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Imádság.
Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem, hallgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog, 
Hazámért reszketek, magyar vagyok.
A népekkel, ha haragod vagyon,
A magyarra ne haragudj nagyon.
Ne haragudj rá, bűnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.
Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám,
El ne vesszen veszejtő éjszakán.
Mert itt a népek nem tudják, mit ér,
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér,
Hogy nem szokott senkit se bántani,
Lassú dallal szeretne szántani.
Édes Istenem, te tudod magad,
A bárány nála nem ártatlanabb.
Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.
Te látod életét minden tanyán,
Te tudod, hogy beszél: édes anyám.
Te tudod a barna kenyér ízét,
Te tudod a Tisza sárga vizét.
Te tudod, hogy itt milyen szívesen 
Hempereg a csikó a füvesen.
Tudod a nyáj kolompját, ha megyen,
Édes szőlőnket tudod a hegyen.
S keserű könnyeink tudod Uram,
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan,
S hogy vig esztendőt várunk mindenér 
S hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér
Óh, keljetek a magyart védeni 
Ti Istennek fényes cselédei:
Uradnak mondd el, arany arcú Nap,
Hogy kedveled te délibábodat.
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.
Csillagok, értünk könyörögjetek:
Kis házak ablakába reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog. . .  
Könyörögjetek értünk, csillagok.

Szép Ernő.



IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!
IRTA: LÉGRÁDY OTTÓ.

1920-ban, kerek tiz esztendővel ezelőtt, 
a világtörténelem legvéresebb háborújá
nak befejezése után a szerencsés győztesek 
Trianonban ítéletet hirdettek ki. összeom
lás, forradalmak és román megszállás 
után, a legszörnyübb nyomorúság idején 
a kilátásba helyezett wilsoni béke helvett 
darabokra tépték az ezeréves Magyaror
szág testét. Minden környező állam részt 
vett a nagy osztozkodásban. Még a régi 
bajtársnak, Német-Ausztriának is adtak 
belőle, hogy ne legyen egyetlen olyan 
szomszédunk sem, akire elkeseredés nélkül 
gondolhatunk.

J a j a legyőzötteknek — mondja a régi 
latin példaszó és ennek igazságát újra be
bizonyította az a kegyetlenség, mellyel az 
úgynevezett békeszerződésekben a köz
ponti hatalmakkal elbántak. Hiába tették 
le a vesztesek a fegyvert, hiába adták meg 
magukat kényre-kegyre, tovább dühöngtek 
a háború fúriái és nem szállott le az ég
ből a béke galambja.

Irgalmatlanok voltak a  győztesek és 
rettenetesek a feltételek, melyeket meg
szabtak. Régi szövetségeseinkkel szemben 
is kemények voltak, de azért hasonlithatla- 
nul szörnyűbb volt az a sors, amellyel ben
nünket sújtottak.

Megnyomorították a németet, bolgárt 
és törököt is. De ha az arányt akarjuk ki
fejezni, elmondhatjuk, hogy azoknak le
vágták egy-egy ujját, a magyarnak pedig 
kezét, lábát és most csonka teste vérző 
rongyokba takarva vergődik.

Németország elvesztette területének 
13 százalékát, Magyarország 72 százalékát. 
Németországtól elszakították lakosságának 
10 százalékát, Magyarországtól 64 százalé
kát. Húsz németajkú lakosból idegen ura
lom alá került egy, húsz magyar közül -pe
dig hét. Elszakítottak több mint másfél- 
millió olyan magyart, aki egy nyelvtömb
ben él a megmaradt csonka országgal.

A versaillesi békeszerződés gondosko
dott arról, hogy bizonyos idő elteltével a 
franciák kiürítsék a megszállott Rajnavi- 
déket, de mikor ürítik ki azokat a magvar

területeket, amelyeket szomszédaink a 
trianoni béke értelmében megszálltak? A  
versaillesi béke szerint Sehleswig déli ré
szében, Felsősziléziában, majd 1935-ben a 
Saarvidéken népszavazást tartanak és 
megkérdezik a lakosságot, hova akar tar
tozni, Német- vagy Franciaországhoz. De 
mikor lesz népszavazás az elszakított ma
gyar területeken1! Mikor fogják az ottani 
népességet megkérdezni, hogy vissza 
akar-e térni oda, ahonnét megkérdezése 
nélkül erőszakkal elszakították.

Minden részvétünk a volt fegyvertár- 
saké, de ha Trianonra gondolunk, irigyel
nünk kell őket Versaillesért, Neuillyért és 
Sévresért.

Ép emberi elmével első pillanatra meg
érteni sem lehet ezt a megkülönböztetést, 
amikor a központi hatalmakkal együtt és 
egyszerre vesztettük el a világháborút. A 
Magyarország testén osztozkodó utódálla
moknak még csak hadisikerük alapján sem 
volt jogcímük a zsákmányra. Felelősség 
sem terhel bennünket. Gróf Tisza Ist
ván, Magyarország akkori miniszterel
nöke, még a háború előestéjén is minden 
erejével igyekezett megakadályozni kitö
rését. Magyarország számára a háború 
valóságos öngyilkosság volt, abban csak 
veszíthetett és semmit sem nyerhetett, 
mert a monarchia minden területnöve
kedése a magyarság súlyának csökken
tését jelentette volna. A magyar nem
zet minden felelős tényezője és képviselő
háza ismételten egyhangúan tiltakozott 
minden hóditó szándék ellen még a legna
gyobb katonai sikerek idején is.

De ha elleneztük a háborút és nem vol
tak hóditó szándékaink, van-e annak a vád
nak mégis alapja, hogy Magyarország fele
lős a  világégésért!

Egyetlen egy: a békeszerződések 161-ik 
úgynevezett szégyenszakasza. Ép úgy, 
mint a többi l>ékeparancsba, a trianoniba 
is bevették azt a pontot, amelyben Ma
gyarország elismeri, hogy „a Szövetséges 
és Társult Kormányokra, valamint polgá
raikra Magyarország és a többi központi
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hatalom támadása kényszeritette rá a há
borút és mint veszteségek és károk okozói 
jóvátétellel tartoznak.*'

Ezt a hazugságot is vállalnunk kellett, 
amikor arra kény szeri tettek, hogy halálos 
ítéletünket aláírjuk.

Magyarországot is megköpdösték, ami
kor keresztre feszítették.

Az igazság ott van, hogy a világhábo
rút nem a népek, hanem nyolc-tíz, Európa 
különböző államaiban felelős állásban levő 
államférfit! — akik között azonban ma
gyar egyetlenegy sem volt — idézte fel, 
a népekre pedig csak rászakadt a sze
rencsétlenség. Veszniök és pusztulniok 
kellett a nagy öldöklésben, a legyőzöttek
nek azontúl is megszégyenítés, szenvedés 
és nyomor jutott osztályrészül.

A Magyarországtól elszakított lakossá
got magasabb kultúrából alacsonyabba ta
szították. Az utódállamokban az eltépett 
magyarságot vallási, gazdasági és kulturá
lis téren a legirtózatosabban üldözik, noha 
a békeszerződésben biztosították kisebbségi 
jogait. Céljuk világos: az elszakadt ma
gyarságnak néhány évtized alatt való töké
letes kiirtása.

Trianon gazdasági következményei is 
csakhamar jelentkeztek. A régi Magyaror
szág nemcsak a  világ legtökéletesebb föld
rajzi alkotása, hanem nagyszerű gazdasági 
egység is volt. A földarabolás következté
ben a megmaradt és az elszakadt részek la
kosságára egyaránt a régi jómód és fejlő
dés helyett elszegényedés várt.

Nemzeti nagy létünk második teme
tője Trianon. Ezt a békét, ép úgy, mint a 
háborút, nem a népek hozták létre, hanem 
néhány államférfi. Ezek csak Ausztriáról 
tudtak, Közép-Európa viszonyai tekinteté
ben tájékozatlanok voltak, a magyar ügyet 
pedig egyáltalában nem is ismerték. Eze
ket a korábbi béketárgyalásoktól kifáradt 
politikusokat az utódállamok képviselői, 
Benes és társai, hamisításokkal félrevezet
ték és hazug adatokkal megcsalták. A Cha
teau de Madridban internált magyar béke
delegátusokkal csak írásban érintkeztek. A 
magyar jegyzékeket el sem olvasták. A  há
ború vérgőzös levegőjében vizsgálat nélkjül 
elfogadták az utódállamok megbizottainak 
minden követelését.

így  született meg az ítélet, ami ellen 
nem volt föllebbezés.

Amit hazugság és erőszak hozott létre, 
azt csak hazugság és erőszak tudja fenn
tartani. Az igazságtalan békéket is csak 
hazugsággal és erőszakkal lehet1 megőrizni. 
Ezért kellett lefegyverezni a megvert álla
mokat, köztük Magyarországot is.

A békeszerződések megkötése óta tiz 
esztendő telt el. Az idő némiképpen elosz
latta azokat a hazugságokat, amelyekre 
Trianon épült. Ma már világszerte érzik, 
hogy a rossz békék újabb háborúk magvát 
vetették el és a zsákmányt nem lehet tartó
san megőrizni, ha minden erkölcsi alap 
hiányzik. Nem lehet Európa egyik része 
állandóan rabtartója a másiknak. Csak idő 
kérdése, hogy vagy leszerelnek a győztesek, 
vagy fölfegyverkeznek a vesztesek. A  vi
lágháború hatalmi alakulása is a  múlté. 
Akik tegnap még barátok voltak, ma csak
nem ellenségek és az idő további meglepe
téseket tartogat raéhében. Olaszország hi
vatalos álláspontja a békerevizió, amely
ről Európaszerte másképpen gondolkoz
nak, mint néhány esztendővel ezelőtt. A  
nagy háborúnak emberéletben való pusztí
tásait még nem felejtették el a nemzetek, 
politikai és gazdasági következményeit a 
győztes államok is nyögik. A világ minden 
népe állandó, tartós békére áhítozik. Irtó
zik az újabb vérontástól, amelyről tudva 
van, hogy borzalmaiban minden eddigit 
messze felül fog múlni.

Ma még sokan félnek a békerevizióról 
beszélni, attól tartva, hogy ebből újabb há
borús bonyodalmak származhatnak. De 
napról-napra szaporodik azok száma, akik 
úgy vélekednek, hogy az uj vérontást sok
kal biztosabban el lehet kerülni, ha békepa
rancsok helyett igazi, emberséges, népek 
önrendelkezési jogának megfelelő békék
ben jóváteszik az elkövetett igazságtalan
ságokat.

Igazi béke! Igazi jóvátétel! Mennyire 
más ez, mint amit eddig annak csúfoltak. 
A mai béke valódi neve: erőszak. A mai jó 
vátételé: hadisarc, amelyet fegyveres erő
vel kényszeritettek ki azoktól, akiknek más 
bűnük nem volt, mint hogy a hadiszerencse 
tartósan és mindvégig nem szegődött mel
léjük.

2



A népszövetségi alapokmány szerint a 
Nemzetek Szövetségének egyik feladata a 
háborút előidéző okok megszüntetése és 
ennek érdekében a gyakorlatban alkalmat
lanná vált békék revíziója.

A mi revíziónkhoz elsősorban az szüksé
ges, hogy igazságunkat a népek megismer
jék és elismerjék. Sajnos, a külföld közvé
leményének, felvilágosító munkánk hiánya 
folytán, sejtelme is alig van arról, mi tör
tént Trianonban. Ott pedig, ahová csak az 
ellenséges hazug propaganda jutott el, 
Ázsiából ideszakadt, félművelt, izgága hor
dának tartanak, amely veszedelme Európa 
békéjének és amelyet állandóan féken kell 
tartani.

Még ezért is hálásak lehetünk a kis- 
antantnak, mert legalább tudomást szerzett 
arról a világ, hogy vagyunk s a reánk 
kényszeritett békébe megnyugodni soha
sem fogunk.

Trianon után igen sokáig csak ennyi 
fogalmuk volt rólunk. Magyarország nagy 
és nemes barátjának. Lord Rothermerenek 
halhatatlan érdeme, hogy az angol és rész
ben az amerikai közvélemény mindinkább 
megismeri az igazi helyzetet. Az európai 
kontinensen az egyetlen baráti Olaszország 
kivételével ma is hihetetlen tájékozatlan
ság uralkodik. Ez volt az indító oka annak, 
hogy a Pesti Hírlap, ötvenéves jubileuma 
alkalmából, angol, francia, olasz és német 
nyelven megjelenő, a külföld felvilágosítá
sára szolgáló munka kiadására határozta 
el magát. A Pesti Hírlap Revíziós Al
buma néhány hónappal ezelőtt készült el 
és azóta sokezer példányban elkerült a vi
lág minden részébe mindazoknak a kezébe, 
akik hazájuk sorsának intézésére döntő be
folyással vannak.

A földkerekség minden tájáról többezer 
válasz érkezett. Ezeknek csak kis töredéke 
egyszerű, udvarias köszönet. Oroszlánrésze 
meleghangú irás. Küldői kijelentik, hogy 
sejtelmük sem volt arról, milyen méltatla
nul bántak el Magyarországgal és szüksé
gesnek tartják a trianoni szerződés reví
zióját, az igazság és az emberiség békéje 
érdekében. Alig egy-két levél igyekezett 
Trianont védeni a kisantant hazug rágal
maitól megfertőzve. Gyerekjáték volt ezek
re válaszolni.

Azon a közvetlen hatáson kivül, melyet 
a Pesti Hírlap revíziós munkája a külföl
dön kiváltott, még más igen jelentős ered
mény is volt. Bebizonyítottuk, hogy ma 
már olyan légkör fogja körül a világot, 
amelyben bátran, minden kertelés nélkül 
feltárhatjuk sebeinket és kérhetjük azok 
orvoslását. Bebizonyitottuk, hogy a semmi 
áldozattól vissza nem riadó ellenséges pro
pagandával könnyűszerrel meg tudunk 
mérkőzni. Bebizonyitottuk, hogy a magyar 
diplomáciának szakítani lehet eddigi túl
zottan óvatos politikájával. Határozottan, 
egyenesen mutathat rá minden lehető al
kalommal a bennünket ért sérelemre. Ezt 
annál bátrabban teheti, mert Magyaror
szág nem háborúval, hanem békés úton és 
békés eszközökkel akar igazához jutni.

Természetesen nem lehet az álláspon
tunk, hogy az általános békerevizió alkal
mával rólunk sem szabad megfeledkezni, 
mert bennünket is sérelem ért, hanem meg 
kell értetni a világgal, hogy a békekötések 
hasonlithatlanul legsúlyosabb sebesültje 
Magyarország, és ezért soronkívül, min

denki mást megelőzőleg, őt kell első segély
ben részesíteni.

