. Franciaország csatlakozása a négyhatalmi egyez-
ményhez kegyetlenül megrémítette a cseh és pánszerb politikusokat. 
Mozgósították a bel- és külföldi sajtójukat, - mert minden elrabolt terü-
letet meg akartak tartani és azt hitték, hogy a hazugságaikkal ismét meg 
tudják téveszteni a közvéleményt. - TÉVEDTEK! Tudomásukra kell 
adni, az igazságtalanságok jóvátételével szemben nem számíthatnak a 
pártfogásunkra. Ők azok, akik a mi győzelmünket arra használták fel, 
hogy a csalással megszerzett nemzetiségeket igába hajtsák és azokkal 
úgy bánjanak, mint velük sohasem bántak volt uraik! 
Menjen ismét a mészárszékre a francia ifjúság, hogy megmentse a szerb 
diktatúrát, vagy hogy erőszakkal fenntartsa az összetákolt cseh 
egységet' SOHA! Elég volt Szarajevó!" (223.) 
(Henry POZZI: „A háború visszatér") 
Mi magyarok a Trianoni Békeparancs áldozatai a legnagyobb hálával 
emlékezünk Henry Pozzira a bátor és feltáró francia diplomatára és új-
ságíróra, aki „lerántotta" a leplet, a titokzatos és igazságtalan Trianoni 
Békeszerződésről!57 

 

Henry POZZI: Századunk bűnösei 
 
„Thomson - Anglia légügyi minisztere, technikai megbízott, a trianoni 
konferencián, - szavai szerint: „A trianoni történelmi tanácskozás, ame-
lyen a monarchia felosztása és Közép-Európa sorsa felett döntöttek: 
„Rákok marakodása volt, a vízihulla felett!" 
A megvesztegetésekre előirányzott költségvetés mesés vagyonok és 
érdekelt, értékes területek és méltóságok megkaparintásával kecsegte- 
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tett. A szenvedély, a gyűlölködés, az értelem és tudás arculcsapása 
siralmas látványt nyújtott. Mindenütt ugyanazon emberek 
nagyravágyása és a számítása volt a mérvadó. 
Akik tisztán látták a helyzetet, kétségbeesve tapasztalták, hogy taná-
csaikat és bírálataikat visszautasítják. 
Ezeréves problémákat egyetlen kardvágással oldották meg. Kényük-
kedvük szerint szabdalták és csonkították az országokat. A hatalmasok, 
akiknek egyetlen aláírása nemzedékre eldöntötte a népek sorsát, tájéko-
zatlanok maradtak a legfontosabb kérdésekben és megfeledkeztek 
mindazokról a kötelezettségekről, amelyeket országuk ünnepélyesen 
vállalt. 
Clemanceaunak, a „tigrisnek" két rögeszméje volt: Elzász-Lotharingia 
határainak a visszaállítása és a katolikus Osztrák-Magyar Monarchia 
megsemmisítése. Az angolokat Közép-Európában csak a román petróle-
umforrások érdekelték. Olaszországot csak az adriai probléma kötötte 
le. 
Wilson és Tardieu kötelező ígéreteket tett a szerbek javára, mire ész-
revették, hogy minden Prágának adott előny, egyben Belgrád előnyét is 
jelenti: már késő volt. - Orlando, Balfour és Lansing voltak a konferen-
cia legkomolyabb és legjobban tájékozott tagjai. Lansing elégedetlenke-
dett, tiltakozott, lázadozott, de semmit sem ért el. (Lansing: Les Negoci-
ations de la Paix, London 1921) 
LANSING emlékirataiban nem mondhatott el mindent, a hivatalos 
titoktartás kötelezte, csak az elégedetlen szemtanú szerepét játszhatta. 
Távozásakor megválogatta, kivel szorított kezet. Mikor elhagyta a 
tanácskozótermet a következőket mondotta: „Ki a szabad levegőre! 
Megismertem a mérgező gázok hatását! Ekkor mondotta el BENES 
kétórás beszédét, amelyet a „hazugságok" láncolatából épített fel. A 
beszédét Lloyd, George és Balfour állandóan gúnyos közbeszólásai 
kísérték. - A háború előtti „senkikre" gazdag napok virradtak, nagy 
urakká lettek. Sikerüket a hősi halottak vérének köszönhetik! 
BARRERE követ féltette a békét azoktól, akik a tárgyalásokat vezették. 
A trianoni fasorok és folyosók sötétjében ott leselkedett, a hízelgők és 
haszonlesők egész hada! 
A románok a fegyverszünet megkötése után Párizsba siettek, gyötörte 
őket az aggodalom. Clemenceau nem barátjuk és neheztel rájuk gyáva-
ságuk és szószegésük miatt. BERTHELOT tábornok kellően felvilágosí- 
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totta a kormányát a románok „árulásáról", amelyet az ellenséggel kötött 
különbéke által követtek el. Amikor a román követ ANTONESCU a 
szövetségi viszonyra hivatkozott, olyan rideg fogadtatásra talált 
Clemenceau-nál, hogy - sírva fakadt. Románia veszély idején gyáván és 
hitszegően viselkedett szövetségeseivel szemben és a győzelem után 
elsőnek jelentkezett a jutalomért! Románia mégis reménykedett, hogy 
kellő ügyességgel és a pénz mindenható erejével visszanyeri az 
elveszett előnyöket. 
A versaillesi és a trianoni szállók éttermeiben először a román nők je-
lentek meg. (Századunk bűnösei: 207-215 pp) 
 
TAKE JONESCU és BRATIANU: gyönyörű nők koszorúját vonultatta 
fel a konferencián az „igaz ügy" védelmére. A hölgyek legnagyobb 
része a bukaresti előkelő társaság tagjai voltalt. Valamennyien Románia 
hatalmának növelését tűzték ki célul. Ezek az elragadó „honleányok" 
ostromolták a konferencia politikusait, diplomatáit és szakértőit a 
román haza érdekében. Szegény Antonescunak a párizsi követnek 
szinte elállt a lélegzete, amikor Clemenceau gratulált neki a szép 
hölgyekhez. 
A szerb diplomaták amerikai feleségei és azok barátnői is veszedel-
mesen feldúlták a konferencia döntőbíráinak a nyugalmát. Egész Párizs 
ünnepelte és csodálta VESNICS-nek a szerb követ feleségének szépsé-
gét. Ebben a mámoros légkörben a békeszerződések, az asszonyok aka-
ratát szentesítették. 
MASARYKOT az „új erkölcsök" megbotránkoztatták, de Benes és 
Osusky leszerelték az öreg Masarykot. A brünnből jött vöröshajú Dorta 
öt nyelven beszélt és Trouville Ave titokzatos irodáiban többet ártott 
Magyarországnak, mint maga Benes. Madame Alexandre történelmi 
szerepet töltött be, de a közvélemény ma sem tud róla semmit. 
A levéltárak számtalan titkot őriznek arra vonatkozólag, hogyan irá-
nyították a háborút, hogyan feleltek meg a hadvezérek a feladatuknak. 
(215, 217) 
Ugyan mit szólna a közvélemény, ha megtudná, hogy a béke, amelynek 
az „igazság és jog" győzelmét kellett volna biztosítania, mindennek az 
ellenkezőjét, mindennek a lábbal tiprását érte el? Nem tudna felocsúdni 
az ámulatból! 
TARDIEU a szlávok mindenható pártfogója, a történelem ítélőszéke 
előtt felel a trianoni békeműért! Amerika erkölcsi ereje és az erős fran-
cia hadsereg állott mögötte! 
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Az oroszlánok leterítették az Osztrák-Magyar zsákmányt, a hiénák 
lesték a pillanatot, hogy összemarakodjanak felette és a - kiéhezett sa-
kálok lesben álltak a sötétben. (219) Azokkal szemben, akik kifogásol-
ták az érveket, vagy közbeszóltak, erélyesen felléptek, felkérték őket, 
hogy várjanak türelemmel, amíg az előadó befejezi, majd megkapják a 
felvilágosítást. Ezzel szemben az előadó befejezése után berekesztették 
az ülést! Elejét vették minden vitának! 
Trianonban nem volt az a fontos, kinek van igaza, hanem, hogy kinek 
mit követel a saját érdeke. - Amikor Magyarország népszavazást köve-
telt a Felvidék számára, ezt azért utasították vissza, mert tudták, hogy 
Magyarország javára dőlt volna el! Ezt TARDIEU két évvel később 
beismerte és így fejezte ki: „Választanunk kellett a népszavazás vagy 
Csehszlovákia megteremtése között. Tardieu évek óta állott a szláv 
érdekek és Románia zsoldjában!" (227) 
A trianoni konferencián Szerbia képviselői a „KORFUI egyezségre” hi-
vatkoztak, amikor területi igényeiket bejelentették. Ez az egyezmény 
emeli Szerbiát a nagyállamok sorába és valósítja meg a „pánszerb" ve-
zetők álmait. Ez az egyezmény szolgáltatta a szövetséges kormányok és 
a békekonferencia előtt a döntő bizonyítékot ahhoz, hogy a monarchia 
uralma alatt élő délszlávok Szerbiával kívánnak egyesülni. Holott KOR-
FU-ban, ahol akkoriban a szerb kormány menedéket talált, nem a mo-
narchia „elnyomott délszláv kisebbségének" vezetői tárgyalták le a csat-
lakozási szándékot, hanem csak három magánember: Wickham STEED, 
a Times külpolitikai rovatvezetője, SEATON WATSON a londoni szláv 
propaganda végrehajtóbizottságának megbízottja és Dr. TRUMBICS a 
ZÁRA dalmát város polgármestere. 
Amikor Trumbics elmesélte a „korfui egyezmény" létrehozását, a 
pánszerb diktatúra kegyetlen megtorlásban részesítette, a fogságából 
fél-holtán került ki. (228) 
A „korfui egyezségben" foglaltak szemenszedett hazugság és egyike a 
háború legnagyobb szédelgésének! 
Wickham STEED és SEATON WATSON ismerte a háború előtti nem-
zetközi politika célkitűzéseit, közreműködött a szerb-orosz pánszláv 
mozgalom előkészítésében és 1914 óta teljes szívvel-lélekkel a szláv 
eszme győzelmének szolgálatába szegődött. Gondoskodtak róla, hogy 
hatalmas támogatójukat Lord NORTHCLIFFE-t még Olaszország ellen 
is hangolják. Az angol újságfejedelmen kívül számíthattak Párizs, 
London hivatalos köreiben élő barátaikra és cinkosaira. Közben Lord 
Northcliffe 
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millióit jól felhasználták. Biztosra vették, hogy a KORFU-ban 
megkezdett munka sikerrel fog járni és az európai katasztrófa 
haszonélvezői között a pánszlávok foglalják el az első helyet. (237-240) 
 

Prága horgászik... 
 