De nemcsak a kormányzat revíziós te
vékenységét kell a végsőkig fokozni, ha
nem minden nemzeti erőt a célnak érdeké 
be kell állítani.

Tegye meg mindenki a magáét. A siker 
nem maradhat el, az igazság győzni fog. 
Ez oly bizonyos, mint az, hogy a dermesztő 
tél után tavasz következik.

A nemzet élete, épugy mint az egyes 
polgároké, a mai időkben telve van nehéz 
küzdelmekkel. A mindennapi kenyér gond
ja ólomsullyal nehezedik a magyar társa
dalom lelkére, amely pártokra szakadva, 
fáradtan és csüggedten hordozza a meg
próbáltatások súlyos keresztjét.

De éppen ezért még nagyobb szüksé
günk van egy olyan nemzeti eszmére, 
amely egyesiteni és lelkesíteni tud — és ez 
a revízió. Ez az a világitó fáklyafény, 
amely biztosan irányit mindnyájunkat. Ha 
fáradtak, ha csüggedtek vagyunk, ha sötét
ben botorkálunk, nézzünk oda, látni fogjuk 
az igazságot és az utat, amely visszavezet 
minket a régi, napsütéses, gyönyörű ma
gyar életbe.
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VÁDIRAT TRIANON ELLEN.

ELŐSZŐ.
A Pesti Hírlap 50 éves jubileuma alkal

mából Légrády Ottó dr. főszerkesztő úgy ha
tározott, hogy a Pesti Hírlap legméltóbb mó
don azzal rophatja le háláját közönsége, Ma
gyarország legnagyobb olvasótábora iránt, 
ha a külföld tájékoztatására olyan, a trianoni 
békediktátum igazságtalanságát és tarthatat
lanságát kimutató propaganda-munkát ad ki. 
amely tartalmúval, újszerűségével és kiállítá
sával leköti mindazok figyelmét, akiknek 
kezébe kerül.

E feladat megoldására a Pesti Hírlap fő
szerkesztője százezer pengőt adományozott.

A Pesti Hírlap mindenekelőtt közönségé
hez fordult tanácsért és egy pályázat során 
temérdek ötlet, terv, gondolat jutott el hoz
zánk. Ezeknek gondos tanulmányozása után 
született meg az a gondolat, hogy „Igazságot 
Magyarországnak" cimmel úgy külső kiállí
tásában, mint belső tartalmában egyaránt a 
magyar kultúrát reprezentáló könyvet adunk 
ki, külön-külön németül, olaszul, angolul és 
f ranciául és ezeket a könyveket eljuttatjuk a 
hídfőid összes nagybefolyásu államférfiaihoz, 
újságíróihoz, tudósaihoz, társadalmi előkelő
ségeihez, hogy akinek füle van, meghallja 
a magyar igazság szavát és akinek szeme van. 
meglássa annak a szörnyű igazságtalan
ságnak írásban, képben és tudományos meg 
állapításokban lefektetett bizonyítékait, amely 
Magyarországot a trianoni bekével sújtotta.

Magyar politikusok, újságírók és művé
szek lelkiismeretes, gondos munkája után. 
1930. szeptemberében elkészült; a revíziós 
díszmunka. Biborszinü vászonkötés, arany 
medaillonjában a keresztrefeszitett Nagy-Ma- 
gyaroiszág töviskoronás jelvénye, alatti 
aranybetükkel, a négyféle nyelven készült 
kiadás szerint, a cim:

Gerechtigkeit für Ungarn! — Giustizia 
all' Ungheria! — Justice f or Hungary!

— Justice pour la Hongrie!
Külön e célra gyártott, vastag mély

nyomó-papiron készült a magyar nyomda
ipar e remekműve, mert a külföldön ezzel is 
figyelmet kívántunk kelteni hazánk iránt. 
Abból indultunk ki, hogy a külföld számot
tevő embereit szerényebb kiállítású propa
ganda-írásokkal annyira elhalmozzák, hogy 
az ilyenekre már ügyet sem vetnek. A könyv 
rendkívüli diszével kell tehát őket arra rá
bírni, hogy végig is nézzék, el is olvassák. 
A többszínű és egyszínű mélynyomásos ké

pek tömege, a színes térképek sokasága, 
mindannyi gondos kiválogatottságával igaz
ságunk bizonyításának szolgálatába állítva 
a gondos mérlegeléssel, nem hosszadalma
san, hanem tömören, ámde meggyőzően for
mált szöveg rendkívüli hatással volt a kül
földi közönségre.

Az idegennyelvü kiadásokhoz egy kis 
bevezetést irtunk, amelynek az a föladata, 
hogy mingyárt az első sorok átolvasása után 
érdeklődést ébresszen az azután következő 
fejtegetések iránt s már az első pillanatban 
kellő mértékben éreztesse velük a Magyar- 
ország ellen elkövetett igazságtalanság vérla- 
zitó voltát. Ebből a célból fölvetettük előttük 
azt az eshetőséget, mi lenne, ha a trianoni 
béke kegyetlenségét és igazságtalanságát az 
ő hazájukkal szemben alkalmazták volna? 
Hogy példánkat szemléltetőbbé tegyük, min
den ilyen példányhoz mellékeltünk egy-egy 
térképet, amely például az angol ember 
szeme elé tárta az öt részre darabolt Anglia 
torz ábráját. Ugyanígy megmutattuk az ame
rikaiaknak az Egyesült Államok, az olaszok
nak Itália, a franciáknak Franciaország, a né
meteknek Németország megcsonkított tér
képét.

A magyar olvasó ezen előszó keretében 
megtalálja mind az öt ilyenfajta térképet, 
amely külön-külön jelent meg a különböző 
országoknak szánt idegennyelvü példá
nyokban. Hatodiknak a Magyarország meg
csonkítását bemutató térképet sorakoztat
tuk fel.

Az összes világrészekbe szétküldött pél
dányokat azután a következő bevezető sorok
kal indítottuk útnak:

Hölgyeim és Uraim!
Vessenek futó pillantást hazájuknak az 

itt közölt térképére. Már előre is szives elné
zésüket kérjük azért, hogy egy olyan térképet 
merészelünk Önök elé állítani, amely nem 
válthat ki Önökből más érzést, mint felhábo
rodást és megbotránkozást.

Valóban mindenkinek fel kell háborod 
ni a már annak puszta gondolatára is, hogy 
az önök hazáját így meg lehessen csonkítani 
s bizonyára azt érzik Önök, hogy ilyesmit 
csak őrült emberek beteg fantáziája gondol
hatna ki. Mi elismerjük, hogy ez igaz s azért 
ismételten elnézést kérünk ezért a térképért 
Szolgáljon mentségünkre, hogy csak a végső 
kétségbeesés nyomása alatt folyamodtunk ha
zájuk megcsonkított térképének a megrajzo
lásához, mert csak igy tudtunk az Önök lel-
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Trianon kegyetlensége alkalmazva más országokra.
Ezen az oldalon hat térképet talál az olvasó. A térképek célja, hogy bemutassuk, milyen képtelenség sülne ki 
abból, ha a trianoni szerződés könyörtelen szigorával szétosztanák a szomszédok között az illető országok 
háromnegyedét. A külföldre szánt példányokban mindig csak egy-egy ilyen térképet közöltünk, aszerint, hogy azt 
a példányt melyik országba szántuk. A térképeken a beárnyékolt terület az elszakított, a vastag fekete vonal

által határolt terület pedig a meghagyott részt jelenti.
Magyarbirodalom Franciaország

Belenyugodhatnának ebbe a szörnyű megcsonkításba a világ nagy nemzetei ? Nem az lenne az ó jelszavuk is,
ami a megcsonkított Magyarországé:

Nem, nem, soha!
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kében világossá tenni valamit, amit e nélkül 
a térkép nélkül, sajnos, sohasem tudnának 
egészen megérteni.

Ugyanis ugyanez a tudatlanság és őrület 
ezt a másik országot, Magyarországot illető
leg nem a képzeletben, hanem a valóságban 
dolgozott, önök pedig, mint a civilizált emberi 
társadalom polgárai, Magyarországnak ezt az 
esztelen megcsonkítását már több mint tiz 
év óta eltűrik. Tegyenek tehát erőszakot sa
ját leikükön arra a kis időre, ameddig az 
egyik térkép révén megértik azt, hogy mi az 
értelme annak a mellette levő másik térkép
nek és világosan szemléltetve megtudják, 
hogy az úgynevezett Trianoni Békeszerződés, 
amit inkább lehetne békeparancsnak nevezni, 
mint szerződésnek, milyen kártékony és ér
telmetlen igazságtalanságot követett el Ma
gyarország ellen.
Minden ország számára külön-külön szö

veggel megmagyaráztuk a mellékelt térkép 
értelmét és jelentőségét. Rámutattunk arra, 
hogy az az elméleti szörnyűség, amelyet Itáliá
nak, Angliának, az Egyesült Államoknak. 
Franciaországnak Németországnak csak egy- 
harmad részét hagyja meg a nemzet testén, a 
többi kétharmadot szétosztja idegen hóditók 
között, semmivel sem tartalmaz nagyobb igaz
ságtalanságok mint az a kegyetlenség, amel
lyel Magyarországot földarabolták. A yorki, 
a milánói, a kölni és a reimsi székesegyház 
idegen uralom alatt éppen olyan képtelenség, 
mint az, hogy a kassai dóm a csehek birtoká
ba került. Jókai Mór szülőhelye, Komárom, 
a csehek kezén, éppen olyan arculcsapása a 
magyar géniusznak, mint ha Edinburghot, 
Scott Walter szülőhelyét, odaadnák például a 
norvégoknak, Frankfurtot, Goethe szülőváro
sát, a franciáknak, vagy Besancont, Hugo Vik
tor szülőhelyét, a németeknek. Hivatkoztunk 
arra. hogy a békeszerződés kiszámitott raffi
nériával ágyú lövés-távolságra hozta Buda
pesthez a csehszlovák határt, s megkérdez
tük. mit szólnának az érdekelt nemzetek ah
hoz, ha Londont, Washingtont, Rómát, Pá
rizst és Berlint bármikor lőni lehetne a szom
szédos állam területéről'?

A különböző országokba küldött példá
nyok bevezető részét azután igy fejeztük be: 

El tudják-e képzelni, hogy a világ bárme
lyik szabad népe egyszerűen csak belenyu
godjék abba, hogy hazáját, mely még hozzá 
a háború előidézésében teljesen ártatlan is 
volt, ilyen módon csonkítsák meg és tegyék 
életképtelenné? Nem, nem, ezt elképzelni nem 
lehet. Minden ország foggal és körömmel is 
megpróbálna mindent, hogy ezt az igazság
talanságot helyreüsse. Természetes tehát, 
hogy az izig-vérig sértett és igaztalanul 
agyonnyomoritott Magyarország ebbe az ál
lapotba belenyugodni sohasem fog.

*
Arról az egészen rendkívüli hatásról, 

amelyet ez a munka öt világrész politikai és 
társadalmi világának legszámottevőbb ténye
zőire gyakorolt, ezen újabb kiadványunk 
vezető cikkében, továbbá ott emlékezünk 
meg, ahol a revízió ügyének eddigi fejle
ményeiről számolunk be.

Mi azonban a külföldi sikerrel nem lát
tuk munkánkat befejezettnek, sőt ellenke
zőleg. ez megerősített bennünket abban az 
elhatározásunkban, hogy azt a propaganda- 
munkát, amelyet a Pesti Hírlap 1920. óta 
állandóan folytat, abbahagyni nem lehet 
s nem szabad, mert a revízió előkészítése bé
kességesen és célhoz vezetően csakis a kül
föld minél tüzetesebb és meggyőzőbb felvilá
gosítása utján történhetik meg.

Ettől a gondolattól vezettetve, elhatároztuk, 
hogy Revíziós Albumunknak egy változatát 
készítjük el, amely bár szerényebb köntös
ben (hiszen a magyar közönség érdeklődését, 
a külfölditől eltérőleg, nem kell a fényűző ki
állítással is felkelteni), de újszerű beosztásá
val s az eredeti külföldi kiadásnak megfelelő 
gazdag szellemi tartalmával, térképeivel, 
grafikonjaival, több- és egyszínű képeinek 
sokaságával alkalmas arra, hogy segítsé
gével, minden magyar ember a külföl
diekkel való érintkezésben, egy-egy prófé
tája lehessen Magyarország feltámadásának

A Pesti Hírlap ezen kiadványának min
den olvasója

tanuljon és tanítson!
A leggyakorlaübb eljárásnak az látszik, 

ha a külföldi ember figyelmét az 5-ik olda
lon található térképekre tereljük, amelyek 
Trianon kegyetlenségét más országokra al
kalmazva mutatják be. Az ezzel kapcsolatban 
előadandókat ezen előszó bevezető részében 
találják meg. Ezzel kapcsolatban legcélsze
rűbb e munka többi térkép-és grafikon-anya
gára rátérni, mert ezek bizonyítják szemmel- 
láthatólag és az idegen által legkönnyebben 
megérthetőleg a szörnyű tévedéseket és igaz
ságtalanságokat amelyek alatt Magyarország 
szenved, de amelyeknek következményei — 
ha jóvá nem teszik azokat — Európára is ke
serves kihatással lesznek.

Következnék ezekután a gazdag képanyag 
felhasználásával és bemutatásával annak az 
előadása, minő áldozatokat hozott a magyar 
nemzet a múltban Európa nyugalmas fejlő
désének az érdekében, minő érdemei vannak 
a nyugati kultúrának fejlesztése körül s mi
ként felelt meg mindennek ezer esztendőn át. 
Ugyancsak a képek nyomán mutassa meg 
külföldi barátjának vagy ismerősének, mi
lyen régi, jórészt tősgyökeres magyar váro
sokat szakítottak el az anyaföldtől, minő bar
bár módon bántak el műkincseinkkel, mű
emlékeinkkel és a magyar kultúra intézmé
nyeivel. Segítségükre lesz ebben az a Tria
noni Kiskáté, amely jóformán minden, a 
revízióval kapcsolatos fontosabb körülményre 
kérdés és felelet alakjában ad választ és a 
gondos név- és tárgymutató is.

Arra kérünk tehát mindenkit, akihez ez a 
munka eljut, a Pesti Hírlap összes előfizetőit 
és olvasóit, őrizzék meg azt éles, de becsületes 
fegyver gyanánt a revízióért való küzde
lemben.
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I, II

A világháborúban Magyarország vesz
tette a legtöbb területet és a legtöbb 

népességei
A világháborút követő békekötésekben 

egyetlenegy országgal sem bántak el olyan 
kegyetlenül, mint Magyarországgal.

Nem akarjuk kétségbevonni, a békeszer
ződések súlyos áldozatokat követeltek azoktól 
az államoktól is, amelyek Magyarországgal 
együtt vesztették el a világháborút. Ne fe
lejtsük el azonban, minden államnak legna
gyobb kincse, életének, jövőjének biztosítéka 
két dolog: a terület és a népesség. Területben 
és népességben pedig Magyarország annyit 
vesztett, hogy ehhez a többi legyőzött állam 
veszteségét nem is lehet hasonlítani. Az ös
szehasonlitásból ki kell kapcsolnunk Auszt
riát, amelyet ebben a tekintetben nem lehet 
Magyarországgal egy kalap alá vonni. Auszt
ria sohasem volt egységes birodalom, hanem 
külön nemzeti életet élő, háborúval meghódí
tott tartományok mozaikja. Hogy Ausztria a 
világháború pörölyütései alatt széttöredezett 
és alkotóelemeire bomlott, azon senki sem 
csodálkozhatik . Valószínű, hogy ez a folyamat 
előbb-utóbb világháború nélkül is bekövetke
zett volna. Magyarország azonban már a há
borút megelőző időben, az Osztrák-Magyar 
Monarchia keletén belül is, egységes törté
nelmi fejlődéssel kialakult egységes ország 
volt, épen olyan, mint Németország vagy Bul
gária. Azt a veszteséget pedig, amelyet mi te
rületben és népességben elszenvedtünk, nem 
is lehet egy napon említeni Németország 
vagy Bulgária veszteségével.

Amit most mondottunk, azt néhány szám
adattal bizonyítani kívánjuk. Néha a szá
raz számok is megdöbbentő, tragikus dolgo
kat beszelnek. Németország elvesztette régi 
területének 13 százalékát, Bulgária területi 
vesztesége 8 százalék. Magyarországtól ellen
ben elvették régi, ezer év óta birtokolt terüle
tének 72 százalékát. Régi birtokállományá
nak pontosan a háromnegyedét

Most lássuk a népességre vonatkozó ada
tokat. Bulgária az első balkánháboru óta úgy 
területben, mint lakosságban megnövekedőit. 
Németország már nem csak területben, ha
nem lakosságban is érzékeny veszteséget 
szenvedett. Le kellett mondania a világ
háború előtti lakosságának 10 százalékáról. 
Fájdalmas dolog kétségtelenül. De mi ez Ma
gyarország veszteségéhez képest! Nagy-Ma
gyarország háború előtti 21 millió lakosából 
elszakítottak 10,400.000 embert, az eredeti né
pességnek 64 százalékát, vagyis kereken két
harmadát.

Magyarországot természetes határaitól 
megfosztva és lefegyverezve kiszolgál

tatták szomszédai kénye-kedvének.
A kegyetlen igazságtalanság súlyát növeli, 

hogy az elszakitott magyar állampolgárok 
között több millió tiszta magyarajkú  akad, 
akiknek jórésze területileg is összefüggő egy 
tömegben él a Csonka-Magyarországon meg
hagyott magyar lakossággal. Azok, akik a 
trianoni határokat megrajzolták, stratégiai 
okokból tiszta magyar területeket adtak az 
utódállamoknak azért, hogy a szerb hatalom 
fölvonulhasson a Duna-Tisza közére, a román 
imperium megvethesse lábát a magyar Alföl
dön, a csehek pedig 'a Duna mentén leeresz
kedhessenek egészen Szobig, ahonnan mes
szehordó ágyukkal bármikor be lehet lőni 
M agyarország fővárosába.

A világháború előtt a Kárpátok karéjába 
zárt és dél felől hatalmas folyamokkal hatá
rolt Magyarországnak volt a legtökéletesebb 
természetes határa. Most a Trianonban meg 
hagyott országot, a Duna és a Dráva vonalát 
kivéve, köröskörül sik mezőn futó, nyilt ha
tárral övezték, amely szinte csábítja és hívo
gatja az ország minden ellenségét a bevonu
lásra. Azonban ezzel még nem elégedtek meg. 
A stratégiai határaitól megfosztott országot 
még le is fegyverezték és képtelenné tették 
arra, hogy a védekezésre amúgy is alkalmat
lan határokon a szomszédok esetleges túlka
pásaival szemben bármiféle ellenállást fejt
hessen ki.

A trianoni békeszerződés szerint Magyar- 
országnak mindössze harmincötezer emberi 
van joga fegyverben tartani. Ezzel szemben 
Csehország békelétszáma 160.000 fő. Romá
niáé 232.000, Jugoszláviáé 150.000. Vagyis a 
35 ezer főnyi trianoni hadsereggel szemben a 
Magyarországot környező, ellenséges érzel
meiket nem is titkoló államok összesen 512 
ezer katonával rendelkeznek. De csak béke
állományban. Mozgósítás esetén egészen fan
tasztikus méretekbe szökik ez a különben is 
képtelen aránytalanság. A trianoni magyar 
hadseregnek nincsenek és nem is lehetnek 
tartalékai, nincs és nem is lehet mozgósítás
rendszere. Ha a szomszédos államok mozgó- 
sítanak , a mi hadseregünk marad a békelét
számon, legfeljebb azt a néhány ezer embert 
tudjuk sorbaállítani, akit takarékossági okok
ból, szerződésadta jogunk ellenére sem tar
tunk fegyverben. Mondjuk tehát, hogy ebben 
az esetben a trianoni magyar hadsereg teljes 
létszámára emelkedik és összesen harminc
ötezer emberből áll. A szomszédos országok
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ugyanekkor 4,365.000 embert indit hatnának 
el Magyarország leigázására. Ez a közel kV* 
millió ember a legnagyszerűbb modern fel
szereléssel vonulhatna hadba. Ezerháromszáz 
katonai-repülőgép támogatná az előnyomulá
sukat. Nagykahberü ágyuk, tankek, akna
vetők és gázfejlesztőkészülékek követnék a 
hadrakelt sereget. Mi pedig nem védekezhet 
nénk ellenük, mert a trianoni szerződés eltilt 
bennünket attól, hogy repülőgépeink, nehéz- 
ágyúink, tankjeink, aknavetőink lehessenek. 
Ugyancsak tilosak nálunk a gázháboru eszkö
zei. Jódarabig nemcsak a gáztámadás, hanem 
a gázvédelem eszközeitől is eltiltottak ben
nünket. Csak a legutolsó időben engedték 
meg. hogy katonáinkat gázvédő álarc
cal elláthassuk. Magyarországot szigorúan 
ellenőrzik, hogy gyárait háborús szükség 
esetón se használhassa föl hadieszközök és 
hadianyagok gyártására. A Magyarországgal 
szomszédos állam ok ellenben ipari téren is 
alaposan fölkészültek minden háborús ka 
landra Különösen el lehet ezt mondani Cseh 
országról, amely már a békében is fontos 
ipari területe volt a monarchiának, hiszen itt 
volt a monarchia iparának 80 százaléka. 
Csehországnak ma több hadiszer- és hadi 
anyaggyára van, mint amennyi volt a hábo
rúban. Ezek a cseh hadigyárak már ma, a 
legteljesebb békeidőben, olyan gőzerővel dől 
goznak, mintha egy újabb világháború kü
szöbén állanának. Erre csak egy példát ho
zunk fői: a Skoda-művek, amelyeket a cseh 
kormány a háború után kibővített és moder
nül átszervezett, a háború legválságosabb 
napjaiban is csak 30.000 munkást foglalkoz
tattak. Ma ugyanezekben a gyárakban 40.000 
munkás dolgozik.

A szomszédos országoknak ez a lázas 
fegyverkezése annál nyugtalanítóbb lehet a 
mi szempontunkból, mert nekünk , am ikor a 
trianoni szerződés aláírására kény szeritettek, 
nem ezt Ígérték. Nekünk azt Ígérték, hogy a 
legyőzött állam ok kényszerű leszerelését kö
vetni fogja a győző állam ok önkéntes leszere
lése, mert általános lefegyverzéssel kívánnak 
gondoskodni arról, hogy a világháború bor
zalmai többé meg ne ismétlődhessenek Euró
pában. A Nemzetek Szövetségének Egyesség- 
okmánya nyolcadik cikkében határozott for
mában megszabja a győző államoknak ezt a 
kötelezettségét. Miután pedig ezt az egy esség- 
okmányt a békeszerződésekbe is bevették, a 
győző hatalmaknak ez az erkölcsi kötelessége 
kétoldalú szerződésen alapuló kötelezettség 
lett. M indenki tudja, hogy a győző állam ok  
ezt a kötelezettségüket hogyan teljesítették. 
Úgy, ahogyan azt Csehszlovákia példája mu
tatja. Leszerelés helyett tovább fegyverkez
nek. Egyre szaporítják a katonáikat. És 
egyre szaporítják a hadigyáraikat. Minden 
évben tartanak egy-két leszerelési konferen
ciát, amelyen szép beszédek hangzanak el az 
általános lefegyverzés szükségéről. Konferen
cia után azonban minden állam még fokozot

tabb mértékben lát hozzá az uj hadihajók 
építéséhez, puskák, ágyuk, repülőgépek, tan- 
kek, mérges gázok gyártásához.

Magyarország pedig lefegyverezve, véde
kezésre alkalm as határaitól megfosztva, úgy 
áll a fegyverkező szomszédok gyűrűjében, 
mint a farkasok közé dobott bárány. Ki tud
hatja, a farkasoknak m ikor támad étvágyuk 
egy kis bárány húsra?

Ili.

Európa hálája Magyarország iránt.
Déli 12 órakor miért szólalnak meg az 

egész keresztény világban a templomok ha
rangjai? A hagyományok szerint azért, 
hogy a kongásukkal figyelmeztessenek min
denkit arra a hálára , amellyel az egész 
keresztény világ tartozik M agyarországnak. 
A római pápa, amikor megkapta hírét annak, 
hogy Hunyadi János, a nagy magyar hadve
zér/a Nándorfehérvár alatt kivívott nagy 
győzelemmel megmentette a menthetetlennek 
hitt Európát a török áradattól, elrendelte, 
hogy ezentúl minden áldott nap déli 12 óra
kor, Hunyadi győzelmének az órájában, a vi
lág minden templomában meg kell konditani 
a hálaadó harangokat. Ezek a harangok szól
tak aznap délben is, amikor a trianoni béke- 
szerződést aláírták,

Magyarország azonban nemcsak egyszer 
mentette meg a keleti barbár népek betörésé
től Európát. Ez a terület ezer éven keresztül 
volt az európai nagy háborúk országutja. 
Amikor Magyarország első , szentté avatott 
királya, 1. István mély állam férfim  bölcsessé
gével pogány népét áttéritette a keresztény 
vallásra, a magyarság örökre szakított a Ke
lettel és egész testével Nyugat m ellé állott. 
Mialatt a népvándorlás hullám ai tovább 
hömpölyögtek, élő védbástyája lett a nyugati 
műveltségnek. Mondjuk itt el. hogy önfelál
dozó harcaink közben hány különféle ázsiai 
barbár nép rohamát kellett fölfognunk? Hogy 
bosszúálló vad hordák hányszor pusztítottak 
végig bennünket? Hányszor kellett a lerom
bolt városokat újjáépíteni, a kiirtott népessé
get újra telepíteni? Volt olyan idő, amikor az 
egész Európát rémülettel eltöltő Dzsingisz kán 
tatár serege úgy elpusztította Magyarországot, 
hogy tizenötnapi járóföld körzetén egyetlen
egy eleven lélekre sem lehetett akadni. Az
után következett három évszázados harc a 
törökökkel, három évszázados török duJás, 
pusztítás. Pusztultunk, de helytálltunk, tartós 
gátat emeltünk a török előnyomulás elébe. 
Európa nekünk köszönheti, hogy nem neki 
kellett ugyanez idő alatt viaskodnia tatárralf 
törökkel, hogy mialatt Magyarországból rom  
és pusztaság lett. a boldogabb nyugati orszá
gok nyugodtan épithették tovább a kultúrá
jukat.

Michelet, a nagy francia történetiró, egyik 
munkájában, miután ismertette azt az ön-
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feláldozó szerepet, amelyet Magyarország a 
történelem, folyamán a civilizáció védelmé
ben kifejtett, végül igy kiált föl: „Mikor ta
lálunk alkalm at rá, hogy lerójjuk tartozásun
kat a nagyszerű magyar nemzet, a Nyugat 
megmentő je iránt?"

Úgy látszik, Trianon volt ez az alkalom. 
Le is rótták hálájukat alaposan!

IV.

Magyarország háborús felelőssége.
Az előadottak után jogosan fölmerül a 

kérdés, miért kellett Magyarországot ilyen 
kegyetlenül sújtani? Miért kellett elvenni 
tőle területének háromnegyed részét, miért 
kellett arra Ítélni régi Magyarország állam
polgárainak kétharmadát, hogy idegen állam
nak legyen az alattvalója? Miért kellett Ma
gyarországot minden fegyverétől, minden 
védhető határától megfosztani, gyűlölködő 
szomszédok kénye-kedvének kiszolgáltatni? 
Miért kellett elfelejtkezni arról a háláról, 
amellyel az európai civilizáció a magyar 
nemzetnek tartozik? Miért? Miért? A tria
noni szerződésnek éppen az a bűne és a leg
nagyobb gonoszsága, hogy erre a „miért“-re 
nincsen józan ésszel elfogadható felelet.

Abban az időben, amikor a trianoni szer
ződést megszerkesztették, indokolás és ma
gyarázatképpen ezt is mondották: „Magyar- 
országot kegyetlenül meg kellett büntetni, 
mert Magyarország bűnös volt a világháború 
föhdézésében “ Azóta kétségtelenül kiderült, 
hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Ami
kor Ferenc Ferdinánd meggyilkolása után a 
világháború küszöbére érkeztünk, Magyaror
szág miniszterelnöke, gróf Tisza István részt- 
vett azokban a tanácskozásokban, amelyeket 
a monarchia államférfiai a Szerbiának elkül
dendő demars ügyében tartottak. Nem mi ál
lapítjuk meg, hanem Charles Tisseyre, a 
francia parlament tagja, hogy Tisza István, 
mint Magyarország és a magyar nemzet aka
ratának képviselője, hogyan viselkedett eze
ken a tárgyalásokon. Tisseyre könyvében ezt 
Írja: „ Tisza István volt az egyetlen vezető 
állam férfi Európában, aki komolyan szót 
emelt a háború e llen *  Tisseyre a valóságot 
írja. Magyarország miniszterelnöke, gróf 
Tisza István, teljes erejéből igyekezett meg
akadályozni a háború kitörését. Ebben a tö
rekvésében azonban megbukott. A végzetes 
bécsi koronatanácson leszavazták azok a kü
lönböző nemzetiségekhez tartozó osztrák po
litikusok, akiknek a hazája ma a győztes á l
lamok között szerepel.