A leigázott népek gyűlöletének legfőbb oka az az igazságtalan béke, 
amelyet Trianonban diktáltak. A hullafosztogatók ocsmány munkájának 
senki sem vetett gátat. A lázas tülekedéshez legjobban a „csehek" értet-
tek, pedig látszólag kevesebbet kaparintottak meg maguknak, mint a 
románok és a szerbek. A csehek 1917-ig a cári birodalomhoz fűzték 
sorsukat, ők vállalták a szláv előőrsök szerepét Közép-Európában. - 
Masaryk 1915. ápr. 15-i feljegyzései közt a következőket olvashatjuk: 
Csehország és Magyarország egyesült királyságot fog alkotni, egy orosz 
nagyherceggel az élén." (242) 
A szarajevói merénylet elkövetésekor tíz év múlt, hogy MASARYK a 
cár zsoldjában magára vállalta a cseh forradalmi szervezkedés titkos 
irányítását. - 1908-ban ő fogadta Prágában Seton WATSON-t, az angol 
publicistát, ő nyerte meg már akkoriban a „pánszláv" eszme fanatikus 
apostolának. Tíz éven át fáradhatatlanul tanította, lelkesítette és 
bátorította a szláv ifjúságot. (243) 
Orosz barátai 1914-ben idejekorán tájékoztatták a helyzetről. Ennek 
köszönhette, hogy volt ideje a szövetséges államokat megnyerni céljai-
nak. A háború alatt széleskörű tevékenységet fejtett ki. Külföldi előadá-
sának és előkelő politikai összeköttetéseinek révén számos barátot szer-
zett magának az Egyesült Államokban és Angliában. Igaz, hogy a 
„Destruisez l'Autriche ét la Hongrie" című röpirat szerzője BENES, de 
sugalmazója Masaryk volt. Ez a munka pecsételte meg a Monarchia 
sorsát. Neki volt a legnagyobb tekintélye a szövetségesek előtt, ő értett 
legjobban a közvélemény irányításához. (244) 
Csak hajszálon múlott, hogy Masaryk mesterkedése az utolsó pillanat-
ban meg nem hiúsult. 1918. okt. 16-án KÁROLY császár értesítette 
Wilsont, hogy a monarchia valamennyi nemzetiségének közigazgatási 
autonómiát adott. Ezzel az elhatározásával egy csapásra megszüntette 
az „elnyomott kisebbségek" kérdését. Maga az uralkodó szabadította fel 
őket. IV. Károly nyilatkozata: a szlávok gondosan felépített politikáját, 
összeomlással fenyegette. 
A csehek és a szerbek ügynökei azonnal munkához láttak. Minden 
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követ megmozgattak a párizsi és londoni bizottságokban, egyetemi kö-
rökben és a sajtóban, hogy Károly császár tervét elgáncsolják! Ugyan-
azok az erők léptek működésbe, amelyek 1917 nyarán Austria különbé-
ke-ajánlatának visszautasítását követelték. Tizennégy nap alatt 
összeomlott a büszke Monarchia. (250) 
Wilson éppen indult Európába, amikor JUSSERAND washingtoni 
francia nagykövet, Clemenceau megbízásából, jegyzéket nyújtott át 
neki 1918. nov. 29-én. 
A Jusserand-féle jegyzékben Franciaország ismertette a monarchia fel-
osztása kérdésében elfoglalt visszavonhatatlan álláspontját. Tardieu és 
Benes sugalmazására a leghatározottabban követelték a békekonferen-
ciára készülődő Wilsontól, hogy a „tizennégy pontja" a monarchia szláv 
nemzetiségeire semmiképp sem legyen alkalmazható. A Jusserand-féle 
jegyzék szerint: „Az Osztrák-Magyar Monarchia sorsa sem lehet többé 
vita tárgya, minthogy ez a hatalom: MEGSZŰNT. Ennél fogva sem az 
arcvonalakon kötött fegyverszünet, sem az amerikai elnök tizennégy 
pontja nem szolgálhat alapul a békekonferenciának:" (252.) Wilson 
engedett a francia követelésnek, miután azok megegyeztek Masaryknak 
tett ígéretével! 
Az amerikai elnök és a franciák tudták, hogy a központi hatalmak nem 
azért tették le a fegyvert, mert a szövetségesek katonailag megverték 
őket, hanem mert bíztak abban, hogy a tizennégy pontban összefoglalt 
wilsoni elvek elfogadható békefeltételeket biztosítanak majd számukra. 
Bíztak a legyőzöttek a „páduai" és a Franchet d'ESPERAY által novem-
berben Belgrádban megkötött fegyverszünetében. - A fegyverszünet 
megcsúfolása a Jusserand-féle jegyzék: erőszakosságával példátlanul áll 
a művelt államok történelmében és súlyos teherként nehezedik Franci-
aországra. Ez az erőszak tűrte, hogy a csehek és a szerbek Közép-Euró-
pában és a Balkánon megvalósítsák titkolt céljaikat, amelyeknek 
érdekében 1914 júliusában Oroszország a világháborút előidézte, mert a 
cári Oroszország pánszláv hatalmi törekvéseinek végső eredménye a: 
világháború volt. (254, 255) 
Amikor Kis-Trianonban összeült a békekonferencia, Ausztria és Ma-
gyarország sorsa meg volt pecsételve, eldöntötték azt már négy évvel 
azelőtt! De nem a szövetséges hatalmak kormányai, mert azok az 1917-
i februári titkos orosz-francia szerződés kivételével az egymással kötött 
egyezményekben nem tervezték a monarchia felosztását. Az elgondolás 
magánszemélyektől származott, akiknek a szerepéről a közvélemény 
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semmit sem tudott és ma sem tud. Néhány szláv politikus, néhány tanár 
és nemzetközi újságíró: Masaryk, Wicckham Steed, Kovaleszvky, Seton 
Watson, Ernest Denis, Vinogradov, Supilo és Eisenmann - egymás 
között osztoztak a medve bőrén. Osusky, Kuffner, Benes, Trumbics és 
Kramarz egymás után csatlakoztak hozzájuk. Egyiküknek sem volt 
hivatalos megbízatása és valamennyien ismeretlenek maradtak a 
nyilvánosság előtt. Ezek az „ismenetlenek" „teremtették meg a 
Dunavölgyében és a Balkánon az „új Európát" és nem Clemenceau, 
Lloyd George, Orlando vagy Wilson. Rendkívül fontos szerepet 
játszottak ezek az „ismeretlenek" a béke előkészítésében, a trianoni 
határozatokat ők sugalmazták (252, 255) 
Ugyanakkor Párizsban nyomorúságos padlás szobákban a cárizmus 
száműzöttei: Lenin és Trocky hívei megkezdték a bolsevista hatalom 
kiépítését. - A csehek, a szerbek viszont ezalatt az antant titkos alapjai-
ból és számító pénzemberek segélyéből élve előkelő szállodákban és 
fényűző irodákban számolgatták, hogy mások győzelme mennyit fog 
nekik jövedelmezni. (256) A FOREIGN OFFICE közel 50 milliót 
áldozott cseh propaganda célokra és majdnem annyit Franciaország. 
Lord Northcliffe a Daily Mail tulajdonosa l millió font sterlinget 
áldozott cseh és szerb propagandacélokra. (257) 
Senki sem sejtette azok közül, akiket Masaryk, Benes, Trumbics, Denis 
Angliában, Franciaországban és Amerikában eszméiknek megnyert, 
hogy annak az autokrata Oroszországnak érdekeit védik, amely a népek 
kizsákmányolója és elnyomója! (258) 
Masaryk memorandumát Rotterdamban szerkesztette Seton Watson és 
Ernest Denis segítségével. A memorandumot megküldték a szentpéter-
vári és a párizsi kormánynak is. A tartalma: Miklós nagyherceg kiáltvá-
nya a monarchia szláv népeihez, s a lényege: a cseh nép független, önál-
ló alkotmánnyal bíró cseh államot követel, amelynek magvát az osztrák 
uralom alatt álló cseh-morva és sziléziai tartományok alkotják. Ehhez 
még hozzá kell csatolni a magyar Felvidéket. 
Csehországot a szerb-horvát rokon néppel Magyarország testéből ki-
hasított „korridor" kösse össze. A korridor- Pozsonyt, Sopront, Mosón 
és Vas megyéket foglalná magába és célja kettős lenne; megkönnyíteni 
a cseh iparállam és a szerb-horvát agrár állam között a közlekedést és a 
kereskedelmi kapcsolatokat, másrészt hadászatilag közös határt terem-
teni. (259, 260) 
Az új cseh állam Oroszországhoz köti sorsát, amely közvetlen szom-
szédjává válik, miután Oroszország a felvidéken a csehekkel osztozik és 
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megkapja a Ruténföldet, valamint Munkács, Ungvár és 
Máramarossziget városokat. - Ismeretes, hogy mennyire megváltozott 
Masaryk felfogása a cár bukása után. Négy évvel később Trianonban 
két pont kivételével teljesítették Masaryk memorandumának összes 
követeléseit. A „korridor" terve Lloyd George ellenállásán megbukott 
ugyan, de kárpótlásként a cseheknek jutott az egész Ruténföld a magyar 
népességű területekkel együtt. (260) 
Magyarországot az erősebb joga alapján feldarabolták! A francia kor-
mány gyengeségből, másrészt a német-orosz különbéke fenyegető ha-
tása alatt, szövetségeseinek megkérdezése nélkül odaígérte a cári 
Oroszország és a Masrayk által követelt osztrák és magyar területeket. 
De mindez a francia parlament és a közvélemény tudomása nélkül 
történt. Mindennek nyoma sincs az elmúlt húsz év hivatalos 
történelmében, nincs nyoma annak sem, ami felvilágosíthatná a 
közvéleményt. (260, 261) 
Benes a „Times" és a „Malin" hasábjain azon a jogcímen tartott igényt a 
magyar Felvidékre, hogy Csehszlovákia a nyugat védőbástyája a bol-
sevizmus ellen. Ugyanakkor Benes levelében Eugen LAUTIERhez arról 
értesít, hogy követeket küldött Moszkva budapesti helytartóihoz, 
Szamuellyhez, Kun Bélához és Csehszlovákia „jóindulatú" 
semlegességéről biztosította őket. Ez volt az újdonsült csehszlovák 
külügyminiszter legelső intézkedéseinek egyike. Ugyanaz a BENES aki 
a szlovákok akarata ellenére magának követelte Szlovenszkót, a 
bolsevista veszély idején megtagadta a magyar fegyverszállítmányok 
eljuttatását Lengyelországba. Sőt, a bolsevistáknak a tudomására hozta, 
hogy megnyitja előttük Szlovenszkó határait, amennyiben győzelmet 
aratnak a lengyelek fölött és előnyomulásukat Középeurópa irányába 
folytatnák. (278, 279) 
A cseh küldöttség azon a jogcímen követelte magának a békekonfe-
rencián Pozsonyt, az ősi magyar koronázó várost, hogy az „évszázadok 
óta "cseh település. Masaryk követelte Észak-Magyarország 
elcsatolását. 1919. május 8-i ülésén - két csésze tea közben - csakúgy 
dobálództak a magyar területekkel és a magyar lakossággal. A 
békekonferencia 3 millió 500.000 lelket ajándékozott Masaryknak, s 
ezek között 1,200.000 magyar őslakost. (280) 
BENES - eszes és szívtelen, semmit sem tud alaposan, de mindent 
gyorsan felfog. Franciaországba annakidején hamis útlevéllel érkezett, 
egy genfi utazótól szerezte útlevelét, és Masaryk kitűnő összeköttetései 
segítségével szerezte meg személyazonossági igazolványát. Benes sza- 
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badkőművese volt, de emellett bejáratos volt a párizsi és londoni kleri-
kális és nacionalista körökbe is. (281) 
Igazi segítőtársát OSUSKY-ban találta meg, ez a kettős „árnyék" jelenik 
meg mindenütt és rányomja bélyegét a lapok szerkesztőségeire, va-
lamint a békekonferencia folyosóira is. Benes, aki Masaryk árnyékában 
az új állam mindenható vezetője, a Dunamedence fölött ítélkező francia 
politikának sugalmazója és főképviselője lett. 
Budapest már régen kibékült volna szomszédaival, ha Magyarországot 
nem csonkítják meg olyan kegyetlenül, és ha az anyaországtól elsza-
kított magyarokkal nem bánnak olyan önkényesen és barbárul, mint 
ahogy azt 16 év óta teszik. Igen, de akkor Magyarországot illette volna 
meg Csehország jelenlegi politikai hegemóniája. (284) 
A békeszerződésekkel a világháborúban vesztes Osztrák-Magyar Mo-
narchia nagyhatalmi helyzetét Közép-Európában a Benes alkotta 
„kisantant" foglalja el. A kisantant külpolitikáját tizenötéven át Benes 
irányította és ma is ő irányítja. Közös érdekből gáncsolta el 
Franciaország és a német birodalom őszinte kibékülését, de csak addig 
tart majd ez a hatalma, amíg a német-francia feszültség tart. 
Még alig csitult el a békeértekezleten felvetett cseh-jugoszláv „korri-
dor" kudarca, Benes néhány hónap elteltével a kimerült és több sebből 
vérző Magyarország ellen újabb rohamra indult. Azt ajánlotta a 
szerbeknek, hogy indítsanak közös háborút Magyarország ellen és 
valósítsák meg „erőszakkal" a békeértekezlet által megtagadott „szláv 
korridort". (288) 
PASICS befolyására - akinek Benes mindig ellenszenves volt - a szerb 
vezérkar visszautasította Benes ajánlatát. Ha sikerül Benes sátáni elgon-
dolása, Magyarország végleg lemondhatott volna nemcsak revíziós kö-
veteléseiről, hanem egyéb területeiről is. Ezek felett a csehek és 
jugoszlávok osztoztak volna. 
A pánszlávizmus álmának a megvalósításáról a szlávság sohasem fog 
lemondani, legalábbis addig nem, amíg a bekötött szemű franciák szláv 
célokat fognak támogatni. (288, 289) 
 

Hamis tanúk segítségével elítélt Magyarország 
 

Magyarország jajkiáltása, mérhetetlen fájdalma a megcsonkítás miatt 
„süket fülekre talált. Hiába lázongott a nép, követelték az igazságos 
békét, senki nem hallgatta meg őket. Egyezkedést kezdett. 
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Millerand, a nagykövetek tanácsának elnöke megírta félrevezető, két-
színű levelét, amelyet 15 év múlva szemrebbenés nélkül megcáfolt, 
nyugodt lelkiismerettel „elfelejtette" azokat az indokokat, amelyekkel a 
kísérőlevelet 1920. ápr. 25-én Cleemenceauval elfogadtatta. Ha 
Millerand megerőltetné „emlékezőtehetségét", szavaira akkor 
emlékezne Clemenceau: „Annyi kegyetlenséget követtünk el, hogy 
egyet jóvá tehetünk." (293, - 295) 
Benes követelte, hogy Maurice Paléologue-t azonnal bocsássák el a 
Quai d'Orsay-ról közismerten szlávellenes magatartása miatt, és mert fi-
gyelmeztette a francia kormányt arra, a Franciaországot és az európai 
egyensúlyt veszélyeztető tervre, amelyet SAZANOV, és MASARYK 
készítettek Ausztria - Magyarország teljes elpusztítására. 
A legérdekesebb történelmi tény, hogy maga a francia szenátus is 
megtagadta a trianoni szerződés végleges jóváhagyását. A komoly poli-
tika körök fel voltalt háborodva, sót maga az előadó Danilou vádolta a 
képviselőházat a trianoni határozatok miatt. A szenátus végül úgy ha-
tározott, azzal a feltétellel fogadja el a trianoni szerződést, ha a kor-
mányfelül vizsgáltatja a tévedéseket és az igazságtalanságokat. Nem 
teljesítették soha! (Ezzel még tartozik Franciaország Magyarországnak 
76 éve. L. M.) 
Jogszerint tehát ebből következik, hogy a trianoni szerződést még ma 
sem szentesítette Franciaország! (298) 
Maga Masaryk köztársasági elnök is sajnálatát fejezte ki Benes erősza-
kos trianoni győzelme miatt, és állandóan hangoztatta a „revízió"  
szükséges voltát: „Nagyon hajlandó vagyok figyelembe venni a 
jelenlegi határok revízióját Magyarország javára" - jelentette ki 1930 
augusztusában Polson Newmannak a The XX. th. Century" című angol 
szemle főszerkesztőjének. 
Nagy-Britannia határozottan megtagadta LOCARNO-ban, hogy garan-
tálja Középeurópában a „status quot" „Benes minden erőfeszítése 
ellenére. A komoly angol sajtó azóta is állhatatosán harcol a revíziós 
mozgalom mellett. Az angol közvélemény egyhangúlag elismeri, hogy 
a dunai államok minden problémája 15 év óta Magyarország 
feldarabolásából és megnyomorításából ered. Ma már egyetlen angol 
politikus és diplomata sem kételkedik abban, hogy a trianoni béke által 
létesített helyzet nem állhat fenn sokáig. (299) 
Az angol felfogás legtekintélyesebb és leglelkiismeretesebb képviselője 
- lord ASQUITH, Locarnoban az alábbi feltűnő nyilatkozatot tette: 
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„Reméljük a béke létrehozói nem esztelenek annyira, hogy azt higgyék, 
örökké tartó békét hoztak létre.", Lloyd George a Vajda-Vojvoda román 
miniszterelnöknek még határozottabb kijelentést tett: (1920, jún. 30.) 
„A magyar követelések legnagyobb része-JOGOS! Keresnünk kell a 
kiegyezés módozatait." (300) 
15 év óta a magyar irredentizmus és a revízió békés megoldása az a 
hegyi tűz, amelyre feltekintenek a reménytelenség sötét éjszakájában az 
elnyomott milliók. Ha ez nem lenne — vélik az ország „ellenségei" -, 
rend és béke lenne a Dunavölgyében és a Balkánon. De milyen „béke"? 
A temetők és a gályarabok fegyházának békéje!! (304) 
Franciaország jogtalannak bélyegezte a német követeléseket Elzász-
Lotharingiával kapcsolatban. Akkor hogyan ismerhette el igazságosnak 
Magyarország feldarabolását? - A magyarok sohasem hódítottak meg 
cseh, szerb, és román területeket és sohasem igazták le azok lakosságát. 
Minden talpalatnyi föld, amelyet 1920-ban Magyarországtól elvettek, 
kizárólag a magyaroké volt! E területek annyira a magyaroké voltak, 
hogy az új birtokosok féltek a „népszavazás" eredményétől és azért til-
takoztak ellene. (309) 
A románok azt állították Trianonban, hogy ERDÉLY „tisztán" román 
jellegű. Ezt az állítást több békedelegátus megcáfolta és André Tardieu 
erőszakos álláspontjával szemben kivívták, hogy a szövetségesek az 
erdélyi kisebbség védelmét külön szerződésben biztosítsák. E követel-
mény alól Románia nem tudott kibújni, így St. Germainban a románok 
kénytelenek voltak a szerződést aláírni, bár eleinte megtagadták, de a 
francia ultimátumra aláírták. A szerződés első szakasza: 
„Románia kötelezi magát, hogy a kisebbségek védelmét alaptörvényei 
közé iktatja, és nem hoz olyan törvényt vagy rendeletet, illetve nem 
indít olyan hivatalos eljárást, amely a kisebbségek jogaival ellentétben 
áll." 
A 12-ik szakasz értelmében pedig: „A szerződés határozatának a vég-
rehajtását a Népszövetség biztosítja. A vitatott kérdést az állandó 
nemzetközi bíróság fóruma elé terjesztik. A bíróság határozata 
megfellebbezhetetlen és jogerős." 
Azonos feltételeket szabtak Szerbia, Csehszlovákia és Lengyelország 
részére is. (319) - Románia és a többiek tudták, hogy a szerződést úgy 
sem fogják végrehajtani! 
A kisebbségek sérelmeiket a nemzetközi bíróság előtt hiába bizony-
gatták igazukat, hiába tiltakoztak és kértek igazságos ítéleteket, minde- 
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nütt és mindig a Népszövetségbe ütköztek. Az elnyomott népek jajkiál-
tásait elhallgatták! 
Mennyiben biztosította a Népszövetség annak a 20 millió embernek a 
védelmét, akiket a békeszerződés 1919-20-ban rabságra és kizsákmá-
nyolásra ítélt? A Népszövetség nem teljesítette a „jog, a szabadság és 
igazság" alapján hivatását, kötelességét! 
A nemzeti kisebbségek közül trianon után másfélmillió horvát, szlovén 
és tót keresett külföldön menedéket. Négyszázezer erdélyi hagyta el a 
békekötés után szülőföldjét: kiutasítás, kiüldözés vagy a nyomor kö-
vetkeztében. A visszamaradottak a „békehatárokon" túl törvényellenes 
rabságban sínylődnek. 
Az egyezmények csak „üres szavak". De az elkövetett erőszakosságok 
és visszaélések, az elnyomottak megalázása és leigázása, a szenvedők 
gyűlölete és reménye: az a VALÓSÁG! (321) Akivel csak beszéltem Er-
délyben — mondja Pozzi -, valamennyien autonómiát követeltek 
Erdély számára. Monsonban egy fiatal román mérnök a következőket 
mondta: 
„Erdély önállóságot élvezett 300 éven keresztül. Saját fejedelme, köz-
igazgatása és törvényhozása volt. Anyagi és szellemi műveltsége fellen-
dült. A jelenlegi súlyos helyzetet az „autonómia" megadása oldhatja 
meg. Magyarországgal a legjobb viszonyban élhetnénk. Odafűz 
gazdasági és kulturális érdekünk, ezeréves múltunk minden 
hagyománya. Ami Romániát illeti, eddig elég tapasztalatot szereztünk. 
A románokkal mi erdélyiek jóbarátságban, de tőlük függetlenül akarunk 
élni. Urak akarunk lenni saját országunkban. Megelégeltük a 
románokat, akik Erdélyt valóságos legelőnek tekintik, ahová felhizlalni 
visznek minden bukaresti sovány tehenet." (216) 
A volt francia miniszterelnöknek a következőket mondotta egy előkelő 
bukaresti francia: „Lehetetlen, hogy a jelenlegi állapotok soká tartsanak. 
A román hatóságok nem csak a magyarokat üldözik és zsákmányolják 
ki, hanem az erdélyi románokat sem kímélik meg. A szerencsétlenség 
közeledik." (327) 
A módszer ugyanaz, mint a szerbeknél Horvátországban és a cseheknél 
Szlovenszkóban, mindenütt ugyanazok az utak és módok. Mind a mai 
napig a tótok semmiféle hatalommal nem rendelkeznek. A katonai 
megszállás és a cseh bevándorlás tönkretette őket. Nincs Európának 
még egy olyan országa - Macedóniát kivéve -, amely annyit szenvedett 
volna, mint Horvátország. A mai állapotokhoz képest a 
nemzetiségeknek a monarchia idején királyi sorsuk volt. Hogy mennyi 
szabadságot élveztek 
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akkoriban, misem jellemzőbb, hogy Masaryk a magyar hatóságokat 
„büntetlenül" sértegethette. 
A Novi Pokret nevű pánszerb szervezet csatlósai a nyílt utcán gyilkol-
nak, a hatósági nyomozás és az ítélkezés a középkori inkvizíció legna-
gyobb kegyetlenségeire emlékeztet. (327) 
Ha majd üt az óra, ne keressenek bűnbakot, hanem önmagukat okolják: 
hogy a leigázottak széttörik bilincseiket és összetépik a „papírrongy" 
szerződéseket! 
Ha a „győzők" jóváteszik szándékosan elkövetett bűneiket, és a legyő-
zőitek és megkínzottak megbocsátanak és kibékülnek talán akkor - még 
felvirradhat Európa igazi békéje és biztonsága! (331)57 
A trianoni békeszerződést létrehozó Nagyhatalmak: Franciaország, 
Anglia, Olaszország és Wilson, az Egyesült Államok elnöke. 
Az Egyesült Államok kongresszusa nem ratifikálta a trianoni békeszer-
ződést és nem fogadta el Wilson elnök intézkedéseit, aki az önrendelke-
zési jogokat és a béke rendezését ígérte az amerikai népnek, ugyanak-
kor már csapatai partra szálltak Franciaországban, így félrevezette nem 
csak a „legyőzőiteket", hanem a saját népét is. Éppen ezért amerika 
népe csatlakozva a kongresszushoz elítélte az igazságtalan 
békeszerződést. Együttérzését jelezve a megcsonkított 
Magyarországgal, bizonyságul békét kötött Hazánkkal 1921. augusztus 
21-én. 
A szégyenletes békeszerződés utódai és a XX. század politikusai, ha 
„tanulmányoznák" Henry Pozzi könyvét és Bandholtz tábornok 
naplóját, annak mondanivalóját, igazságosan megítélnék, megtalálnák 
annak a „veszélynek" a kulcsát, amely állandóan fenyegeti Európa 
békéjét az igazságtalan békeszerződés óta! 
A fizetett és hazug propagandával előidézték a „nemzetek közötti" 
gyűlöletet, ellenségeskedést, amely mindjobban napjainkban is kiszéle-
sedik, veszélyeztetve Európa és a világ békéjét! 
A megoldás a Nagyhatalmak, az Egyesült Államok igazságos közben-
járásával, az igazságtalanul meghúzott határok „békés rendezésével" le-
hetséges! 
Azok a Nagyhatalmak, amelyek egy ezer éves kultúrországot felda-
raboltak, és rákényszerítenék fenyegetéssel"Magyarországot hogy a 
„békeparancsot" aláírja, - még a nemzetközi jog szerint is 
érvénytelenül cselekedtek! 
Henry Pozzi könyve tárgyilagos, megbízható adatokkal alátámasztott, 
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alapos munka, a „revíziós küzdelem" legjelentősebb forrása. (Lángi A. 
Mária) 
 
„Sok millió felett: hamis az ítélet. 
Megfellebbezzük! 
Megfellebbezzük a huszadik század emberéhez, 
Mi - legszerencsétlenebbek! Mi magyarok! 
Mi - a sorstestvérek milliói nevében!" 
(Dr. Marjay Frigyes) 
 

A MEGVÁSÁROLT SAJTÓ 
A sajtó szerepe az I. Világháborúban 

 
1934-ben leleplezték a „TEMPS" budapesti különtudósítóját. 