Magyarország tehát akaratán kivül ke
rült a világháborúba. Nem volt más válasz
tása, verekednie kellett. Ezt becsülettel meg 
is tette. Azt még az ellenség is mindig elis
merte a magyar katonáról, hogy kinn a harc
téren lojális és m egbecsülésrem él tó ellenfél

volt. Viszont a front mögött a magyar nép 
lelke teljesen mentes maradt attól a gyűlöl
ködéstől, amely a küzdő felek legnagyobb ré
szének a lelkét elborította, tiszta, józan Ítéle
tében megzavarta. Magyarországon a fran
cia, angol és olasz könyveket a háború alatt is 
tovább olvasták az emberek, a francia, 
olasz és angol színdarabokat tovább játszot
ták a színházak. És Magyarország volt talán 
az egyetlen hadviselő állam, ahol az ellensé
ges országok polgárait nem internálták és 
nem zavarták meg rendes kenyérkereső mun
kájuk elvégzésében. Amikor a fegyverszünet 
megkötése után Sir Troubridge admirális, 
mint a fegyverszüneti bizottság Angliát kép
viselő tagja, Budapestre érkezett, az itt élő 
angol állam polgárok küldöttségileg járultak 
eléje és bizonyították, hogy a magyarok a há
ború egész folyamán lovagias és úri módon  
viselkedtek velük szemben. Számtalan alka
lommal elismerték ugyanezt a többi ellensé
ges hadviselő állam Magyarországon maradt 
polgárai is.

V.

Magyarország,
miután ellenezte a háborút, ellene volt 

mindenféle annexiónak is.
Azoktól, akik Magyarországot mint a há

ború egyik okozóját szeretnék a világ elé 
állítani, meg kell kérdezni, hogy szerintük 
mi célja, mi oka. mi érdeke lehetett volna 
Magyarországnak a világháború fölidézé
sére? Magyarország ebben a háborúban csak 
veszíthetett, mint ahogyan irtózatosan ve
szített is — de semmit sem nyerhetett. Arról, 
hogy valamit is nyerjen, előre lemondott 
az őt képviselő felelős államférfiak nyilat
kozataiban. Gróf Tisza István, miután nem 
tudta megakadályozni, hogy Bécsben a hábo
rús párt kerekedjék felül, legalább azt igye
kezett megakadályozni, hogy a megindítandó 
háború hóditó s annexiós hadjárattá fajul
jon. Ezért 1914 julius 14-én, amikor már 
nyilvánvaló volt, hogy Bécsben nem mon
danak le a Szerbia ellen intézendő erélyes 
lépésekről, feltételül szabta, jelentse k i a m on
archia előre, hogy a Szerbia ellen megindi- 
tandó akcióval jelentéktelen hat ár kiigazítá
sokon kivül szerb területek megszerzésére 
nem törekszik .

Tisza István, aki mögött ebben a kérdés
ben ott állt a magyar nemzet osztatlan köz
véleménye, annexióellenes álláspontját akkor  
sem változtatta m eg , am ikor a hadiszerencse 
nekünk kedvezett. 1915 őszén sikeresen vég
rehajtottuk a Szerbia ellen megindított had
műveletet, amelynek a következménye az 
lett. hogy a szerb hadsereget kivertük saját 
hazájából, megszállottuk az egész országot, 
amelyből a bolgár-szerb határon csak akkora 
területszalag maradt a központi hatalmak 
seregeinek a vonalán kivül, mint a Balaton-
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Magyarország és Románia a bukaresti 
békekötés után.

A térképen az erdélyi határ mentén látható fekete folt 
jelzi azt a területet, amelyet a bukaresti békében 

Romániától Magyarország javára elvettek.

tó. Ugyanekkor a,többi harctéren is kitünően 
állottunk. A monarchia és Németország sere
gei mélyen benn voltak Oroszország terüle
tén, az Isonzo mellett pedig végérvényesen 
sikerült megállítani az olasz előnyomulást. 
Tisza István ebben az időben Berlinbe uta
zott, hogy ott Vilmos császárt rábírja a béke- 
tárgyalások megindítására- Tárgyalásairól 
Ferenc Józsefet 1915 december negyedikén 
kelt jelentésében tájékoztatta.

Elmondotta, hogy Vilmos császár, aki le
becsüli az antant erejét. Szerbia teljes fölosz
tását és annektálását követeli. Tisza ezt he
vesen ellenezte, mert minden ötlet között 
azt tartotta legveszedelmesebbnek, hogy a 
monarchia annektálja Szerbiát. Ezért Vil
nius császárral szemben azt javasolta. kös
senek külön békét Szerbiával és adják neki 
Albániát Tisza, két héttel később egy máso
dik em lékiratban ugyanezeket fejtette k i s 
hivatkozott arraf hogy az ő álláspontja az 
egész magyar nemzetnek az álláspontja . Szer
bia viszont egészen más álláspontra, helyez
kedett. mint Tisza István. mint a magyar 
nemzet. Mert am ikor a hadiszerencse neki 
kedvezett, a trianoni békeszerződéssel elveti 
a Magyarbirodalom területéből 63.000 km 1 
terűt etet 4J22.Q00 lakossal, vagyis elvette a 
Magyarbirodalom területének és lakosságá
nak több mint ötödrészét.

kozni a világot a békévelé* Gróf Tisza István
miniszterelnök Andrássy nemes és igazi á l
lamférfim megállapításait-, — amelyektől fáj
dalom! a párizsi békék szerzői nagyon is 
messze estek — a felelős kormányzat nevé
ben a következő kijelentéssel teszi magáévá: 
„A magam részéről aláironi m indazt, amit a 
békére vonatkozólag gróf Andrássy Gyula: 
tisztelt képviselőtársam m ondotté'

1915 decemberében elmaradt az a béke
ajánlat, amelyet a magyar képviselőházban 
sürgettek. 1916 decemberében azonban, ami
kor már Romániát is megvertük, a központi 
hatalmak kormányai rászánták magukat, 
hogy békeajánlattal forduljanak az antant- 
hatalmak felé. Az ajánlat részletes föltételek 
fölsorolása nélkül még csak nagy általános
ságban fejezte ki a központi hatalmak béke- 
készségét, s többek között ezeket mondja: 
„Létünknek és szabad nemzeti fejlődésünknek 
védelmére kellett a négy szövetséges hata
lomnak fegyvert ragadnia. Seregeink dicső
séges tettei sem. változtatták meg küzdel
m ünknek ezt a jellegét. Egy percre sem té
vesztettük szem elől, hogy a többi nemzetek 
jogainak tisztelete saját jogainkkal és jogos 
érdekeinkkel ellentétben nem áll. Nem akar
juk szétzúzni, vagy megsemmisíteni az el
lenség été*

A béke ekkor sem jöhetett létre. Mert ak
kor már az ellenség akart szétzúzni és meg
semmisíteni bennünket. De azért a magyar 
kormány és a magyar törvényhozók fölfogá
sára jellemző az a visszhang, amely ezt a ja
vaslatot a magyar képviselőházban fogadta, 
A pártvezérek kivétel nélkül örömmel üdvö
zölték a békekezdeményezést. És mindany- 
nyian a méltányos és békülékeny hangot tar
tották a békejegyzék legszerencsésebb tulaja 
donságának. Tisza István miniszterelnök igy 
foglalta össze a meg valósi tandó hadicélt: „In
tegritásunk megvédelmezése, reális biztosíté
kok szerzése hasonló támadások m egismétlő
dése ellené* Azután hozzátette: ..Meggyőződé
sem szerint azok a békeajánlatok, amelyeket 
tenni fogunk, ellenfeleink részére is elfogad-

Magyarország és Románia a trianoni 
békekötés után.

..Mielőbb becsületes, hóditás és annexió 
nélküli békét! — ez volt a magyar törvény- 
hozás és a magyar parlament minden párt
jának az álláspontja a háború egész folya
mán 1915 december 7-én a magy ar képviselő
házban a költségvetési felhatalmazási tör
vényjavaslat vitájának a során több szónok 
kitér a Szerbia leverésével megteremtett ki
tűnő hadihelyzetre és az esetleges békekötés 
feltételeire Gróf Andrássy Gyufa pedig a 
következő szép. jelentőségteljes megállapítást 
teszi ..Nagy dicsőség a győzelem . De a legna
gyobb dicsőség azé leszf aki a győzelmet 
m érsékelni tudja, aki a győzelem perceiben  
saját iniciativája alapján meg tudja ajándé

A térképen a fekete folt jelzi azt a területet, amelyet 
a trianoni szerződésben Magyarországtól Románia ja

vára elvettek.
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hatók lesznek és alkalm asak a tartós béke 
létrehozatalára, az emberiséget összekötő 
nagy, egységes em beri szempontok újabb ér
vényre e m e lé sé r eA n d rá ssy  az egy év előtt 
elmondott és imént idézett kijelentésére hi
vatkozva. örül a kezdeményezésnek. Apponyi 
kijelenti, hogy a kormány „a mi támogatá
sunkra minden politikai differenciák mellett 
is számíthat, . . .  ha a békeajánlatnak kon
krét tartalma annak a szellemnek felel m eg , 
melyet a jegyzék kifejez". Gróf Károlyi Mi
hály , aki később, amikor kormányra került, 
a magyar hadsereget szétzüllesztette, az or
szág határainak védtelenül hagyásával az 
ellenséget az országba beengedte, végül a 
bolsevizmust uralomra juttatta, az ellenzéki 
oldalról ezt mondotta: 3,En a béke jegyzéknek  
és a m iniszterelnök ur beszédének legfonto
sabb részét abban látom , hogy a miniszter- 
elnök ur ismételten kijelentette, hogy nin
csenek hóditó szándékaink. Ezzel a jeligével 
kell a béke asztalához leülnünk

Gróf Károlyi Mihálynak, a későbbi paci
fista vezérnek akárki elhiheti ezt a megálla
pítást. 1916 végén , am ikor a harctereken a 
legjobban állottunk, sem Tisza Istvánnak, 
sem Magyarországnak nem voltak hóditó 
szándékai.

Hogy Tisza annexióellenes magatartása 
valóban az egész magyar nemzet álláspontja 
volt, kiderült abból, hogy a magyar politiká 
nak ez az irányzata Tisza István bukása után 
sem változott. Romániával szemben is az 
annexióellenes politika érvényesült abban 
az időben9 am ikor a bukaresti békét meg
kötötték. 1918 május hetedikén, amikor az 
úgynevezett bukaresti békeszerződést a cot- 
rocenii kastélyban aláírták, a központi ha
talmak seregei majdnem egész Romániát a 
hatalmuk alatt tartották. A bukaresti béke- 
szerződés — elsősorban magyar befolyás kö
vetkeztében  — még sem annexiós alapon jött 
létre és Magyarország javára csupán némi ha
tárkiig azitást foglalt magában. Ott, ahol a 
Kárpátok hegygerincei között megvont határ
vonal stratégiai szempontból kedvezőtlen 
volt a számunkra, azt Románia rovására ki- 
jebb tolták. Petrozsénytóí Dorna-Vatráig az 
egész határkiigazitás összesen sem tett ki 
többet 3500 négyzetkilométernél, tehát annyit, 
mint egy középnagyságú magyar vármegye 
területe. Miután pedig a vitássá tett terület a 
legvadabb erdőségek és lakatlan hegyek közé 
esett, alig néhány száz román állampolgár
nak kellett volna magyar alattvalóvá átved- 
lenie. Magyarországtól ellenben a trianoni 
szerződésben Románia részére elvettek 102.000 
négyszögkilométer területet és 5 millió 265 
ezer lakost.

Egészen más lenne ma Magyarország tér
képe, ha velünk szemben azokat az elveket 
alkalmazták volna, amelyeket mi kívántunk 
az ellenségeinkkel szemben alkalmazni.

Ezek után Önök igy okoskodnak: „Ha 
Magyarország nem felelős a világháború ki 
töréséért, ha éppen ellenkezőleg. Magyaror

szág az utolsó pillanatig igyekezett a nagy 
vérontást megakadályozni, s a legszebb kato
nai diadalok idején is ragaszkodott az an- 
nexió-mentes béke gondolatához, akkor talán 
azért sújtották ilyen rettenetesen, mert vala
milyen nagy európai, vagy általános emberi 
érdek parancsolta ezt?** A békekötés idejé
ben az érdekeltek részéről valóban igyekez
tek ilyesfajta hangzatos szólamokkal indo
kolni a Magyarországra rászabott szigorú 
balsorsot. A leggyakrabban három érvet hasz
náltak föl arra, hogy megmagyarázzák Ma
gyarország jmegcsonkitásának szükségét. Ez 
a három érv: először a nemzetiségi szempont; 
másodszor: a történelmi jog; harmadszor: a 
népeknek az önrendelkezési joga. Lássuk 
most ezt a három érvet külön-külön.

VI.
Magyarország és a nemzetiségek.
Azt mondották, hogy Magyarország el

nyomja a területén élő idegenajku állampol
gárokat. Ezeknek a fölszabadítása érdekében 
újra kell rendezni Közép-Európa térképét.