Kiderült, hogy a „Magyarországi levelek'; amelyeket a TEMPS 
budapesti különtu-dósítója küldött lapjának: VALÓTLANOK. Ezeknek a 
„Magyarországi levelek"-nek egyetlen sora sem származik 
Magyarországról, ahol a Temps-nek nincs is semmiféle levelezője. A 
leveleket „Prágában" írták. 

Georges MARÓT - Benes félhivatalos lapjának: az „Europe 
Centrale-nak" főszerkesztője - fogalmazta azokat. Tárgyilagosságához, 
hitelességéhez, felesleges megjegyzést fűznünk!  

A szovjet közléseiből tudjuk, hogy milyen összegekkel vásárolták 
meg a francia sajtót. 

A cári kormány nem sajnálta a pénzt, amikor „megtévesztésekről" 
volt szó... és fizetett. Pontos statisztika szerint az alábbi összegeket 
folyósította: 
1904-ben 935,785 arany frankot 
1905-ben 2,014,161 arany frankot /  
1905-191 l-ig 7,894,360 arany frankot    . 
1912-ben 882,140 arany frankot 
1913-ban l,102,500 arany frankot 
1914-ben l,085,000 arany frankot, ebből Izwolsky párizsi orosz követ 
adott át borítékban 374,000 és 475,000 frankot, továbbá 100,000 fr. 
kapott az „Agence des Balkan". 

A megvesztegetési versenyben Szerbia sem maradt el a cári 
kormány mögött. Nagy összegek vándorolnak a francia propagandára, 
Szerbia az orosz kormánytól kapott előlegből fordított erre a célra. 

A megvesztegetési pénzből kaptak: Agence des Balkans -Journal 
des Debates - a Temps, a Figaro - a Radical. 

Stefanovics (Pasics szerb miniszterelnök veje, a szerb 
külügyminisz- 
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térium államtitkára) - szerint a béketárgyalások idején a 
„vesztegetési" összegek megtízszereződtek, amikor is a szerb delegáció 
egészen nyíltan fizetett. Egyedül a fiúméi ügyre 3, 000.000 fr. adott a 
szerb kormány. Ezt az összeget a TEMPS azért kapta, hogy Olaszország 
ellen keltsen hangulatot. Sikerült is a francia közvéleményt mesterien 
becsapni! 

1932-ben a párizsi „sajtóirodának" 6,000,000 dinár volt a 
propaganda alapja. A belgrádi miniszterelnökségnek a belügy és a 
külügyminisztériumnak 60,000,000 dinár (21 millió frank) állott a 
rendelkezésére. 

Ez a pénz a propagandára és a Jugoszláv területen tartózkodó 
idegenek befolyásolására szolgált, azzal a célzattal, hogy azok 
külföldön „kedvező" információkat terjesszenek a délszláv királyság 
belállapotairól. 

A prágai kormány majdnem kétszer akkora összeget áldoz 
propaganda célokra, mint a Jugoszláv kormány, nem számítva ide azt a 
közös rendőrségi alapot, amelyet a három kisantant állam együttesen 
létesített Genfben 1931. májusában és amelyet Benes ellenőriz. 

Az orosz „megvesztegetési" borítékokat négyszemközt 
továbbították rendeltetési helyükre. Mindenki tud a megvesztegetők 
bizalmi embereiről, csak éppen a felelős miniszterek nem. 

A megvesztegetési összegek célja az, hogy a francia közvélemény 
és a parlament sohasem hallja, sohasem tudja az igazságot! 

A Jugoszláviában lezajlott választásokon az összes angol, amerikai 
újságírót csak azért tartóztatták le, illetve utasították ki az országból, 
mert megmerték írni az igazat. (Henry Pozzi: Századunk bűnösei, 
Bpest, 1936, - 133-144. old.) 

Egyesek magas pozíciójuk ellenére szolgaian megvesztegethetők 
voltak. A belgrádi francia követ olyan rosszul őrizte a követség 
„rejtjelkulcsát", hogy annak a másolata a szerb államrendőrség 
birtokában volt. A magyarországi francia követ addig ment, hogy a 
budapesti francia követséget valóságos rendőri-hírszerzői intézménnyé 
alakította át: a kis antant szolgálatára! 

A francia közvéleményre nagy befolyást gyakorolt a világháború 
kitörésekor az „Agence des Balkans" sajtóügynökség a Temps 
igazgatója, Adrién Hebrard és Andre Tardieu támogatásával. Az 
anyagiakat Belgrád, Athén és Bukarest szolgáltatták. Andre Tardieu 
diplomáciai szerkesztője volt a Journal des Balkansnak, havi 1000 frank 
jövedelemmel. A lapot Take Jonesku alapította Bukarestben. Célja: 
SAZANOV (orosz külügyminiszter) osztrákellenes politikájának 
támogatása. Az Agence des Balkans: Izwolsky és Hartwig báró 
irányítása mellett indul el, és működésének 

 
149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

kizárólagos feladata, megnyerni a francia közvéleményt a Balkán 
érdekei számára. Az ügynökség csak fiókvállalata volt a Tempsnek, 
azonban a két szerkesztőség szorosan együtt működött. 

A háború idején, amikor a francia nemzet halálos tusáját vívta a né-
metekkel, érthető volt, hogy az ország tekintélyét és jó hírnevét fenn 
kellett tartani, így sokszor a kényszer vitte rá a sajtót, hogy hallgasson, 
vagy valótlant állítson. 

Más a helyzet azoknál, akiket nem a haza becsületének magasabb 
erkölcsi szempontjai vezettek, hanem - önző anyagi szempontok. Azok, 
akik 1913. augusztusában a második balkáni háború végétől az 
általános mozgósításig, 1914-ig saját hazájuk érdekeit „idegen 
érdekeknek" rendelték alá, akik - pénzért Oroszország és cinkostársai 
szolgálatába szegődtek, hazájuk rovására... erkölcsi halálra vannak 
ítélve.'Nem mentesítheti őket semmilyen enyhítő körülmény! Ezek az 
igazi bűnösök, akik nem bújhatnak ki a számadás alól, tudatosan sötét 
célok megvalósítását segítették elő. Eladták magukat és eladták 
hazájukat, a pénz jelentette számukra az életet. Felelniük kell a 
történelem ítélőszéke előtt! 

Nekik köszönhetjük, hogy két esztendeig tartó ármánykodásukkal 
és cselszövéseikkel belekényszerítették Franciaországot a háborúba, a 
francia katonák idegen célokért, idegen eszmékért estek el. 

Csak undort és megvetést érezhetünk, ha visszamenőleg átlapozzuk 
a - TEMPS" a Journal, az Eclair, a Matin, a Journal des Debats, az 
Echo, de Paris és a Figaro számait. Bűnös hazugságokkal kiforgatják a 
valóságot, és kizárólag arra törekszenek, hogy olvasóikat egyoldalú, 
téves és elfogult irányban befolyásolják. 

Izwolsky legkedveltebb bizalmasa: Andre TARDIEU, akkoriban 
Párizs legbefolyásosabb újságírója. A háború kitörése előtt Bukarestbe 
utazott, ahol 1914 márciusában felolvasást tartott az alábbi címmel: 
„ERDÉLY -Románia Elzász-Lotharingiája. Ez a merész cím alkalmas 
volt arra, hogy Ausztria szándékos kihívásnak vegye. Tetézte ezt a 
veszedelmet, hogy a párizsi politikai és pénzügyi körökben nagy 
tekintélynek örvendett és komoly társadalmi összeköttetései voltak. 
Célja az előadásával, hogy megnyerje a román soviniszta és imperialista 
köreit Oroszország és Szerbia pánszláv politikája számára. Egész élete 
csupa számítás és érdek volt. Tardieu, akit Izwolsky és Vesnics (párizsi 
szerb követ) beavatták Sazanov (orosz külügyminiszter) és a belgrádi 
„FEKETE KÉZ" terveibe, pontosan tudta, hogy a monarchia elleni 
háború csak hónapok, hetek kérdése. -Sazanov kívánságának 
megfelelően mindent elkövetett, hogy Románia 
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közbelépését Oroszország és Szerbia oldalán biztosítsa. A „Fekete Kéz" 
nagy szerb katonai és terrorista szövetség, vezére.- Dimitrievics Apes 
ezredes, a szarajevói gyilkosság megszervezője. 

TARDIEU a lapjában a „TEMPS-ben" 1914. július 30-án 
szándékosan elferdített hírt röpített világgá, hogy Németország 
„Kihirdette a hadiállapotot': Ez által kikényszerítette a francia 
mozgósítást, - holott a németek ugyanakkor, csak „fenyegető háború 
veszedelméről" tettek említést. - Németországban és Bécsben nagy volt 
a felháborodás Tardieu szándékos hazugságára és provokálására. 

A „pánszláv maffia" intézőbizottsága minden tekintetben meg 
lehetett elégedve az eredménnyel! A meggyújtott kanóc, amelyet 
Oroszország indított el, kitűnően égett, lángja simán haladt a 
puskaporos hordó felé. -Már csak a szarajevói merénylet és az Ausztria 
elleni „sajtóhadjárat" Volt hátra, aztán megszédült Franciaország - 
amelyet a média idézett elő, megindult a végzet útján. 

A minden oroszok cárjának „lekötelezettjei" olyan jól végezték 
feladatukat, hogy hű szolgálataikat Szentpéterváron a megszabott áron 
felül kívánták megjutalmazni! Mindaz a sok árulás, amelyet 
Franciaország nemzeti érdekei ellen elkövettek, egy kaptafára történt. 

Az orosz propaganda értett hozzá, hogyan kell az embereit 
megvásárolni! A tanulékony kisantant pedig kitűnően elsajátította az 
orosz módszert." (Henry POZZI: Századunk bűnösei, Bpest, 1936, pp. 
144-151) (Black hand over Europe, Paris 1934) 

A külföldi sajtó felelőtlenül, a valós tények ismerete nélkül 
terjesztette rólunk az igazságtalanságokat. Az utódállamok pedig 
hatványozva folytatták Benes hazug propagandáját, amely annak idején 
félrevezette a félvilágot. - Ma már a hazugságokat, a félrevezetést 
tények és dokumentumok bizonyítják a megnyílt levéltárakból. A hazug 
propaganda „szörnyszülötte" a Trianon-i Békeparancs! 

Addig nem lesz béke Európában, amíg a trianoni igazságtalanságot 
nem hajlandók rendezni azon államok utódai, akiknek elődei ezt a szé-
gyenletes békeszerződést megalkották! 

Mi, magyarok, ezeréves országunk megcsonkításában és elszakadt 
testvéreink állandó megaláztatásába, soha nem fogunk belenyugodni, 
mert hasonló helyzetben minden ország ugyanezt tenné! 

A győztes hatalmak, mind közelebb vannak, annak a 
beismeréséhez, hogy a Trianon-i békeszerződés tragikus tévedésük volt! 
Ha tudnak önkritikát gyakorolni, ha lesz becsületük és lelkiismeretük, 
hogy milliók 76 
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éve tartó panaszát meghallják, akkor lesz bátorságuk, hogy Trianon 
tragédiáját helyrehozzák! - Ezzel nemcsak a kis nemzetek gyűlölködésé-
nek, állandó és tűzfészkének a felszámolását tudják megoldani, hanem 
Európa és a népek békéjének a szilárd alapjait is! (Lángi A. Mária) 
 

Idézet a szlovák nép nagy bősének 
Dr. Milán Rastislav STEFANIK tanulmányából 

 
M. R. STEFANIK a francia hadsereg szlovák nemzetiségű 

tábornoka volt, aki tragikus és titokzatos körülmények között vesztette 
életét 1918. május 3-án Pozsony mellett. 

1879-ben született Nyitra megyében, apja evangélikus pap, anyai 
nagyanyja magyar asszony volt. Alig élt 39 évet, mert a cseh Eduárd 
Benes és Tamás G. Masaryk meggyilkoltatta. 

Volt egy tanulmánya „Ha vége lesz a háborúnak" címmel, 1918-
ban írta. Ennek a tanulmánynak a 127-129 oldalaiból az idézet: 
„Az Osztrák-Magyar Monarchia népei közül sem a szlovákok, sem a 
csehek, sem a morvák, sem a magyarok, sem a horvátok nem akarták a 
világháborút, mert ez nem állt az érdekükben. A kirobbantó érdek a 
német világuralmi törekvés volt, amely a német nyelvű Bécs vezető kö-
reire is bűvölően hatott és így német-osztrák érdekké vált. A Monarchia 
többi népének a békés fejlődés volt az érdeke, tehát létérdekei ellen 
kényszerítették bele a háborúba. Ezeknek az egyaránt nyugati keresz-
tény kultúrába tartozó népeknek a világháborúnak kétségtelen elvesz-
tése után az a közös politikai érdekük, hogy lerázva az osztrák-német 
igát, a közös kultúra és gazdasági egymásra-utaltság felismerésével egy 
federális államszövetségben egyesüljenek, megteremtve a Cseh-Morva-
Szlovák-Magyar-Horvát köztársaságot, az öt nemzet teljes 
egyenjogúsága és egyenrangúsága jegyében. A köztársasági elnököt 
felváltva adja ez az öt nemzet, négy-négy esztendőre választva. Közös 
legyen a hadügy, a külügy és a pénzügy, ezeknek intézésére 
korlátozottan legyen a közös parlament Budapesten, amely az új 
köztársaság központjában fekszik. Az egyéb ügyekre külön kormánya 
és parlamentje legyen mind az öt nemzetnek, Prága, Brünn, Pozsony, 
Budapest és Zágráb székhellyel. Mind az öt társult nemzet országában 
az anyanyelv és a magyar legyen a hivatalos nyelv, mivel a többi négy, 
a cseh, szlovák, morva és horvát megérti egymás nyelvét. 
Mivel Magyarország délkeleti része, ERDÉLY vegyes lakosságú, ott 
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népszavazást kell tartani, hogy mely terület kíván Magyarországhoz és 
melyik Romániához tartozni. De másik lehetőségként ugyanakkor az 
önálló Erdély létrehozása, egy keleti SVÁJC esetleges megalkotása is 
népszavazás vagylagos tárgya legyen egyidejűleg. Az így, esetleg új ál-
lammá váló Erdély lakosságának meg kell adnia lehetőséget, hogy szin-
tén népszavazással döntse, csatlakozik-e előbbi öt állam federációjához, 
melyhez nyelvi és történelmi szálak is fűzik. 

Mindezen népek a német-osztrák uralom alól most felszabaduló és 
így győztes népeknek tekintendők a Békekonferencián. Új federatív ál-
lamuk külpolitikájának irányvonalát ez kell, hogy megszabja. 

Meggyőződésem, hogy a népek önrendelkezési jogát meghirdető 
Wilsoni elveknek ez a kibontakozási terv felel meg a legteljesebben és 
legegészségesebben Közép-Európában. Mint a békekonferenciának 
csehszlovák részről már dezignált tagja, én a legjobb meggyőződősem-
ként a fenti elvek valóra váltásáért fogok síkra szállni." 

Idáig az idézet dr. Milán Rastislav STEFANIK tanulmányából. A 
francia állampolgárságú, de izzóan szlovák lelkű Stefanik 
célkitűzéseivel a szlovák nemzet otthon élő „atyja", HLINKA páter 
teljesen egyetértett. Őt pedig az egész szlovákság követte. Hlinka és 
Stefanik közös eszméje ma is benne él a szlovák nemzet 
szívdobogásában. 

Rövid életének életrajza és tanulmánya azt mutatja, hogy már fiatal 
korában a szlovák-magyar testvéri összefogást támogatta és ahogy 
mondta: „Ő mindkét nemzetet nagyon szerette. - Budapesten akart csil-
lagászatot tanulni, de mivel ott ilyen szak nem volt, elment Prágába, 
majd Zürichbe. Mikor doktorátusát elnyerte, a legnagyobb európai 
csillagász, a francia Jansse mellen akart dolgozni és így került 
Franciaországba. 

Amikor kitört az első világháború, a francia légierő kötelékébe 
jelentkezett és harcászati repülő lett. Főhadnagyként katonai szolgálata 
közben megsebesült, kapitánnyá léptették elő. Párizsba rendeltek 
külügyminiszteri kihallgatásra. A külügyi államtitkár személyes 
kérdéselvet tett fel: „Kapitány úr, Ön elég sokáig az Osztrák-Magyar 
Monarchiában élt, a prágai egyetemen tanult. Ismer Ön bizonyos 
Masaryk Tamás és Benes Ede nevű cseh tanárokat' Stefanik igennel 
válaszolt. Úgyszintén arra is, hogy véleménye szerint elfogadható-e ez a 
két ember a cseh nemzet politikai érdekeinek képviselőjeként a jövő 
szempontjából, ha a központi hatalmak elvesztik a háborút' 

Stefanik több becsületességet és bölcsebb politikai ítélőképességet, 
józanabb történelmi érzéket tételezett fel akkor még Masarykról és 
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Benesről, mint amilyennel azok valójában rendelkeztek. Ez az 
egyetlen politikai tévedése később a saját életébe és Közép-Európa 
lehető legrosszindulatúbb „újjárendezésébe" került. - Ha akkor ott a 
külügyi államtitkárnál Ő, mint megbecsült francia tiszt nem vállal 
felelősséget válaszaival a franciák előtt Masarykért és Benesért, akkor 
két év múlva már nemzetek élete és halála fölött döntő 
CLEMENCEAU-ék, és rajtuk keresztül az angol és olasz, amerikai 
államférfiak szóba sem álltak volna ezzel a két személlyel. És akkor a 
térképet egészen másként rajzolták volna meg. Részünkre, Stefániknak 
ez a jóhiszemű, de óriási tévedése nemzeti tragédiában végződött, neki 
pedig tragikus halálát okozta. 

Benes és Masaryk ott találkoztak Stefanikkal Párizsban, de ekkor 
még tartózkodtak attól, hogy Stefanikkal ellentétbe kerüljenek. 
Látszólag elfogadták elképzeléseit, mert szükségük volt azokra a magas 
társadalmi összeköttetésekre, amelyekkel Stefánik rendelkezett, mint 
már neves csillagász és így a „felsőbb társadalom" népszerű, bevezetett 
befolyásos tagja. Rajta keresztül Benes és Masaryk barátságos 
fogadtatásra és tárt ajtókra talált a francia társadalomban mindenütt, 
ahová csak be akartak jutni, így tudták elhelyezni az Osztrák-Magyar 
Monarchia, de különösen Magyarország teljes feldarabolására uszító 
cikkeiket és térképeiket a leghangadóbb francia lapokban. 

Stefánik sajnos későn vette észre az írásokból, amiket Benes és 
Masaryk terjesztett az újságokban, hogy azok teljesen más úton járnak, 
mást akarnak, mint ő. Még bízott abban, hogy mint a „Csehszlovák 
Nemzeti Tanács" társelnöke befolyásolni tudja a dolgok alakulását. 

Stefánik katonai karrierje, mint csillagász-meteorológus kapitány, 
rohamosan emelkedett és elnyerte a francia hadsereg 
„generális"méltóságát. 

Halálos ellenségekké akkor váltak, amikor Benes és Masaryk a 
fogságba került cseh, morva és szlovák katonákból „Csehszlovák 
légiót"akart létesíteni. Kijelentette, hogy: Nem Csehszlovákiáért harcol 
hanem cseh, morva és szlovák egyenjogú és egyenrangú 
társországokért. Közben Stefánik kormányküldetésben volt Japánban, 
mint tábornok, amikor értesült, hogy Masaryk és Benes „kikiáltotta" a 
független Csehszlovákiát és a kiáltvány szerint ő, Stefánik lett a 
hadügyminiszter. Táviratban tiltakozott rögtőn Tokióból, és abban 
kifejtette Masaryknak, hogy a kiáltvánnyal nem ért egyet, de avval sem 
ért egyet, hogy az új államalakulat a szlovákokat a nagyméretű 
színmagyar területtel elszakítja Magyarországtól és bekebelezi cseh 
fennhatóság alá. 
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Visszarepült, hogy kenyértörésre vigye a dolgot a két árulóval, Be-
nessel és Masarykkal. Prága helyett először Pozsonyba akart repülni, 
hogy ott szlovák és magyar politikusokkal találkozzon, hiszen tanulmá-
nyát négy hónappal előbb írta meg. Olasz géppel érkezett Pozsonyba. 

A Pozsony melletti repülőtér fölé érkező repülőgépet leszállása 
közben „sortűz" fogadta. A lövések a benzintartályt érték és felrobbant. 
Az égő gép lezuhant, és így lelte halálát Stefánik generális, a szlovák 
nemzet nagy hőse. Benes és Masaryk lövették le cseh katonákkal. 

Nagy gyászpompával temették el, mint „Csehszlovákia" hadügymi-
niszterét, holott ez ellen már Tokióban tiltakozott. 

Igy sikerült Benes és Masaryk terve, megszabadulni a veszélyes 
ellenféltől, aki nélkül annakidején Párizsban senkik lettek volna és 
terveikből semmi sem valósult volna meg! Ha Dr. Milan Rastislav 
STEFÁNIK az eredeti terveknek megfelelően ott ülhetett volna a 
békekonferencián TRIANON-ban, minden teljesen másként alakul. 
Nélküle megszületett a legnagyobb magyar tragédia - TRIANON. 
(Révffy László: Szertefoszlott álom - Magyarok Vasárnapja c. újság 
1996. április 7.)59 

A Turócszentmárton-i szlovák nemzetgyűlés kimondta, 1918. 
október 30-án Szlovákia elszakadását Magyarországtól. Deklarálta 
csatlakozását a Prágában kikiáltott Csehszlovák Köztársasághoz. 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint a mai Szlovákia területén 
896.000 magyar nemzetiségű lakos élt. - Kárpátalján 104.000, magukat 
magyar nemzetiségűnek vallók. (Popély Gyula, Népfogyatkozás, Bpest, 
1991) 
 

IZWOLSKY - párizsi orosz követ  
SAZANOV - orosz külügyminiszter  
SPALAIKOVICS - szentpétervári szerb követ  
VEZNICS - párizsi szerb követ, majd miniszterelnök, Tisza 

vádolását ő szervezte meg, 
HARTWIG báró - belgrádi orosz követ  
PASICS - szerb miniszterelnök  
PETROVICS - a londoni szerb követség titkára, a „Fehér Kéz" 

ügynökei üldözték, 1934-ben öngyilkos Londonban.  
STEFANOVICS - (Pasics szerb miniszterelnök veje, szerb külügyi 

titkár, lelke mélyéig megundorodott a szerbvezérek 
munkáitól) PALAIKOVICS - szentpétervári szerb követ, 
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PALOLOGUE - szentpétervári francia követ, 
POINCARE - francia miniszterelnök, majd 1913-1920. elnök, 
TARDIEU - felszabadult területek minisztere, újságíró, majd 

háború után miniszterelnök  
DELCASSE - szentpétervári fr. követ, majd külügyminiszter 
 LAHOVÁKY- párizsi román követ, 
SZAPÁRY gr. - a monarchia szentpétervári követe  
VIVIANI - fr. köztársasági elnök,  
Sir George BUCHANAN - angol nagykövet Szentpéterváron, 

 
De La REYELJERE: „Ha Franciaország és szövetségesei a 

legyőzőnek érdekeit méltányos elbírálásban részesíti, azzal BÉKÉT 
teremthettek volna a Duna mentén húzódó hatalmas területen. Ehelyett 
azonban mindenütt a nemkívánatos intézkedéseket tettük és a gyűlöletet 
szítottuk. Budapestnek adhattuk volna a vezérfonalat a Dunamedencéről 
alkotott elképzeléseinkről. Miért nem tettük ezt? 