Nézzünk mindenekelőtt a szem ébe annak 
a vádnak, hogy Magyarország elnyomta a 
nemzetiségeit! Ez a vád szorosan összefügg 
azzal a történelmi ténnyel, hogy Magyaror
szág trónjára az osztrák örökös tartomá
nyokban uralkodó Habsburg-dinasztia kerüli 
és az ország ilyen módon egy nagy impérium 
alkotóeleme lett. A birodalom vezetői egysé
ges szerkezetű monarchiát igyekeztek volna 
összekovácsolni a sokféle fajtájú országokból. 
Ebből a szempontból azonban igen kényel
metlen elemnek érezték az igen erős ősi al
kotmánnyal rendelkező magyarságot. A bécsi 
kormány százados politikája az volt, hogy a 
Magyarország területén telepítési akciókkal 
szaporítsa a különböző nemzetiségeket s 
azoknak mindenféle kedvezménnyel külön 
fa ji erőt adjon. És emellett minden alkal
mat megragadott arra, hogy ezeket a külön 
fa ji erőket a magyarság ellen izgassa- 
Magyarország önálló állami létét elnyomták, 
kifelé pedig egyszerűen elsikkasztották a bé
csi államférfiak. Ebből a kettős okból azután 
két tragikus dolog következett. Az egyik az 
volt, hogy az ezeréves, önálló és független 
magyar királyságról a világ mindig édes
keveset tudott. Ausztria egyik tartományá
nak néztek bennünket, holott Magyarország
nak mindig megvolt az ősi alkotmánya. A 
másik következmény az volt. hogy ősi alkot
mánya és szabadsága védelmében a magyar 
nemzetet a szabadságharcok egész sorozatába 
kény szeritették bele . Ezek a szabadságharcok 
tették az emberi szabadság örök gondolatá
nak ragyogó neveivé Bethlen Gábor, Rákóczi 
Ferenc és Kossuth Lajos nevét. Kossuth Lajos 
csodálatos szabadságharcával nem is bírt 
egyedül Ausztria. Csak orosz segítséggel si
került a magyar szabadságharcot leverni. A 
bécsi abszolutizmus, miután kivégeztette 
tizenhárom tábornokunkat, agyonlövette az
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első magyar felelős miniszterelnököt: gróf 
Batthyány Lajost, hóhérkézre juttatta a haza
fiak egész hosszú sorát, az elnyomás és a leg
sötétebb önkényuralom elnyomó hálózatát 
terjesztette ki egész Magyarországra. A mo
dern szabadságelveket gyalázatosán m egcsv- 
toló abszolutizmusnak vájjon k ik  voltak ebben  
az időben a legkészségesebb és legengedelm e
sebb támaszai? A csehek , akik amíg ennek 
hasznát látták, mindig a legodaadóbb támo
gatói voltak a bécsi kormány centralisztikus 
törekvéseinek.

Ferenc Ferdinánd trónörökös éppen al
kotmányukhoz való ragaszkodásuk és szabad- 
ságszeretetük miatt fanatikusan gyűlölte a 
magyarokat. Politikai terve az volt, hogy a 
nemzetiségeknek a magyarság ellen való 
izgatásával fogja meggyengiteni és letörni 
nemzeti erőnket. Olyan Ausztriát akart al
kotni, amelyben Magyarország nemzeti szem
pontból vegyes területei az anyaország alkot
mányától elszakítva és a Habsburgok közvet
len uralma alá kerülve, a magyarság erejét 
paralizálnák. Féktelen agitáció kezdődött a 
magyarság ellen . A szlovákokat, akik szlávok 
ugyan, de más nyelven beszélnek, mint a 
csehek, arra biztatták, hogy csatlakozzanak 
az osztrákhű csehekhez. azok majd autonó
miát fognak nekik adni. Az Erdélyben lakó 
románságot, a Délvidéken lakó szerbséget 
szintén autonómiák és más tündéri ígéretek 
eszközeivel izgatták. Horvátországot pedig az
zal kecsegtették, hogy külön királyságot fog
nak belőle alakítani. Ebből a korszakból szár
maznak azok a vádak, hogy Magyarország el
nyomta másnyelvü lakosait.

VII.

Elnyomta-e Magyarország 
a nemzetiségeket?

Könnyű bebizonyítani, hogy ezek a vádak 
nem igazak, nem egyebek egy-egy igen ügye
sen, céltudatosan és óriási anyagi áldozattal 
vezetett propaganda tetszetős frázisainál. A 
magyar fajt az egész történelem folyamán 
jellemezte az idegenek iránt való türelem. A 
tatár, török dulás elől menekülve, mindig 
újabb és újabb emberhullámok érkeztek Ma
gyarország területére. így kerültek Magyar- 
országra a szerbek, horvátok, románok, ru
tének. vendek stb. Az örökös háborúzás kö
vetkeztében megritkult népesség sűrítésére, 
gazdátlan földek megművelésére, mestersé
gek üzésére német, olasz, francia stb. telepe
sek érkeztek. A magyar nemzet egyforma 
vendégszeretettel és jóindulattal fogadta 
valamennyit. Ha a magyar nép türelmetlen 
lett volna a más fajtájú és más nyelvű né
pekkel szemben, akkor nem engedte volna 
be területére mindezeket az idegen népele
meket. A magyarság azonban annyira nem  
volt türelmetlen, hogy az idegeneket, ha 
hasznos ipart űztek, vagy egyébként a köz

érdek javát szolgálták, még különös kivált
ságokban is részesítette.

tA Magyarország területén m egtelepedett, 
alacsonyabb művelődési fokon álló nemzeti
ségeknek igyekezett segítségükre lenni saját 
kultúrájuk kiépítésében. A román nyelvnek 
például mi magyarok adtunk először nyom
tatott torn át, az első román könyvet, a ro 
mán nyelvű Bibliát a mi nagy erdélyi feje
delmünk. Bethlen Gábor nyomatta. Ugyanez 
volt a helyzet a későbbi időkben is, aminek 
egyik bizonysága, hogy az erdélyi románság 
körében ma is kevesebb az analfabéták 
száma, mint a régi román királyságban .

Dr. O. Ghibunak, a nagyszebeni görög-ke
leti érsekség iskolai felügyelőjének adatai 
szerint 1914-ben a Magyarországon lakó ro
mán anyanyelvű lakosokból minden 1016 lé
lekre jutott egy tisztán románnyelvü iskola* 
Ugyancsak 1914-ben Romániában csak min
den 1418 lakosra jutott egy elemi iskola. 
íme, annak a magyarázata, hogy a magyar 
rabságban élő románok között miért volt k e 
vesebb az analfabéták száma, mint a szabad 
Romániában. A szintén román forrásból szár
mazó 1929. évi adatok szerint Erdélyben csak 
minden 1923 magyar iélekre jut egy elemi 
iskola, de ez sem tisztán magyarnyelvű, mert 
három tárgyat tisztán román nyelven taníta
nak benne. Nyilvános joga nincsen mind
egyiknek. Állami segélyt sem kapnak. Holott 
„a magyar elnyomás4* korszakában az egy
házak által fenntartott tiszta nemzetiségi 
nyelvű iskolában nemzetiségi nyelven mű
ködő tanító fizetésének egyharrnad részét is 
a magyar állam fedezte. De még ha ezeket a 
különbségeket nem is vesszük számba, az 
imént említett két szám egymagában is ele
get beszél: Trianon előtt minden 1016 román- 
ajkú magyar állampolgárnak volt egy elem i 
iskolája . Ma ellenben csak minden 1923 m a
gyaré jku  román állampolgárnak van egy 
elem i iskolája*

Hogy a magyar nemzet mindig türelmes 
volt a nem zetiségekkel szemben és nem igye
kezett sem m iféle erőszakos eszközzel meg- 
magyarositani őket, annak a legjobb bizony
sága, hogy ezek a nemzetiségek annyi száz 
esztendő múlva még mindig itt vannak, m eg
őrizték ősi nyelvüket és faji sajátságaikat. 
Budapest környékén még ma is vannak sváb 
falvak, ahol a lakosság németül beszél. Má
ria Terézia korában francia telepeseket hoz
tak be Bácskába. Ezek a telepesek francia 
nevet adtak a falvaiknak, mint: Saint Hű
béri; vagy félig francia, féli? magyar nevet, 
mint Mercifalva. Saint Hűbérién, Mercifal- 
ván ma már hiába keresne az ember fran 
ciát, legfeljebb a régi francia nevek mutat
nak a lakosság eredetére. A régi francia te
lepesek utódai tudniillik mind — németül be
szélnek. Beolvadtak a környéken lakó sváb 
lakosságba. Lehetséges lett volna ez, ha a 
magyarság erőszakosan magyarosította és e l
nyomta volna az országába került nemzetisé
g ikel?  Ha a magyarok elnyomták volna a
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svábokat, lett volna a svábokban annyi asz- 
szimiláló erőf hogy m agukba olvasszák a ha
zájuktól messze elszakított franciákat?

De menjünk tovább. Számtalan esetet 
tudnánk fölsorolni, amikor Magyarországon 
nem a nemzetiségek lettek m agyarokká, ha
nem a magyarság olvadt be az őket kör
nyező nemzetiségek közé. Erdélyben ősi ma
gyar falvak voltak, amelyek a beszivárgó 
románságba fölszivódtak és teljesen elromá- 
nosodtak. Számos nagy román politikus 
félre nem ismerhető magyar nevet visel. Mi
hályi Tivadar, a magyarellenes román poli
tikus, maga jelentette ki, hogy az ő nagyapja 
még magyar volt.

Az igazság az, hogy a háború előtti 
Magyarország — nemzetiségi szempontból 
— Európa legtürelm esebb országa volt. 
A világháborút megelőző években, a türel
metlen nacionalizmusok korszakában, alig 
volt vegyes népességű ország, ahol a többség
ben levő fajta ne törekedett volna a nemzeti 
kisebbségek fölszivására és ebből a célból ne 
üldözte és ne nyomorgatta volna a nemzeti
ségeket. Magyarország akkor sem élt ezek
kel az eszközökkel. Pedig akkor még nem 
voltak kisebbségi szerződések, amelyek nem
zetközi kötelezettséggé emelték a kisebbsé
gek jogainak a tiszteletbentartását.

De ne felejtsük el; az osztrák-magyar 
monarchia keretében élő Magyarország akkor 
sem nyomhatta volna el a nemzetiségeit, ha 
ez, — mintahogy nem volt — szándéka lett 
volna. Magyarország ősi közjogát elnyomori- 
totta az Ausztriához való tartozás, a bécsi 
kormányzat centralizáló törekvéseivel szem-, 
ben mindig csak hiányosan érvényesült a ma
gyar akarat. 1867 óta ugyan alkotmányunk 
volt, ez azonban csak amolyan látszat-alkot
mányosság volt, amelyben nem a nemzet aka
rata, hanem mindig a bécsi parancs érvénye
sült. Bécs pedig mindig pártfogolta a nemze
tiségeket, mert centralizáló politikájában 
őreájuk támaszkodott.

Ha volt elnyomás Magyarországon, akkor  
a magyar nemzet volt elnyomott, nem pedig 
elnyomó, maga is áldozata a bécsi centrali
záló törekvéseknek. A világháborút közvetle
nül megelőző évtizedben Magyarország olyan 
belpolitikai válság idejét élte, amelyben azért 
kellett a nemzetnek harcolnia, hogy tiszta 
m agyarokból álló ezredek szolgálati és ve
zényleti nyelve ne Ausztria német nyelve le
gyen, hanem a nemzet magyar nyelve. Az a 
nemzet, amely arra kényszerült, hogy ilyen 
elem i jogokért küzdjön, az a nemzet, amely 
ebben a küzdelem ben elbukott Bécs önkény- 
uralmával szemben, közben el tudta volna 
nyomni az erőteljes bécsi támogatást élvező 
nem zetiségeket? Ugy-e ez képtelenség?

Még egy jellemző adat: Magyarországon 
a háború előtt 300.000 görögkatolikus hivő 
élt. Ezeknek a papjuk vagy román, vagy 
rutén nyelven misézett, amiből a derék 
magyarok persze egy szót sem értettek.

bán 52 magyar egyházközség Hajdudorogon 
tartott kongresszusán mozgalmat indított a 
magyar liturgia kivivására. 300.000 magyar
nak ez az érthető óhajtása csak 1912 novem
berében ment teljesedésbe. Ami ugy-e a „ma
gyar elnyomást" bizonyítja? A nemzetiségek 
előtt minden pálya, m indén foglalkozás nyitva 
állott, igen sokan közülök tüneményes kar
riert futottak m eg . Egyetemi tanárok, főispá
nok, tábornokok, kúriai birák, magasrangu 
hivatalnokok lettek nemzetiségi származású 
emberekből. Köztudomású, hogy a római ka
tolikus egyház főpapjai között igen sok volt, 
sőt igen sok még ma is a tót származású em
ber. Közülők három egymást követte a legma
gasabb egyházi méltóságban, a primási szék
ben. A görög keleti egyházhoz tartozó hivek
nek megengedték, hogy külön szerb és külön 
román egyházban szervezkedjenek, a nemze
tiségi egyházaknak, a nemzetiségi kulturegye- 
sület/knek megengedték, hogy iskolákat ál
lítsanak föl- A régi Magyarországon tehát 
nem emelték elvvé, hogy csak állami iskolá
kat szabad fölállítani, (mint Jugoszláviában), 
nem volt szokásban a névelemzés, mindenki 
vallhatta magát olyan nemzetiségűnek, ami
lyennek jónak látta és a gyermekeit küldhette 
abba az iskolába, amelyikbe neki tetszett. A 
magyar állam ezt nemcsak hogy nem igye
kezett megnehezíteni, hanem magára vállalta 
még a nemzetiségi egyházakban m űködő pa
pok és a nemzetiségi egyházak iskoláiban al
kalmazott tanítók fizetésének egy részét is. 
Mert a háboruelőtti „elnyomó" magyar állam 
megértette azt, amit a háború után keletke
zett „fölszabadító" államok nem akarnak 
megérteni, hogy a kultúra minden nyelven, 
minden form ában egyetemes em beri érték, 
azt istápolni és támogatni tehát állami köte
lesség akkor is, ha az a kultúra kisebbségi és 
nemzetiségi kultúra.

A magyar ellem  azonban nemcsak kultu
rális, hanem gazdasági téren is a legjobb in
dulattal viseltetett a nemzetiségek iránt. A 
magyar iparpártolási akció például nemzeti
ségi vidéken . a tót földön és Erdély román vi
dékein létesítette a legtöbb gyárat azért, hogy 
a szegény hegyi lakosságnak legyen valami 
kereseti alkalma. A kilencvenes években Egán 
Ede vezetése alatt nagy állami segélyakciót 
indítottak a rutén nép gazdasági fölsegité- 
sere. A rutén parasztok fajtehenet, háziipari 
szerszámokat, olcsó kölcsönöket kaptak, ami 
az államnak sok milliójába került (Ugyan
ezek a rutének ma éhen vesznek a cseh sza
badságban!)