Összehasonlítva Magyarországot a kis antanttal, tapasztaljuk, hogy 
az a holnap erőcsoportosulásában központi magot képez, melyet nem 
hagyhatunk figyelmen kívül, azért, hogy utódai hódító vágyainak 
engedjünk. A magyarok a Dunamedence kereskedelmi és hadászati 
központjában egy erőd birtokában vannak. 

Trianonban egy „öreg Tölgyet" szándékosan, különböző levélzetű, 
támasznélküli fiatal bokrokkal helyettesítettünk. Ennek az össze nem 
illő együttesnek kellett volna maradnia, és nekünk inkább a megegyezés 
szellemét kellett volna szorgalmaznunk. Mi azonban elmulasztottuk te-
kintetbe venni az őszinte együttműködés alapvető fontosságát. - 
Magyarország nem hanyagolható el politikai vonalon, mint ahogy azt, 
barátaink közül is néhány professzor gondolja. Régi történelme, 
kultúrája, hagyományai vannak - vitézségre és szenvedésekre tekinthet 
vissza. Eljön az idő, mikor Magyarország a természeti törvényeknek 
megfelelően keresni fogja „elveszett tagjait", melyek valamilyen módon 
önmaguktól ismét hozzá fognak kapcsolódni! (p. 28) 

Újból hangsúlyozzuk, hogy a Kárpátmedence földrajzi helyzete és 
történelmi múltja biztosíthatja Magyarország feltámadását egy 
választott formában, de ez az 1000 éves határokon belül. Egy nép, ha 
bele is törődik a szenvedésekbe és nélkülözésbe, de a megaláztatás 
mindig elviselhetetlen marad a számára! 
A magyar nép életképességét mi sem bizonyítja jobban, mint szorgal- 
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ma, mellyel minden szerencsétlenség után ellenségeitől körülvéve is tu-
dott dolgozni a hazája újjáépítésén. 

Magyarországnak ismét abba a helyzetbe kell kerülnie, hogy 
Közép-Európa újjászervezésében azt a szerepet tölthesse be, melyre 
belső értéke és földrajzi helyzete rendelte!" (Europe Centrale: Etűdé 
d'incendie, Pars, 1923. pp. 18, 28" 42, 43, 59-59, 65, 66. see alsoYves 
de Daruvar, Trianon, pp. 171, 197)60 

 
ROUX Georges: „1991-ben a „Békeszerződések felülvizsgálata" 

című munkájában a következőket írja: „Erkölcsileg és fizikailag 
lehetetlen, hogy bizonyos államok - egy tévedésből - örökösen hasznot 
húzzanak és Európa kialakulása a tűrhetetlen igazságtalanság alapján 
létrejöjjön. 

A „status quo" végtelen megőrzésében hinni annyit tesz, mint 
ezeket a vágyakat tényként elfogadni." 

A trianoni béke a tartós alkotásra teljesen alkalmatlan légkörbe jött 
létre. Az irányító szerepet a Nagy Antant politikusai játszottak, akik 
számára Kelet-Európa távoli és ismeretlen földrész volt. Szabad kezet 
engedtek a követelődző fiatal nemzedéknek, a szerbeknek, a 
románoknak, a cseheknek, akik már addig is Franciaország 
elkényeztetett csemetéi voltak. Különösen pedig nagy kedvezményt 
élveztek Benes és Masaryk, akik rendkívül nagy befolyással 
rendelkeztek a békeszerződések kidolgozása idején. Közismert baráti 
kapcsolataik a győztesek táborában lehetővé tették számukra saját és 
szövetségeseik terveinek megvalósítását. (G. Roux: Reviser les traites? 
Ed. Plon, Paris, 1931, pp. 64, 66, 89, 133, 136, 142, 144, 151, see alsó6 
Yves de Daruvar: Trianon, pp. 90, 193.) 

 
MOUTET MARIUS, francia képviselő: „Az etnikai kisebbségeket 

megkérdezésük nélkül ítélték azokhoz a nemzetekhez, amelyeket azok 
nem választottak maguknak." J.O.R.F. du(6)21. Debates 
Parlamentaires, pp. 2585. see alsó Yves de Daruvar, Ibid, p. 94.)62 

 
Sir Róbert GROWER, az angol tagja: „A Csehszlovák 

Köztársaságot az Antant Hatalmak már előzetesen, 1918 nyarán 
elismerték. Másrészt az is ismeretes, hogy egy 1916. augusztus 16-án 
keletkezett „titkos szerződésben", melyet még a fegyverszünet 
megkötése előtt írtak. Romániában nem csak egész Erdélyt, hanem a 
magyar Alföld jelentős részét is odaígérték. Az Antant Legfelsőbb 
Tanácsa, 1918. június hó folyamán tartott ülésen, mint katonai célt 
kitűzte a Délszláv Államok megalakítását. – Ezt 
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a tervet csak Magyarország feldarabolása árán lehetett megvalósítani! 
ítéletet mondtak egy ország felett anélkül, hogy előzetesen 
meghallgattak volna! - Ezek szerint már a békekonferenciát megelőző 
„titkos" tárgyalások során elhatározták Magyarország feldarabolását! 

A Trianon-i béke volt az egyetlen, melyben gróf Apponyi Albert 
megható kérése ellenére minden NÉPSZAVAZÁST 
VISSZAUTASÍTOTTAK, amit a békekonferencia elé terjesztettek. A 
magyar küldöttség a békekonferencián „kifogástalanul, viselkedett, 
hajlandó volt meghajolni, az egyetlen erkölcsi hatalom, a nép akarata 
előtt. Magyarország jogosan akarta azokat megtartani, miket a 
szomszédai különféle ürüggyel el akartak venni tőle legyen hát azoké, 
akikhez tartozni akarnak. Nehéz megérteni, hogy ezt a magyar 
kérelmet, mely valójában „ Wilson elvein" alapult, miért vetették el? 

Az igazságos „béke revízió" nagy magyar apostola volt gróf 
Apponyi Albert, aki 74 éves korában vezette a magyar küldöttséget az 
1920-as békekonferencián, és 10 éven át képviselte Magyarországot a 
Népszövetségben, mint „The Grand Mán of Central Europe." (La 
Revision de traite de trianon, Paris, 1937, pp. 26, 29, see alsó Yves de 
Daruvar: ibid, 92, 93)63 

 
LAMARZELLE szenátor, az 1921. július 11-i parlamenti ülésen 

kijelenti: „mindazokkal szemben, akik gyermekeik vérét áldozták azért, 
hogy Franciaország szebb legyen, nem érzem magamban a bátorságot, 
hogy aláírásomat odategyem egy ilyen szerződés alá." (Daruvar, Ibid p. 
165)64 

 
NAEGELEN Edmund, az 1956-os forradalomról: „A magyar nép 

a népek történetébe egy kivételesen drámai oldalt írt bele. Egy nép 
felejthetetlen kiáltása, mely úgy küzd, ahogy rajta kívül egyetlen 
nemzet sem harcol a XX, században. A fájdalomhoz meg az is 
hozzájárult, hogy nem értették meg szenvedésében. Még abban a 
tiszteletben sem részesült, hogy áldozatnak tekintsék!" (Yves de 
Daruvar: Ibid, p. 203-)65 

 
Lord ROTHERMERE (eredeti nevén Harold Sidney 

HARMSWORTH) a „Daily Mail" c. lap tulajdonosa, Magyarország 
nagy barátja, aki nagyszabású mozgalomba kezdett, amely még 
Franciaországban is visszhangra talált a lapjában lehozott cikkével: - 
„Magyarországnak helye van a NAP alatt", 

Először irányította rá a világ figyelmét Trianon igazságtalanságára. 
Lankadatlanul küzdött a magyar revízióért, és bebizonyította a világnak, 
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hogy van egy magyar probléma, amelyet orvosolni kellene. 

Magyarország és a kisebbségi sors végül is felkeltette a közvélemény 
érdeklődését. Különféle pártállású újságírók, írók kezdték 
tanulmányozni a trianoni igazságtalan békeszerződést, cikkeket, 
könyveket írtak róla. Magyarország tragikus ügye napirendre került és 
napról-napra újabb híveket szerzett Lord Rothermere-nek. 

1927. augusztus 30-án megjelent cikkével egy pontos térképet és 
dokumentumomat közölt, ésszerű tervet javasolt a határok 
helyesbítésére. Ezeknek a törekvéseknek a második világháború vetett 
gátat. Aldo Dami és Lord Rothermere tervei egyeznek egymással, ez azt 
jelenti, hogy a kérdést mindketten nagyon alaposan tanulmányozták. 

Hogyan lett az angol Lord a magyar ügyek nagy apostola? A fia 
gyermekeihez nevelőt kerestek, egy fiatal, magyar egyetemista 
jelentkezett. Ez a zsidóhitben nevelkedett, de szívében-lelkében magyar 
ifjú, meghitt beszélgetések közben feltárta a Lordnak, hogy az ő hazája 
Magyarország és milyen igazságtalan és kegyetlen béke sújtotta 1920-
ban, a Trianoni békeszerződésben. A Lord minden alkalommal 
magához szólította az egyetemistát, hogy beszéljen neki 
Magyarországról. A történelmi alapossággal ismertetett beszélgetések 
után elhatározta, hogy minden erejével küzd Magyarország igazságáért. 
A megjelent cikke nagy visszhangot keltett, amelyben a Trianonban 
hozott békeszerződést - „önkényesnek, esztelennek és igazságtalannak" 
tartotta. 

Magyarország érdekében, nem csak személyes tekintélyét, hanem a 
pénzét is latba vetette. Jelentős összeggel járult hozzá a két magyar pi-
lóta - Endresz György és Magyar Sándor - óceánt repülő útjához. Ő volt 
névadója a repülőgépnek, melynek jelmondata: Justice  for Hungary". 

Nem rajta múlott, hogy nem szolgáltattak a mai napig sem 
igazságot Magyarországnak!66 

 
Révffy László, Magyarok Vasárnapja c, újság 

1994. szeptember 4. szám 
 

LORD ROTHERMERE, a „My Campaign for Hungary" c. 
könyvében az előszót Herczeg Ferenc írja: - „miután a magyarok 
megalapították hazájukat a Dunamedencében, évszázadokon át 
bebizonyították véráldozatukkal és hősiességükkel Nyugat-Európához 
való tartozásukat. 

Azonban a Trianon-i béke számkivetésre ítélet a magyarságot a 
nemzetek kultúrközösségéból. 
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A kétségbeesésnek a legmélyebb pontján tűnt fel a magyarság meg-
mentésére LORD ROTHEMERE, aki 1927-ben megjelentette az 
újságában a „Daily Mail-ben" híres cikkét: „Igazságot 
Magyarországnak"! 

Működésének első eredményeként létrehozta a Magyar Revisió 
Ligát, amelyben lefektette az irányelveket, és célul tűzte ki a trianoni 
békeszerződés igazságtalanságának békés úton történő felülvizsgálatát. 
-" (7-12) LORD ROTHEMERE: - „Teljesen egyéni kezdeményezésem, 
hogy Magyarországnak szószólója legyek, és a magyar nép igazságát 
keressem a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban. 

Én a közbenjárásomat nem a magyar kormány kérésére, sem 
felbújtatásra sem valakinek a befolyása hatására teszem. Érdeklődésem 
eleinte nem is annyira Magyarországra irányult, hanem inkább az egész 
Európára és hazám felé, hogy jóindulatúan az ésszerű politikát és a 
békés felülvizsgálatot szolgáljam. 

Azonban, a pártfogásom és segítőkészségem a magyarság hazafias 
érzésének lenyűgöző megnyilvánulását váltotta ki. Ez által mélyen és 
tisztán megláthattam egy megbántott és megalázott nép fájdalmát. 
Rádöbbenve felismertem, hogy én egy igaz és becsületes ügyért 
szálltam síkra, amely őszinte lelkesedéssel töltött el, és még több 
ösztönzést adott harcomhoz, 

Meggyőződhettem a magyar nép bátorságának és nemes 
lelkületének megnyilatkozásáról, ahogyan a szenvedést, az elnyomást 
és a megaláztatást elviselte, amely Magyarországon sokkal nagyobb 
volt, mint a más országokban Európában. A nemzet kiváló 
tulajdonságait tisztelettel csodáltam. 