Az elszakított nemzetiségek, amig magyar 
uralom alatt voltak, gazdasági téren nem
csak gyarapodtak, hanem erősen terjeszked
tek. Elég. ha itten a nemzetiségi bankok szí
vós cs öntudatos munkájára utalunk. Erdély
ben az Albina bank ügynökei mindenütt 
m egjelentek , ahol magyar földbirtokos bir
toka árverésre került. A birtokot mcgi'ették, 
— néha a forgalm i értéken felü li áron is — 
azután k i parcellázták román nemzetiségű
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földm ívesek között. Az „elnyomott11 erdélyi 
románok tehát sikeres gazdasági offenzivát 
folytattak az „elnyomó** magyar faj ellen 
Előnyomulásuk annyira veszedelmes volt, 
hogy komoly gondot okozott a magyar faj 
sorsát féltő politikusoknak.

Mindezek azt bizonyítják, hogy a nemzeti: 
ségek Magyarországon nemcsak jogilag; ha
nem tényleg is minden tekintetben a magya
rokkal egyenlő helyzetet élveztek.

Az utódállamok államférfiai számára, akik 
azt állítják, hogy a háboruelőtti Magyarország 
elnyomta a* nemzetiségeit, volna egy indít
ványunk- a területükön élő magyarság szá
mára a mai „dem okratikus szabadság" és „k i
sebbségi jogvédelem " helyett biztosítsák azt 
az „elnyomást", amelyben a nemzetiségek 
nálunk részesedtek . Az idegenbe szakadt ma
gyar nemzetiségi kisebbségek ezzel az álla
pottal nagyon meg lesznek elégedve.

Vili.
Trianoni szabadság Közép-Európában.

Most pedig lássuk a trianoni nagy szabad
ságot, lássuk, milyen eredménnyel járt az, 
hogy Magyarország föl darabolásával újra ren
dezték Közép-Európa térképét? Horvátországot 
nem számítva, Magyarországtól elszakítottak 
több mint tízmillió lakost. Ennek a tízmillió 
lakosnak csak 47 százaléka fajrokon azokkal 
az állam okkal, am elyekbe bekebelezték őket. 
53 százalék az illető utódállamtól idegen, több 
mint 30 százalék, 3,424.000 tiszta fajm agyar. 
Ma a magyar fajnak mindössze 66.5 százaléka 
él Csonka-Magyarország területén; 33.5 szá
zalékot Trianon arra kényszerűéit, hogy aka
rata ellenére idegen államnak legyen alatt
valója.

Ez pedig annál kirívóbb és képtelenebb 
igazságtalanság, mert a tőlünk elszakított
3,424.000 fajmagyar közül több mint m ásfél
millió olyan területen lakik, — még pedig 
számbavehető idegen fajvegyülék nélkül, — 
amely határos a Magyarországnak m egha
gyott területtel. A Csallóköz, Érsekújvár, Ko
márom, Losonc, Kassa környéke, az északke
leti Kárpátok alja, Szatrnár, Zilah. Nagyvá 
rád, Arad, Szabadka környéke színtiszta ma
gyar vidék, a trianoni határvonal véges-vé
gig egy tömbben élő magyarság testébe vágja 
bele a maga égető sebhelyét. Miért kellett el 
követni ezt az égbekiáltó igazságtalanságot * 
A legkülönfélébb indokokból. Egyszer azért, 
mert a cseheknek stratégiai és kereskedelmi 
okokból a Duna vonala kellett. Másszor azért, 
mert a kapzsi osztozkodók ragaszkodtak ah
hoz, hogy megkapjanak egy kész vasúti vo
nalat. Ismét másszor azért, hogy a hódítók 
előőr spoz iciókat tolhassanak le a nagy ma
gyar Alföld szívébe

Az okok a helyi viszonyok szerint változ
tak. Csak éppen azt az egy okot nem lehet a 
trianoni határ mellett felhozni, hogy az uj
rendezés egészségesebb viszonyokat teremtett

Közép-Európában és hogy a trianoni asztal 
mellett kirajzolt uj államok határai jobban 
megfelelnek a nemzeti egység követelményei
nek. Párizsban hamis fikciókkal dolgoztak , 
amelyek a gyakorlati életben csakhamar or
szág-világ szemefáttára bebizonyították a kép
telenségüket.

Jugoszlávia.

Jugoszlávia példáid annak a hazug fikció
nak köszönheti létét, hogy a horvátok és szlo
vének csak abban különböznek a szerbektől. 
hogy görög-keleti helyett róm ai katolikusok  
és a civil betű helyett a latin írást használják. 
A Trianonban megalkotott Jugoszláviának, 
ennek az állítólag egységes’ államnak, hat feje 
van, mint egy csodálatos szörnyszülöttnek. És 
mind a hat fej másfelé akar menni. Az albá
nok, bolgárok, olaszok és magyarok mind
mind sóvárogva néznek arra a velük szomszé
dos országra, melyet még mindig igazi hazá
juknak tekintenek. Az európai lelkű horvá- 
tokat és szlovénokat egy világ választja el a 
balkáni lelkű és kultúrájú szerbektől. A szer- 
bek imperialista túlsúlyra törekednek. A hor- 
vátoknak pedig minden okuk megvan rá, 
hogy visszakivánják azt az időt, amikor a 
magyarokkal egy ál lám közösségben éltek és 
élvezték az irlandi homo rule-hoz hasonló szé
leskörű. nemzeti érdekeiket biztositó orszá 
gos autonómiát, amikor Zágráb nem volt alá
rendelt jelentőségű vidéki városa, egy nagy 
országnak, hanem igazi főváros, a horvát 
autonómia életműködésének centruma, az 
alkirályi hatalommal rendelkező horvát bán
nak a székhelye. A horvátok számára a tria
noni szabadság azt jelentette, hogy a belgrádi 

„egységes nemzeti parlamentben" legyilkol
ták Radics Istvánt, a horvát nemzet vezéréi, 
aki népe számára igazságos és egyenlő elbá
nást követelt; továbbá hogy szerb diktatúrát 
kellett a „fölszabadított** horvát nép fórra 
dalmi törekvései ellen csinálni.

Csehszlovákia.

Csehszlovákia arra a hazug fikcióra épült 
föl, hogy a cseh és a szlovák nép nem két kü
lön szláv fajta, hanem egyetlenegy egységes 
nép: csehszlovák nemzet. A csehek terjesztet
ték ezt a legendát. Mindenki elhitte nekik  
ezt a hazugságot, csak éppen a főérdekelt, a 
szlovák nemzet nem . A szlovákok érzik a ma
guk nemzeti különállásukat és ahhoz büsz
kén ragaszkodnak. A háború alatt, mikor a 
szlovák katonák még önfeláldozó hűséggel 
harcoltak a magyarok oldalán, a cseh vezérek, 
akiknek érdekük volt, hogy a szlovák nép ön 
kéntes csatlakozásának a látszatával hintse 
nek port a világ szemébe. Pittsburgban való
ságos szerződést kötöttek az Amerikába ki
vándorolt szlovák egyesületek vezetőivel. 
Ebben az úgynevezett „pittsburgi szerző 
dés"-ben teljes autonómiát ígértek a szlová
koknak arra az esetre, ha Csehországgal kö
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zös állam alakítására vállalkoznak. A trianoni 
szerződés megteremtette azt a „Csehszlová
kiát4*, amely után a csehek esengtek. A cse
hek azonban mihelyt nyeregbe kerültek, hal
lani sem akartak többé a szlovákoknak ígért 
autonómiáról. A pittsburgi szerződést egysze
rűen letagadták. Massaryk elnök, aki maga 
ts aláírta a szerződést, kijelentette, hogy az 
nem érvényes. Aki ma a szlovák terület auto
nómiáját követeli, azt detektivek figyelik, 
csendölök elfogják, birák elitélik Csehszlová
kiában. Példa rá rl  uka egyetemi tanar esete, 
akit tizenölévi fegyházra ítéltek azért, mert 
meg nem alkuvó szóvivője volt a szlovák auto
nóm ia-törekvéseknek .

Még kirívóbb a rutének-lakta Ruszinkó 
este. A csehek Saint Germain-en-Laye-ben 
1919 szeptember 10-én szerződést kötöttek a 
nagyhatalmakkal. Ebben a kisebbségi jogo
kat biztosító szerződésben a csehek kötelezett
séget vállaltak arra, hogy a rutének autonó
m iáját biztosítják. A pittsburgi szerződést a 
csehek csak az amerikai szlovákok egyesüle
teinek a kiküldötteivel, tehát csak a szlová
kok egy csoportjával kötötték. Ennek a cső 
portnak semmiféle formális megbízása nem 
volt arra, hogy a szlovákok összessége nevé
ben járjon el. Massaryk elnök éppen ezt hasz
nálta föl ürügyül, hogy az autonómiájukat 
követelő szlovákokkal szemben a pittsburgi 
szerződés érvényességét megtagadja. A Saint 
Germain-en-Laye-i szerződést azonban a cse
hek azokkal a hatalmakkal kötötték meg, 
amelyeknek köszönhették az egész birodal
mukat. Ezt a szerződési nem lehetett leta
gadni. Nagyon csalódik, aki ezekután azt 
hiszi, hogy a csehek legalább ezt az ígéretü
ket teljesítették. Szó sincsen róla. A csehek 
nem vonják kétségbe a Saint Germain-en- 
Laye-i szerződésben elvállalt kötelezettségü
ket. Azonban ennek dacára egyszerűen nem 
tesznek eleget a m agukra vállalt obligónak 
és nem valósítják meg a rutén föld autonó
miáját. Érdekes esete ez annak, am ikor a 
szerződésben elvállalt kötelezettségek érté
kére a győzők oktatják k i a legyőzőiteket.

Az uj állam megalakulása után Ameriká
ból hoztak haza egy rutén urat, Zsatkovics 
Gergely Ivánt és megtették Ruszinszkó kor
mánybiztosává. Ez az ur a ruténeket sújtó 
terror cinikus példáit látva, 1921 május 16-án 
felháborodott hangon Írott manifesztumban 
adta be lemondását.

Ha a hóditó csehek igy bánnak el azokkal 
a ruténekkel és szlovákokkal, akiket állítólag 
fölszabadítottak, el lehet képzelni, a Magyar 
országtól elszakított részeken milyen sorsuk 
van a magyaroknak, a németeknek, a lengye
leknek és a románoknak. Mert ne felejtsük 
el: Csehszlovákiában a szerbeket, h orcátokat 
és szlovéneket kivéve, m egtalálhatjuk mind
azokat a nem zetiségeket, am elyek annyira 
tarkává telték az Osztrák-Magyar Monarchia 
etnográfiai térképét.

Románia.
Nagyrománia megalkotásával sem volt 

több szerencséjük a győzőknek, mint Jugo
szláviával vagy Csehszlovákiával. Románia 
óriáskígyóhoz hasonlít, amely magánál na
gyobb zsákmányt nyelt le. A zsá&mány le
csúszott a torkán, de a kigyó tehetetlenül 
vergődik. Nem tudja zsákmányát megemész
teni. Egy tömör, összefüggő, százszázalékos 
magyar terület van a kellős közepén, ezt a 
magyar tömböt pedig magyar-román vegyes 
lakosságú korridor kapcsolja össze Magyar- 
oiszággal, Ugyanekkor hatalmas tömeg né
metséget kellett befogadnia; vannak bolgárai, 
szerbjei, törökjei, tatárjai s mindennek a 
tarka, különféle kultúrájú, különböző irányba 
huzó lakosságnak a kormányzásához nincsen 
megfelelő hivatalnok-garnitúrája. Erdély a 
magyar uralom idejében teljesen nyugateuró
pai kultúrájú országrész volt. Ó-Románia pe
dig, a nagy román szabadság mellett, fél
ázsiai barbár ország maradt. Hiába fűzték 
össze ezt a két országrészt Trianonban, Er
dély és Ó-Románia soha sem fogják m egér
teni egymást. Ennek bizonysága, hogy az 
egyesülés óta az ókirályság és Erdély politi
kusai állandóan a legélesebb harcban vannak 
egymással. Az óromániai politikusok, ahe
lyett, hogy saját országukat igyekeztek volna 
hozzáemelni Erdélyhez, Erdély gazdasági, 
kulturális és szociális szerveit igyekeztek le- 
zülleszteni az ókirályság színvonalára. Mi
közben belpolitikája s közéleti korrupciója 
világbotrányokat idéz föl, az „egységes*4 nem
zeti Románia rengeteg nemzeti kisebbséggel 
megspékelve, menthetetlenül züllik. Valószí
nűleg azért, hogy a csehszlovák köztársaság 
filozófus elnökének ezt a mondását igazolja: 
„Amely ország erőszakot alkalm az a k isebb
ségeivel szemben, az menthetetlenül romlásra 
ítéli saját e r k ö l c s e i t (Mellesleg megjegyezve, 
Massaryk saját országában is csak elmélet
ben hirdeti, de gyakorlatban nem alkalmazza 
ezt a megcáfolhatatlan bölcsességet.)

Egy Ausztria helyett négy.
A trianoni bölcsek a megdöntött Osztrák- 

Magyar Monarchia romjain igy rendezték 
Közép-Európa térképét. Fölbontották Auszt
riát, hogy ne tűrjenek Európában sok nem * 
zet fölött zsarnokoskodó egy államot. Es egy 
Ausztria helyett csinállak csehekből, m orvák
ból, szlovákokból, lengyelekből, m agyarok
ból, németekből, kisoroszokból álló Csehszlo
vákiát; csináltak rom ánokból, németekből, 
szervekből, búig árokból, törökökből, tatárok
ból, cigányokból álló Romániát; csináltak 
szerbekből, bosnyákokból, h o n ito k b ó l, szlo
vénekből, törökökből, m ontenegróiakból, ven
dekből, románokból, albánokból, olaszokból, 
cincárokból álló Jugoszláviát. Vagyis csinál
tak egy Ausztria helyett négyet.

Fölszabadították a szlovákokat, a ruténe
ket és odaadták őket a cseh iga alá. Fölsza-

15



baciitotlák az erdélyi szászokat és odaadták 
őket a román iga alá. Fölszabadították a hor- 
vátokat és adaadták őket a szerb iga alá. 
Vagyis csináltak egy állítólagos zsarnok he
lyett négyet. Még pedig négy igazit.

Az elzászi kérdést elintézték. De a cseh
szlovák köztársaságba belekergettek több 
mint egymillió magyart, Romániába m ajd
nem kétmilliót, Jugoszláviába több mint fé l
milliót és Ausztriába is hatvanötezret. Vagy
is csináltak egy Elzász helyett négyet.