Amikor Magyarország ügyében kiálltam, azzal azt a kockázatot is 
vállaltam, hogy az újságom elvesztheti olvasótáborát, mert más lapok 
óvatosan elkerülték ezt a témát és nem bírálták a békeszerződést. 
Azonban ezek a tények sem tántorítottak el a szándékomtól, hogy 
tovább harcoljak egy igaz ügyért. 

1927-ben már láttam - ami azóta nyilvánvalóvá lett a nagyvilág 
előtt is -, hogy a rákényszerített békeszerződések elviselhetetlenek 
voltak a népek számára. Meggyőződhettem, hogy a Szövetséges 
Nagyhatalmak továbbra is makacsul ragaszkodtak a békeszerződéshez, 
így Európát egy újabb háború veszélye fenyegeti. Nézeteimet 
eltúlzottnak tartották, és ilyenről még a hazámban sem szívesen 
olvasnak, ami szintén veszélyeztette a lapomat. A népszerű újságnak 
azonban más feladata is van, mint- 
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hogy csak nagy példányszámban megjelenjen: erkölcsi kötelezettsége is 
van! Aggasztott a veszély, amely Európát fenyegette és hazámat, s így 
kötelességemnek tartottam a közvélemény figyelmét felhívni a Trianon-
i békeszerződés könyörtelen igazságtalanságára. 

Úgy érzem, ha precedenst tudnék felmutatni a trianoni békeszerző-
dés felülvizsgálatára és Versailles-i béke módosítására, akkor 
elkerülhetnénk a mindjobban kifejlődő nacionalizmus túlkapásait, 
amelyet Németországi látogatásaimon tapasztaltam. 

Megemlítem még a magyarság szellemi erejét, amely lehetővé 
tette, hogy túlélje a Mongolok szörnyű pusztításait a XIII. században. A 
török hódoltságot a XVI. században, a kegyetlen elnyomást az 
osztrákok és az oroszok részéről a szabadságharcban a XIX. században. 
Mindennek dacára még mindig maradt ereje a népnek, hogy erőteljesen 
tiltakozzon a rákényszerített háborúban való részvételért. 

Saját szememmel láttam, hogy fokozódott az elégedetlenség Kelet-
Európában. Az újabb csapás elkerülhetetlen lesz, ha nem találunk 
módot a megoldásra. 

Egy ilyen nemzetközi dokumentum sosem volt ilyen hazug módon 
összetákolva, mint a Trianon-i békeszerződés. Ez a szerződés a csalás 
és a propaganda terméke volt, alátámasztva hamis térképekkel és 
statisztikával. 

A Németországi békeszerződés megkötése után, 1919-ben, a 
Nagyhatalmak vezetői „másodrendű" fontosságúnak tartották a 
Magyarországra vonatkozó békeszerződés megszerkesztését, és rábízták 
alacsonyabb beosztású alárendeltjeikre. - A békeszerződés összeállítása 
azon országok a „szakértőinek" a munkája volt, amelyek három oldalról 
körülveszik Magyarországot: Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia. 
Ezek közül az első kettő szövetségese volt a győztes hatalmaknak, a 
harmadik ország a létezését és részvételét a béketárgyalásokra annak 
köszönheti, hogy az Osztrák-Magyar hadsereget cserben hagyták. 
Azonkívül Benes és Masaryk cseh államférfiak propaganda kampányt 
folytattak Angliában és Amerikában. 

A lakosság 3/5-ét és a terület 2/3-át azoknak a kapzsi államoknak 
adományozták, amelyek összeesküdtek Magyarország felosztásába. 

A magyar küldöttségnek csak egyeden egy alkalommal engedték 
meg a felszólalást és tiltakozást, az igazságtalan feltételek ellen, 
amelyet Magyarországra fenyegetésekkel kényszenítettek rá! 
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Akik résztvettek a békeszerződés megszerkesztésében, fogalmuk 

sem volt az ország helyzetéről, történelméről, földrajzáról, amelyet 
felszabadultak."66 

 
MUSULIN Jankó, egy „utódállambeli" személy írta, 1956. 

november 2-án: „Az 56-os október, novemberi lapok a magyar nép 
leghősiesebb lapjait írták be a történelembe. Egyes nyugati politikusok 
lelkiismeretfurdalást érezhették, mikor látták, hogyan támadnak 
„hősök" a kommunizmus, igaz ellenállói, abból a népből, abból az 
országból, amelynek megcsonkításához maguk is hozzájárultak, - 
magatartásukkal, éveken át üldözték, beigazolva Tacitus idézetét: „Azt 
gyűlölik, akiknek ártottak.l" 

„Ami a magyar népben szép és büszke volt, azt összetévesztettük 
az elbizakodottsággal. Mikor a nagy felkelés hírei eljutottak hozzánk, 
meg kellett állapítanunk, hogy ezeknek a jellemvonásoknak, melyek 
kissé megdöbbentettek bennünket, megvolt a maga magasztos oldala is. 
A túlzásokkal szemben látható a lenyűgöző nagyság, a látszattal 
ellentétben a hősiesség ejt csodálatba bennünket. 

„Mikor ez a hősies felkelés elérte a csúcspontját, egy belső hang 
arra késztetett bennünket, hogy - bocsánatot kérjünk a magyar néptől: -
„Oly közel voltak hozzánk, és mi nem értettük meg őket, oly nagyok 
voltak és mi nem tudtuk ezt!"67 

 
DESCHANEL Paul: „A szabadságot az ember nem kapja, hanem 

kiharcolja magának." („Hongrie at Francé" article publie dans latig 
„Nouvelle Revue de Hongrie" december 1936) 
 

DELCASSÉ, francia külügyminiszter: - „Egy nemzet nincs 
megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt - késsel a torkán - egy 
végzetes békeszerződést. - Becstelenné válik azonban, ha nem 
tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. - Nem a 
bukás a vesztes, hanem a lemondás!" Daruvár: p. 201 
 

LINCOLN Ábrahám: -, semmit sem rendeztek el véglegesen, amit 
nem az igazságnak megfelelően rendeztek", Daruvár: 205) - Az 
amerikai parlament egyszerűen megtagadta a trianoni békeszerződés 
aláírását, és rosszallásának kifejezéseként 1920. augusztus 29-én kü-
lönbékét kötött Magyarországgal. 
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ANDERSEN Georges: a „COMBAT" c. művében néhány évvel 

ezelőtt írta: - „A magyar és csehszlovák események bűne - elhurcolás, 
kitelepítés 1945 után - nemcsak a jaltai egyezményig nyúlik vissza, 
mint ahogy ezt a céltudatos propaganda híreszteli. Franciaország nem 
volt jelen Jaltában és most magasan hordhatja a fejét, moshatja a kezét a 
magyarországi és a csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban. 
Rendkívül könnyű és együgyű dolog a közép és keleteurópai 
bonyodalmak egyedüli okát a jaltai tárgyalásokban keresni -, amikor 
ezeknek az állapotoknak az eredete, gyökere az - első világháború 
békeszerződéseire nyúlik vissza."69 

 
YYES de DARUVÁR: „Feldarabolt Magyarország" Svájc, 1976. 

„(Le destin Dramatique de la Hongrie") 
„A trianoni békeszerződés Magyarországot leszerelésre 

kényszerítette, megszabta, hogy az országnak nem szabad katonákat 
sorozni, nem szabad mozgósítási terveket készíteni, a magyar haderő 
csak zsoldos hadsereget tarthat, ez is csak 35 000 főnyi lehet. A trianoni 
magyar hadseregnek nem lehetnek kiképzett tartalékai, nehézágyúi, 
tankjai és repülőgépei. A trianoni szerződés Hazánkat, minden kívülről 
jövő erőszakkal szemben VÉDTELENNÉ tette! (252) 

A győztes államok a kétoldalú szerződésben magukra vállalt 
kötelezettségüknek sehogy sem tettek eleget! Magyarország gyűlölködő 
szomszédai közben tovább fegyverkeznek, és katonai szövetséget 
kötnek Magyarország tartós leigázására. (253) 

A KIS-ANTANT, Magyarországtól való félelem és Magyarország 
elleni gyűlölet érdekében 542,000 katonát, - békében - és mozgósítás 
esetén 4,365,000 katonát tud talpra állítani, ennyi van engedélyezve, a 
mi 35.000 katonánkkal szemben! 

A trianoni békeszerződés állandó veszedelme Európa békéjének, 
mert az erőknek ez az egyenlőtlensége vezet az „erőszakoskodások" 
felé. 

Magyarország ellen kötött titkos katonai szerződésekben a kis 
Antant államok arra kötelezték magukat, hogyha közülük bármelyiket 
megtámadná egy idegen hatalom, Magyarország ellen akkor is 
mozgósítanák a határt, Magyarország területére akkor is 
benyomulnának, ha Magyarország rögtön bejelentené a 
SEMLEGESSÉGET. 

A párizsi béketanácsban az antant nagyhatalmak: Anglia, 
Franciaország és Olaszország azért járultak hozzá a kegyetlen és 
igazságtalan be- 
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kefeltételekhez, mert Magyarország felosztásában érdekelt kis szövetsé-
gesek - csehek, románok és szerbek - FÉLREVEZETTÉK és 
MEGTÉVESZTETTÉK őket! 

A szövetségesek az ország felosztását azzal indokolták, hogy 
„bűnös volt a háború felidézésében, ezért meg kell büntetni! 
Magyarország nem felelős a háború kitöréséért, nem akarta a háborút, 
abban semmi nyerni-valója nem volt. Magyarország miniszterelnöke, 
gr. Tisza István - amit azóta Ch. TISSEYRE, a francia parlament tagja 
is megállapította - a bécsi koronatanácson, ellenezte a Szerbiának 
címzett ultimátum elküldését, és ő volt az EGYETLEN államférfi 
Európában, aki ELLENEZTE a HÁBORÚT! (254) 

„A magyar csapatok a háború alatt bátran és hősiesen megálltak a 
helyüket a harctereken. Az ellenséges táborban is elismerték róluk, 
hogy lovagias, nemes ellenfélhez méltóan viselkedtek. A magyar 
nemzetet soha nem vakította el a gyűlölködés, és Magyarország volt 
talán az egyetlen hadviselő ország, ahol az ellenséges államok polgárait 
nem internálták. 

Nemzetiségi szempontból a trianoni szerződés a háború előttinél, 
sokkal rosszabb helyzetet teremtett. Az elszakított tótok tiltakoznak az 
ellen, hogy a csehekkel egy nemzetnek tekintsék őket, a horvátok tagad-
ják, hogy ők nem egy nemzet a szerbekkel. (255) 

Az elszakításra ítélt népeket meg sem kérdezték, hogy mit akarnak. 
A NÉPSZAVAZÁS kérelmét a Béketanács elutasította. Egyetlen 
elszakításra ítélt helyen, az Ausztriával kötött, külön megegyezés 
alapján megtartották, ez SOPRON környéke volt. - Ez a terület a 
magyar állam kötelékében való megmaradás mellett nyilatkozott. 

A győzők a népszavazást nem engedélyezték, mert jól tudták, hogy 
a területek lakossága mindenütt a soproniakkal egyenlő hűséggel tartott 
volna ki a régi hazája mellett! (257) 

A békebeli Magyarországon sokkal jobb volt a kisebbségek helyze-
te, mint a jelenlegi. Csak ráfogták, hogy elnyomja a nemzetiségeket. 
Ennek az ellenséges vádnak a legjobb cáfolata, hogy a háború előtti 
Magyarországon a kisebbségek úgy gazdasági, mint kulturális téren fel-
virágoztak és megerősödtek. Azok az államok azonban, amelyek a tria-
noni szerződésből hasznot húztak, valójában elnyomják és a legdurvább 
eszközökkel sanyargatják az idegenajkú állampolgárokat. Nem veszik 
figyelembe a kisebbségi szerződésben lefektetett jogvédelmet, és egyál-
talán nem tartják azt be! (258) 
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Az elnyomott kisebbségnél, ha panaszukkal a Népszövetséghez 

fordulnak Genfbe -, soha semmit nem orvosoltak. Odahaza elnyomóik 
pedig bosszút állnak rajtuk, hogy panaszkodni mertek. 

A történelmi jog Magyarország mellett szól és a trianon ellen. 
Ezeréves birtoklás szól a magyar nemzet joga mellett, és az a hála, 
amellyel Európa a magyar nemzetnek a keleti, barbár betörések 
visszaveréséért és a nyugati civilizáció megvédéséért tartozik. (259) 

A trianoni békének Csonka-Magyarországon a következményei: 
egy gazdag és boldog országból szegény, kifosztott országgá tette a 
HAZÁNKAT! 

A magasabb kultúrszínvonalú életre vonatkozóan szóljon Lord 
NEWTON, az angol felsőház tagja, aki 1920. március 20-án elmondott 
beszédében megcáfolhatatlan érvekkel bizonyította, hogy: „a 
békeszerződés tizenkétmillió embert deportált magasabb kultúrából, 
alacsonyabb kultúrába!" - Magyarország szétdarabolása tehát, nem 
nyereség, hanem vesztesége volt, az európai kultúrának. 

A magyaroknak azért kellett elfogadni ezt a kegyetlen, igazságtalan 
békeszerződést, mert új megszállással, új háborúval fenyegették meg 
őket. A békeszerződés nem kétoldalú megállapodás eredménye, hanem 
egyoldalú BÉKEPARANCS! (262) 

Az Amerikai Egyesült Államok törvényhozása megtagadta a 
trianoni békeszerződés ratifikációját, és ezzel tiltakozott a szerződésben 
foglalt igazságtalanságok ellen. Rosszallásának kifejezéséül 1920. aug. 
29-én külön békét kötött Magyarországgal! (263) 

Olaszország az első pillanatban az igazságtalanul kifosztott 
Magyarország mellé állt. A diplomácia mai eszközei és intézményei 
módot adnak arra, hogy a trianoni szerződés revíziója békés úton 
megtörténhessék. A Nemzetek Szövetségének alapító-okirata, a 
békeszerződésekbe is becikkelyezett Alapokmány 19-ik paragrafusában 
kimondja, hogy a Népszövetség közgyűlése „időnként fölhívhatja a 
Szövetség tagjait az alkalmazhatatlanná vált szerződések és olyan 
nemzetközi állapotoknak újabb megvizsgálására, amelynek a 
fennmaradása a VILÁGBÉKÉT veszélyeztetné." (264) 

Lloyd George, aki résztvett a békefeltételek megállapításában és a 
népszövetségi Alapokmány megszerkesztésében, tanúsítja, hogy ennek 
a szakasznak a beiktatásával, a békeszerződés megalkotói eredetileg is 
már a revízió lehetőségére gondoltak. (265) 

A sorscsapásban, amelyet ránk mért a Trianon, a magyar lelkek 
nem 
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békéitek meg, nem is fognak megnyugodni addig, amíg Európa 
nem teszi jóvá azt a bűnt, amelyet Trianonban ellenünk elkövetett/" 
(Pages-252, 253, 254, 255, 257, 264, 265.)70 

 

 
FELVIDÉK – CSALLÓKÖZ 

 
POZZI H.: Benes a legnagyobb mértékben felelős a kettős 

Monarchia szétrombolásáért. A történelem legnagyobb és legügyesebb 
propagandistái közé tartozott. Célját demagóg szónoklatokkal, hamis 
felterjesztésekkel, csalásokkal, okirathamisításokkal érte el; rendkívüli 
opportunista, aki életében kétszer volt országa és Európa sírásója! 
Pozzi: „La Coupables, Paris 1934 - P; 233-334. őr Daruvar: -P; léi) 

„Az autonomista szlovákok egy küldöttsége megjelent Párizsban, 
hogy a békekonferenciától a szlovákok részére népi referendumot kér-
jen. Benes azonban a francia rendőrség segítségével, erőszakkal eltávo-
líttatta őket. Pozzi: 'Les Coupables - Paris 1934 - P; 297 őr Daruvár. 99. 

A küldöttség vezetője (Hlinka páter) - írta Bonsal ezredes a 
könyvében, amikor a kolostorban felkereste őket, ahol tartózkodhattak - 
keservesen panaszkodott, hogy: „a csehektől pár hónap alatt többet 
szenvedtek, mint a magyaroktól ezer év alatt, „ nem engedték a 
panaszukat feltárni a béketárgyaláson. 

TEMPERLEY „Sokkal vitathatóbb volt Csallóköz (Grosse 
Schütte) sorsa. Ez egy nagy és termékeny sziget, amely Pozsonytól 
délre húzódik és Komáromig terjed. Bár itt a lakosság KIZÁRÓLAG 
tiszta magyar, úgy határoztak, hogy a DUNA déli ága az egyetlen 
elfogadható határ, s így az egész szigetet Csehszlovákiának adták. - Ez 
a nagy délkeleti terület, az úgynevezett Csallóköz átengedése, nem 
indokolható! 

(Vecseklőy: - P; 173) 
Larocbe: magasrangú francia állami tisztviselő megmagyarázta, 

hogy Csallóköz átadása indokolt és ésszerű. A „nép kívánja" fenntartani 
a kapcsolatot a csehszlovák állammal mondja Laroche. Ez a 
szemérmetlen megtévesztésnek olyan fokozata, amelyre nem lehet 
válaszolni, ezt csupán mint az egész párizsi béketárgyalási légkör 
erkölcsi züllésének egy adalékát említjük. - Laroche még megjegyezte, 
hogy: „Benes garantálja a magyar kisebbségekkel való bánásmódot." 

Valóban garantálta a „kassai programmal, a magyarok 
elhurcolásával az emberpiacra és a kitelepítéssel! - szerző) Vecseklőy: 
170. 
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SMUTS tábornok dél afrikai delegátus, felvilágosodott államférfi, 

akit a Nagyok Tanácsa a Szövetségi bizottság vezetőjeként küld 
Budapestre, hogy tárgyaljon a békéről. 

A tábornok április 4-én jelentést tesz a külügyminiszterek 
Tanácsának Csallóköz tárgyában. Kimutatta és megbeszélte a cseh 
köztársaság elnökével, Masarykkal, hogy a Duna mellett fekvő 
Csallóközt, tiszta magyar népességét, nem kívánatos Csehszlovákiához 
csatolni! Ezt a területet, vizsgálat végett ki kell adni a Csehszlovák 
Bizottság albizottságának. A bizottságnak foglalkoznia kell azzal a 
kérdéssel, hogy Csallóköz KIVÉTESSÉK a Csehszlovákiához 
csatolandó területből, és ennek ellenszolgáltatásaként Pozsonnyal 
szemben egy kis rész csatoltassék az új köztársasághoz." 

Azonban köztudomású volt, hogy SMUTS tábornok és Masaryk 
megállapodását, mely szerint a Csallóköz a magyaroké maradt volna -
BENES francia segítséggel megsemmisítette."! (Vecseklőy: 163, 164, 
165.71 

Lloyd GEORGE: megkérdezte Benestől, hogy a csehek által 
igényelt területnek hány magyar lakosa van. Benes azt válaszolta, az 
elszakítandó területen 350 000 magyar él, ezzel szemben a valóságban 
1,070.000 magyar élt. 

„- Csehszlovákiát a békekonferencián nem bölcs vezére, Masaryk 
képviselte, hanem egy izgága, ügyes, kevésbé okos és rövidlátó politi-
kus. A csehek azonban különös kegyben állottak a szövetségeseknél, 
jelentős szolgálatot tettek a szövetségesek ügyének azáltal, hogy ők 
kezdték meg az osztrák hadsereg rothasztását, ami elősegítette ezt a 
bomlasztó folyamatot. Az eredmény: a soknyelvű és nem egységes 
Csehszlovák állam elismerése, a tiltakozó magyarok százezreinek és 
néhány millió németnek egy államba való bekebelezése volt. 
(Vecseklőy: - 172, 173) 
 

Összefoglalva: Itt olvashattuk azokat az örökké emlékezetes 
felszólalásokat, amelyekben a magyar béke végleges elfogadása 
alkalmából összefoglalták azokat a nagy igazságtalanságokat, 
mondhatni bűnöket, amelyeket Európa civilizált államai hazánk ellen a 
trianoni békekötés rákényszerítésével elkövettek. 

Őrizzük meg emlékét azoknak, akik a nehéz időkben mellettünk és 
az igazságért kiálltak! 

„Magyarország nem jajgat. - A jogtalanság jóvátételét nem 
koldulással akarja kivívni magának, hanem nemesen viseli 
FÁJDALMÁT!" 
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UTÓSZÓ 
„Szegény Magyarország! Mennyi ellenséged és mennyi árulód van 

neked! Az lesz a csoda - az igazán nagy csoda -, ha el nem veszel!" 
Nem lehet megrendülés nélkül olvasni az emberségesen 

gondolkodók véleményét és bírálatát a trianoni tragédiáról. Miért kellett 
a magyarságnak megjárnia ezt a kegyetlen, megalázó kálváriát, amelyet 
a Nagyhatalmak: Wilson, Clemenceau és társai zúdítottak ránk? 

A legmélyebb fájdalommal lehet csak tudomásul venni, hogy 
mindezt a szenvedést és kiszolgáltatottságot annak a népnek kellett 
elviselnie, amely nem szolgált rá, nem érdemelte meg, és amelyhez mi 
is, a nagy világban szétszórtak tartozunk. 

Minél mélyebben tanulmányozzuk a Trianonról szóló 
véleményeket, annál jobban megerősödik bennünk a Magyar öntudat! 
A fájdalom pedig megkeményíti az akaratunkat, az elhatározásunkat, és 
mindjobban megérlelődik bennünk: Amíg tart az életünk, a Trianon 
igazságtalanságáért, a megcsonkított Hazánkért és elszakadt 
Testvéreinkért harcolunk! 

Nekünk, magyaroknak nincs jó „propagandánk"! Nem tudunk: 
„hazudni, ámítani'; mert évszázadokon át becsületben, tisztességben és 
lo-vagiasságban éltünk! Meghaltunk és elvéreztünk a 
SZABADSÁGÉRT, HAZÁNKÉRT és EURÓPÁÉRT! 

Az angol Lordok jóakaratának a megnyilvánulásai, 
igazságkeresése, fénysugárként világít a magyarság történelmében. 
Lord ROTHEMERE áldozatával és a Trianon-i béke igazságtalanságáért 
küzdve, örök időkre bevéste nevét a történelmünkbe és minden magyar 
szívébe. 

Ha még él a szívünkben a Hazánk, a fajtánk iránti együvétartozás, 
büszkék lehetünk arra, hogy ehhez a sokat szenvedett, dicső, nagymúltú 
Nemzethez tartozunk! 

Mindez, arra kötelez bennünket, az otthoniakat és a távolban 
élőket, hogy a félrevezetett, elámított jövő nemzedék előtt feltárjuk és 
hirdessük az elhallgatott igazságot, hogy ők majd tovább adják az 
utánunk jövőknek. 

Tudatosítani kell a jövő nemzedékben, hogy igazságtalanul 
elrabolták hazánk nagy részét, utóhadjárat indult a kisebbségben élő 
testvéreink el- 
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len és halálra éheztették a magyar csecsemőket és anyákat! Csak 

egyet nem vehettek el tőlünk: - A lelkiségünket, a magyar szellemet, a 
tehetségünket, élniakarásunkat és őseink dicsőségét! 

A magyar öntudattal felnövő nemzedék előtt, majd megvilágosodik 
a megmaradásunk záloga: a HIT, a TISZTESSÉG, BECSÜLET és az 
ERKÖLCS. Mert ha ezt a hivatását a magyar ifjúság nem tudja 
betölteni, akkor mi is elmerülünk a történelem süllyesztőjében, ahova 
annyi, nagy kultúrájú nép jutott! 

Hiszek a „gének" örökségében, hogy az ifjúságunkban felébred a 
„magyar öntudat" éppen úgy, mint az 56-os forradalomban és sza-
badságharcban a - „pesti srácokban"! 

Akkor az utánunk jövő nemzedék, tovább viszi az „elmenők" 
harcát, és újjászületik a „MAGYAR NEMZET". 

Menlo Park-Califomia, 1996, június 4-én. 
LÁNGI  A. Mária 
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