Seton Watson, irói nevén Scotus Viator 
angol publicista a háború előtt Ausztriának 
és különösen Magyarországnak a legna
gyobb ellensége volt. Hitel), adva mind
azoknak a rágalmaknak, amelyekkel ellensé 
geink igyekeztek befeketiteni bennünket, ál
landóan azért támadta Magyarországot, hogy 
elnyomja a területén élő nemzetiségeket. Ha 
Magyarországot fölosztották, abban fő része 
volt Seton Watson, másképpen Scotus Via
tor agitációjának. Nos, kérdezzék meg most 
ezt a Set07i Watsont, ezt a Scotus Viatori, mi 
a véleménye a Közép-Európában teremtett uj 
állapotokról? Kérdezzék meg tőle, mi a véle
ménye arról a módszerről, amellyel az utód
államok a nemzeti kisebbségeket kezelik?

Seton Watson, másképpen Scotus Viator, 
nyíltan elismeri, hogy az uj rendezés nem  
érte el a célját, mert a csehek, a románok és 
a szerbek zsarnoksága a nemzeti szabadsá
gok szempontjából sokkal rosszabb helyzetei 
teremtett a háború előttinél.

Ha valaki nem akar nekünk hinni, higy- 
jen Seton Watsonnak vagy más néven Scotus 
Viatornak!

IX.

Országhatár és történelmi jog.
Amikor a szövetséges és társult hatalmak 

a magyar kormánynak a végleges békefelté
teleket átnyújtották, ezt egy levél kíséretében 
tették, amelyet Millerand írt alá. Ez az an
tant álláspontját megmagyarázó kísérőlevél 
— amelyre később más vonatkozásban még 
visszatérünk — elismeri, hogy az uj határok 
a magyar népesség egyes gócait más államok 
szuverénitása alá juttatták. Azután igy foly
tatja; „Erre azonban nem lehet hivatkozni 
azzal az állítással, hogy jobb lett volna nem 
bolygatni a régi területi állapotot. A dolgok 
meglévő rendje, még ha ezeréves is, nem jo
gosult a jövőre nézve, ha igazságtalannak ta
láltatott^

Ezeréves történelmi jog, ezeréves küzde
lem és szenvedés, amellyel a magyar nemzet 
csaknem változatlanul megtartotta régi bir
tokállományát, mind semm i sem volt a tria
noni itélőszék előtt. Hogy a dolgok ezeréves 
rendje miért találtatott igazságtalannak, azt 
nem árulja el a kísérőlevél. Ez azonban nyil
vánvalóan arra akar célzás lenni, hogy a cse
hek és románok érvelése szerint a honfog
laló magyarok fegyverrel kényszeritették rá

akaratukat az itt talált szláv és román né
pekre.

A honfoglaló magyarság azonban a ké
sőbbi Magyarország területén nem talált pon
tos határokkal rendelkező államalakulatot, a 
gyéren népesített területen a nagy tömegirtá
sok után megmaradt néptörm elékek rendezet
len összevisszasága gomolygott. Igaz, ezekre 
a néptörmelékekre a bevonuló magyarság 
fegyverrel kényszeritette rá a maga akaratát. 
De ha a magyar nemzet ezeréves birtoklásá
nak a jogát el is vetjük, ha a történelmi jogot 
azok mellett a nepek mellett szólaltatjuk 
meg, amelyeket a honfoglaló magyarság ezer- 
harminenégy évvel ezelőtt levert, akkor azt a 
részt, amelyet Trianon Ausztriának ajándéko
zott, csak az avar birodalom igényelheti, a 
Jugoszláviának juttatott részre Bulgária tart
hat igényt, a Romániának adott területekért 
csak a kihalt dákoknak, gepidáknak, besse- 
nyőknek szabad jelentkezniük, a Csehszlová
kiához csatolt részt pedig egyáltalában ki 
keli üriteni és tabunak kell nyilvánítani, 
mert az a magyar honfoglalás idejében jó
formán lakatlan volt.

A nagy államalkotó képességekkel fölru
házott, különösen vitéz magyar nemzet sürü 
vcrehullásával fizette meg azt a dicsőséget, 
hogy egységes birodalmat tudott alapítani 
azon a veszedelmes területen, amely állandó 
harctere volt Európának. Már szóltunk róla, 
hogy ezekben a harcokban, amelyekben a 
magyarság a tatár és török betörésekkel szem
ben egész Európának a védőbástyája volt, 
nem egyszer úgy kipusztult az ország népes
sége, hogy óriási területeket egészen újra be 
kellett telepíteni. ím e, itt a magyarázata, a 
magyarság miért nem tudott nemzetiségi 
szempontból egységes birodalmat alapítani a 
Kárpátok övezte természetes határok között 
abban az időben, am ikor a boldogabb nyu
gati népek a saját nemzeti egységüket meg 
alapították. Nem értünk erre rá, mert véres 
harcokban Európát, az európai kultúrát ke l
lett a barbár ázsiai betörésekkel szemben 
megvédelmeznünk.

A magyarság soraiban támadt hiányok 
betöltésére a XI., XII. és XIII. századokban 
telepítették be kirá'yaink a németeket, olaszo
kat, franciákat, a palócokat, kunokat, jászo
kat. Az önvédelmi harcokban elnéptelenedett 
Erdélybe a X lil. században szivárgott be az 
a havasi pásztornép, amelynek utóda a 
mai román nép. A román nép őseinek igy 
semmi közük sem volt a dákokhoz, még keve
sebb közük volt a dákokat fegyverrel leverő 
rómaiakhoz. Az északkeleti Kárpátokban 
levő óriási birtokaikra a XV. század végén te
lepítették be a magyar királyok a tatár hódí
tások miatt hontalanná vált kisorosz tömege
ket. a ruténeket. Ugyanekkor kerültek a zárt- 
területü Magyarország testének déli részébe 
a törökség elől menekülő szerbek. A betelepí
tett és a Magyarországon m enedéket kereső 
idegen népcsoportok Magyarországon igazi
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hazájukra leltek, ahol a magyar kultúra ha
tása alatt az ő kultúrájuk is kivirágzott.

A magyar nemzet ezer éven keresztül 
karddal kezében védelmezte Nyugat kultúrá
ját a Kelet ellen és fáradhatatlan kulturmun- 
kával civilizálta a területén megtelepedett 
barbár népeket. Ez az a „dolgok meglevő 
rendje**, amely a Millerand-féle kísérőlevél
ben igazságtalannak találtatott?

X.

Trianon és a népek 
önrendelkezési joga.

Emlékezik még a világ Wilson békepont
jaira? Lehet, hogy már elfelejtette őket. Mi, 
sajnos, nagyon is élénken emlékezünk rájuk. 
Mert ezekkel is megtévesztettek bennünket.

A háború utolsó hónapjaiban Wilson 
még azt hirdette, hogy: „a népeket és tarto
mányokat nem lehet egyik államfelsőbb ség - 
bői a m ásikba csatolni, mintha csupán tár
gyakról, vagy kövekről lenne szó valamely já 
tékbari

Abban az időben pedig, amikor a magyar 
békedelegáció megérkezett Párizsba, már 
senki sem beszélt Wilsonról és a népek ön
rendelkezési jogáról. Csak a magyar béke
delegáció. A magyar békedelegáció, miután a 
lehetetlen föltételeket megkapta, kötetekre 
rugó vastag tanulmányokban mutatta ki, 
hogy a tervezett rendezés történelmi, föld
rajzi, gazdasági és jogi szempontból teljesen 
tarthatatlan. Ami a területi kérdéseket illei, 
a magyar békedelegáció jegyzéke nem helyez
kedett arra a kényelmes álláspontra, hogy 
egyszerűen tiltakozzék az ezeréves határok 
megbontása ellen. Hanem fölállította azt a 
követelést, hogy szavaztassák meg az elsza
kadásra ítélt területek lakóit. kivánják-e, 
hogy őket a szomszédos államokhoz csatol
já k ? Kérdezzék meg az állítólag elnyomott 
szlovákoktól, akarnak-e a csehekbe beol
vadni? Kérdezzék meg a ruténeket, akik már- 
Rákóczinak is hű katonái voltak, akarnak-e 
kiszakadni a magyar állam közösségéből? 
Kérdezzék meg a szerbektől, az erdélyi ro
mánoktól, saját érdekükben helyesnek tart
ják-e, hogy balkáni nivón élő fajtestvéreik
hez csatlakozzanak? Kérdezzék meg a horvé
tóktól, véget kivánnak-e vetni annak az ál
lamközösségnek, amelyben a magyar nemzet
tel egyetértve nyolcszáz évig éltek?

Ugyebár, morális szempontból és a józan 
ész szempontjából ez lett volna az egyedüli 
elfogadható eljárás? A szövetséges és társult 
hatalmak békedelegátusai azonban a morál 
és a józan ész megcsúfolásával elvetették ezt 
a magyar indítványt. Miért? Erre válaszul 
idézhetünk itt egy hivatalos és egy nem hiva
talos indokolást. A hivatalos indokolás — 
Millerand imént említett kísérőlevelében — 
ezt mondja: „Igaz, hogy a magyar békedele
gáció azzal érvel, hogy a békefeltételek sehol

sem rendeltek el népszavazást. Ha a szövetsé
ges és társult hatalmak fölöslegesnek tartot
ták, hogy a népesség ilyen irányú m egkérde
zéséhez folyam odjanak, ez azért történt, mert 
meggyőződtek róla, hogy ha ez a m egkérde
zés az őszinte i'éleménynyüvánitás teljes biz
tosításával történnék, nem vezetne számba 
vehetőleg más eredményre, mint amilyenre 
Közép-Európa néprajzi viszonyainak és nem
zeti aspirációinak tüzetes vizsgálata vezette a 
h a ta lm a k a t Az első olvasásra nyilvánvaló en
nek az érvelésnek a képtelensége. Mi volt hát 
az az igazi ok, amely a hatalmakat visszatar
totta a népszavazás elrendelésétől? Ezt a dip
lomatáknál szokatlan őszinteséggel meg
mondja André Tardieu, a békeszerződést elő
készítő legfontosabb bizottságok tagja, aki a 
Clémenceau előszavával ellátott „La paiz“ 
című könyvében ezt Írja; „Választanunk kel
lett a népszavazás és Csehszlovákia m egal
kotása k ö z ö t t Ez az igazi! Millerand kísérő
levelének az érvelésével szemben Tardieu 
már elismeri, hogy egy esetleges népszavazás 
lényegesen más eredményt hozott volna, 
mint a trianoni szerződés.

Mi lett volna, ha elrendelik a népszava 
zást? Erre, azt hisszük, a szétdarabolt or
szág többi része helyett is megfelelt az a ki
csiny terület, amelyen végre mégis népszava
zás döntött a hovatartozás felől. A magyar 
kormány, hogy az Ausztriának ajándékozott 
Nyugat-Magyarország sorsának végleges bé
kés rendezését elintézze, megegyezett a bécsi 
kormánnyal, hogy az elszakitásra ítélt terület 
egy kis részének, Sopron és környékének 
hovatartozása fölött népszavazás határoz
zon.

Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy 
ez a soproni népszavazás semmiképpen sem 
hasonlítható össze azokkal a népszavazások
kal, amelyeket például a német-lengyel határ
rendezés érdekében Sziléziában tartottak. 1 
sziléziai népszavazást a békeszerződés ren
delte el, A soproni népszavazás ellenben a 
két érdekelt kormány külön megegyezésének 
a következménye volt. Sziléziában komoly te
rületek, egész tartományok sorsa fölött dön
töttek. A soproni népszavazásban ellenben  
Sopron városán kívül csak hét falu nyilván 
olthatta akaratát, A soproni népszavazás te
hát semmit sem változtat azon a tényen, hogy 
a trianoni szerződés az egész vonalon mel
lőzte a magyar kormánynak a népsza
vazás elrendelésére vonatkozó kívánságát, 
s az érdekeltek megkérdezése nélkül dön
tött az elszakitásra Ítélt állampolgárok sorsa 
fölött.

Mindez azonban nem fokozhatja le a 
jelentőségét annak a ténynek, hogy a sop
roni népszavazáson fényesen győzött a ma
gyar államhoz való tartozás akarata. Sopron 
azóta viseli Magyarországon a „civitas fid e
l i s s i m a a leghűségesebb város nevet. Szi
lárd meggyőződésünk, hogy az ország többi 
részének a lakossága, a szlovákokat, ró
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manókat, németeket, szerbeket, Koreátokat 
is beleértve, nem hozott volna más határoza
tot, mint a soproniak. Nem is szólva arról a
3.424.000 magyarról, akit arra kényszerítői
tek, hogy magyar állampolgárságát szá
mára idegen és ellenséges érzületű ország 
állampolgárságával cserélje föl. Vájjon erre a
3.424.000 magyarra is vonatkozik a Millerand 
kísérőlevelének az az állítása, hogy az 
, őszinte véleménynyilvánításuk nem vezetett 
volna más eredményre, mint amit a legfel
sőbb béketanács az ő megkérdezésük nélkül 
elhatározott"?

XI.

Trianon úgy a megmaradt, 
mint az elszakított részek gazdasági 

virágzását tönkretette.
A magyar igazsággal szemben a külföl

dön gyakran jóhiszemű és jóindulatú em
berek is ezzel érvelnek: „Lehet, hogy a 
trianoni szerződés súlyos helyzetbe hozta 
a magyar nemzetet s hegy a magyarság 
viszonyai ma sokkal rosszabbak, mint ami
lyenek voltak a háború előtt. Végered
ményben azonban ez a békeszerződés mégis 
számos más, a háború előtt magyar uralom 
alatt álló nép megelégedését és boldogulá
sát eredményezte. Ezért nem lehet a tria
noni szerződést elitélni, hiszen a hason*ő 
rendezéseket mindig a változások teljes 
mérlege szerint kell elvetni vagy elfogadni."

Fölvetődik tehát a következő kérdés: 
Sikerült-e a háború előtti Magyarország föl- 
osztásával olyan újabb gazdasági közössé
get teremteni, amely a régi rendnél jobban 
szolgálja Európa és az érdekelt földterület 
lakóinak az érdekeit?

A Párizsba küldött magyar békedele
gáció előre megjósolta, hogy a trianoni 
béke Magyarország régi területének szétté 
pésével katasztrofális helyzetet fog teremtem, 
mert egyformán tönkreteszi úgy Csonka- 
Magyarország, mint az elszakított részek 
gazdasági virágzását. A háború előtti Ma
gyarország olyan istenáldotta terület volt, 
amelyen az egyes részek termelése és szük
séglete kiegészítette egymást. A Kárpátok 
lejtőin levő hegyesvidék és Erdély erdők
ben és bányákban gazdag terület volt, el
látta az Alföldet fával, sóval, mindenféle 
érccel. Viszont az ország középső sik terü
lete a hegyesvidéket gabonával és minden
féle mezőgazdasági termékkel táplálta.

A rnagyac békedelegáció érvelése termé
szetesen ezen a téren is süket fülekre talált. A 
trianoni szerződés megalkotása óta azon
ban eltelt tíz esztendő. Ez a tiz esztendő a 
gyakorlati tapasztalatok sokaságával felei 
arra a kérdésre, hogy a trianoni rendezés 
gazdasági következményeit helyesen látta-e 
a magyar békedelegáció? Előre bocsátjuk.

hogy ezt a kérdést itt nem az elszakított ma
gyarság szempontjából vizsgáljuk. Az el
szakított magyarságnak különleges gazda
sági üldözést kell elszenvednie, erről be
szélni fogunk még azokban a részekben, 
amelyekben azt fejtegetjük, hogy az utód
államok mennyire tartották meg a kisebD- 
ségek védelmére kötött nemzetközi szerző
déseket? Itt a mérleget az egész elszakított 
terület lakosságának, tehát a Csehszlovákiá
hoz csatolt tótoknak, a Szerbiához csatolt szer- 
beknek és horvátoknak, a Romániába be
kebelezett románoknak a szempontjából Is 
vizsgáljuk.

A fölvetett kérdésre pedig az a felelet,
hogy hosszú évszázadok egymásra utaltsága 
után a mesterséges szétszakítás gazdasági te
kintetben szélhüdött, nyomorúságosán ten
gődő területekké tette régi Magyarországnak 
hegyes és sik vidékeit egyaránt. A hegyvidék 
lakossága uj hazájában sem tudja megtalálni 
gazdasági életének a bázisát. A szerves kiegé
szítő területeitől elszakított síkvidék pedig 
Csonka-Magyarország form ájában szintén ne
héz gazdasági helyzetbe került. (Ennek egyik 
jele, amit az érdekelt idegen országok már 
saját tapasztalataikból is kezdenek észlelni, 
hogy a tönkretett Magyarország, mint fo
gyasztó, mindjobban elvész az iparcikkeket 
termelő országok számára.)

A trianoni szerződés tehát Magyaror
szág földarabolásával nemcsak a mai Ma
gyarország gazdasági életére, de a „felsza
badított területekre" is végzetes hatással 
volt azáltal, hogy a termelés és áruforga
lom normális alapjait teljesen megsemmi
sítette. A romlást a legyőzőnek büntetésül 
kapták, de ugyanezt nyerték a győzők ju
talom címén. i

Annak az igazolására, amit igy általá
nosságban mondottunk, néhány jellegzetes 
statisztikai adatot fogunk itt fölvonultatni. 
A Csehországhoz * csatolt Felvidék ipari 
szempontból a magyar kormányok különös 
kedvezését élvezte. Felső-Magyarország a 
régi Magyarország területének 19, lakossá
gának pedig 17 százalékát foglalta magá
ban, a magyar költségvetésekbe beállított 
iparfejlesztési segélyeknek ellenben 33.1 
százalékát kapta, az államsegélyben tehát 
sokkai nagyobb arányban részesedett, mint 
ahogyan az akár a területéhez, akár a lakossá
gához árányitva megillette volna. A magyar 
kormány ugyanis abból indult ki, hogy a ter
méketlen földön élő szegény tót lakosság
nak uj munkaalkalmakat kell nyújtani. 
Ilyen támogatás mellett csakhamar viruló 
ipar fejlődött ki a Felvidéken. Ez a fejlődés  
azonban nyomban megtört, amint a Felvi
déket elcsatolták Magyarország többi részé
től, ahol addig a tótföldi ipar biztos piacra 
talált a portékái számára és hozzácsatolták 
Csehországhoz, amely ipari szempontból a 
régi monarchia egyik legfejlettebb területe
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volt. A cseh iparnak nem uj konkurreti- 
ciára, hanem uj fogyasztóterületre van 
szüksége. Ezért megkezdődött a Felvidék 
iparának rendszeres tönkretétele. Nem rész
letezzük, hogy a cseh kormány milyen ta- 
rifális intézkedésekkel, adótechnikai trük
kökkel igyekezett a cél elérésére. Annak az 
illusztrálására, hogy a történelmi Cseh
ország iparát milyen egyoldalú kedvezések
kel favorizálják a Felvidék iparával szem
ben, itt csak a közszállitások statisztiká
jára hivatkozunk. A felsőmagyarországi 
gyárak, amelyek igen gyakran a cseh ipar
nál lényegesen olcsóbb árajánlatokat tesz
nek, az 1925. évi közszállitásokban az egész 
állam területén csupán 3 százalékkal része
sedtek, holott a népesség után 27%, terület 
szerint pedig 33% részesedésre lett volna 
igényük. Ennek a prágai politikának az 
eredménye visszatükröződik a felsőmagyar- 
országi gyáriparosok 1926 esztendei év
könyvében. Az évkönyv szerint a Felvidék 
112 nagyobb gyárában és bányájában 1914- 
ben 100 m illió , 1926-ban már csak 63 millió 
munkaórát dolgoztak a ynunkások. A mun
kaalkalom  tehát a cseh uralom alatt 37 
százalékkal csökkent, sőt a vasércbányában 
a csökkenés 40 százalék. Az eredmény? Az 
eredményt megmutatja a kivándorlási sta
tisztika. Mig a háborút megelőző öt évben 
— 1909—1913 években — erről a területről
62.000 ember, addig a cseh uralom alatt — 
1922—1926 években — 96.000 ember vándo
rolt ki. A kivándorlóknak 85 százaléka tót, 
ami nem arra mutat, hogy a „fölszabadított 
tótok" nagyon méltányolnák a cseh uralom  
előnyeit. Ugyanakkor azonban, amikor a 
tótok ősi hazájukból kivándorolnak, meri 
ez a terület nem tud nekik megélhetést biz
tosítani, a bevádorló csehek, akik termé
szetesen legnagyobb részükben állami szol
gálatban állanak, igen jól megélnek rajta. 
A Felvidék lakosága régóta eredm énytele
nül sürgeti, hogy a lakosság arányszáma 
szerint részesedjék az állami állásokban.

Ha lehet, még rosszabb a gazdasági 
helyzet a Jugoszláviába bekebelezett része 
ken, az úgynevezett Vajdaságban. A vajda
sági munkáskamara 1928 esztendei évi je 
lentése szerint a Vajdaság ipara az alig pár 
éves szerb uralom alatt a 30 év előtti álla
potba esett vissza. A gazdasági lehanyatlás 
természetes következménye a munkanélküli
ség növekedése. A munkáskamara jelentése 
szerint 1927-ben a Vajdaságban 52.000 mező- 
gazdasági és 13.500 ipari munkás volt mun
ka nélkül, tehát a Vajdaság minden 10.000 
lakosára 478 munkanélküli (esett. Ezeket a 
számokat akkor tudjuk értékelni, ha számba- 
vesszük, hogy Európában a legnagyobb mun
kanélküliség idején, 1923-ban, sem esett
10.000 lakosra több munkanélküli, mint 286.

A Romániához csatolt területeken sem
jobb a helyzet. Az elcsatolt lakosok nemze

tiségi különbség nélkül megérzik annak a 
súlyát, hogy az évezredes gazdasági közös
ségből kitépve, egy sokkal fejletlenebb gaz
dasági rendszernek és korruptságában bal
káni színvonalon álló közigazgatásnak let
tek a részesei. A Romániához csatolt terü
letek főtermelési formája a mezőgazdaság. 
A mezőgazdasági termelés virágzásának 
egyik csalhatatlan fokmérője a gazda állat- 
állománya. Az állattenyésztés helyzete kü
lönösen jellemző Erdély gazdasági viszo
nyaira, hiszenezen a hegyes vidéken a ma
gyar uralom idejében is főképpen állatte
nyésztéssel foglalkoztak az emberek. Nos, a 
legutolsó román statisztikai adatok szerint 
a Magyarországtól elszakított területen a 
román uralom alatt a szarvasmarhaállo- 
mány 24 százalékkal, a sertésállomány 43 
százalékkal, a lóállomány 43 százalékkal 
csökkent. Olyan adatok ezek, amelyek min
den más érvelésnél jobban bizonyítják a 
Romániához csatolt területek gazdasági 
helyzetének a kedvezőtlen voltát és vissza
fejlődését.

XII.

Miért kellett hát Trianont megcsinálni?
Láttuk, hogy azok a nagyhangú érvek, 

amellyel Magyarország ellenségei Magyaror
szág fölosztását igyekeztek megindokolni, a 
legelső vizsgálatnál teljesen tarthatatlanok
nak bizonyultak. Néprajzi szempontból az uj 
határok rosszabb és igaztalanabb helyzetet 
teremtettek meg a réginél, a történelmi jog 
a magyar nemzet igaza mellett szól, a béke- 
szerződés szerzői maguk elismerik, hogy ha 
a népek önrendelkezési jogát engedték voliia 
érvényesülni, soha sem teremthették volna 
meg Csehszlovákiát. Amihez mi hozzátesszük, 
hogy mai formájukban nem lehetett volna 
megteremteni a többi utódállamot /sem. A 
szépen kiegyensúlyozott- gazdasági egység 
szétbontása bajt, gondot, nyomorúságot oko
zott a Csonkamagyarországnak meghagyott 
és az elszakitásra Ítélt területeken egyaránt. 
Miért kellett hát mégis megcsinálni Tria
nont? Miért kellett földarabolni azt az ezer
éves Magyarországot, amely régi határai kö
zött fontos tényezője volt Közép-Európa bé
kés egyensúlyának?

Talán földrajzi szempontok indokolták az 
ezeréves egység megbontását? Magyarország 
a világháború előtt a legteljesebb földrajzi 
egység képét mutatta, fíeclus , a nagy fran
cia geográfus, azt mondja róla, hogy: „Ez 
az ország született o r s z á g És a történe
lem igazolta a nagy Reclus megállapítását. 
Mert a természetnek is megvannak a maga 
kényszerítő törvényei. A Kárpátok magas 
koszorúja magától értetődőleg lezár egy 
félkört s ezt alulról szélesen hömpölygő 
folyamok vizi határa rajzolja ki termé
szetes és logikus egésszé. Az a földterület
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amely ilyen egységesen önmagáért való, a 
maga törvényeit rákényszeríti a politikai fe j
lődésre is. A történelem folyamán Magyar- 
ország alakja — mindig átmenetileg és ideig
lenesen, — sokszor változott. Ha olyan kicsi 
soha nem is volt, mint a mai Csonka-Ma- 
gyarország, nem egyszer beljebb húzódott az 
imént emlitett természetes határoknál. Más 
kor viszont a lezárt félkörön messze túl ter
jeszkedett. Volt idő, amikor négy tenger 
mosta Magyarország határait. De sem a k i
sebb, sem a nagyobb ország form a nem m a
radt állandó. Nem maradt, mert nem m arad
hatott. Az országhatárt mindig magához 
szűkítette, vagy magához tágította a Kárpá
tok karéja és a Délen hömpölygő nagy 
folyók vonala. Kétségtelen: a jövő is bizony
ságot ad rá, hogy a valóságnak örök törvényei 
vannak, amelyeknek logikájával nem lehet 
vitatkozni.

Az uj rendezés során teremtett lehetet
len állapotok rajzához tartozik az a barbár
ság is, amellyel a trianoni határok a Kárpá
tok karéját betöltő egységes vízrendszerrel 
és a háború előtti Magyarország gyönyörűen 
kiépített egységes vasúti hálózatával elbán
tak. A Kárpátok lejtőin eredő folyóvizek 
mind a nagy sikságra ömlöttek és kínál
kozva kínálkoztak arra, hogy az Alföldet me
sés termékenységüvé tegyék. Ahhoz azon
ban, hogy ez az ideálisan egységes vízrend
szer áldásává legyen az Alföldnek, kívánatos, 
hogy a folyók alsó és felső folyása egy kéz
ben maradjon. Az árvizveszedelmeket csak 
úgy lehet biztosan elkerülni, ha az intézke
désre hivatott hatóságok megfelelő műszaki 
gondozásban részesítik a folyók felső folyá
sát. Trianon után minden folyóvizünk felső  
folyása olyan országnak a kezébe került, 
am elyiknek nem érdeke , hogy az árvizeket 
a gabonatermő magyar Alföld elkerü lje . 
Esztendőkkel ezelőtt, amikor még a vizjelzés 
legprimitívebb formája is hiányzott, a cseh 
hatóságok a vizek felső folyásának az ára
dásáról szándékosan nem értesítették a ma
gyarokat, aminek következtében az áradás 
a magyar területeket készületlenül találta.

Annak folytán, hogy elvették tőlünk a 
folyók felső folyását, az ország elvesztette 
hasznosítható vízi erőforrásainak legnagyobb 
részét. Vizi erő nyerésére csak az erős sod
rású folyók alkalmasak, amelyeknek a hegyi
ágyát szokták vizduzzasztó gátakkal elzárni. 
A folyók felső folyásának elvesztése azt je 
lenti Magyarország számára, hogy m ásfél 
millió lóerőnyi vizi energiából mindössze 75 
ezer maradt rendelkezésére.

Akkor talán általános kulturérdeket szol
gált a háború előtti Magyarország elpusz
títása? Az elvett részeket talán olyan fejlet
tebb országokhoz csatolták, amelyek maga

sabb kultúrnivóju életet tudtak biztosítani a 
magyar állampolgárságuktól megfosztott la
kosoknak? Ennek is éppen az ellenkezője 
igaz. A kevés analfabétát számláló Magyar- 
ország harmadrészét elvették és odaajándé
kozták a rengeteg analfabétát számláló Ro
mániának. A magyar délvidék lakosait ki
szolgáltatták a románokhoz hasonló balkáni 
színvonalon álló szerbeknek. Még a kultur- 
állam számba menő Csehországhoz csatolt 
felvidék műveltségi színvonala is szenvedett 
az elszakadás következtében, mert a csehek 
a maguk kultúráját akarják rákényszeríteni 
erre a területre s ebből a célból elnyomják a 
bekebelezett területek ősi kultúráját. Ma
gyarország szétdarabolása tehát nem nyere
sége, hanem vesztesége az általános európai 
kultúrának.

Ezt nemcsak mi állítjuk, hanem nemzet
közi tekintélyszámba menő, pártatlan bírák 
is megállapítják. Lord Newton, az angol 
„House of Lords4 jeles tagja, 1920 március 
3ö-án mondott beszédében megcáfolhatatla- 
nul bebizonyította, hogy a trianoni békeszer
ződés tizenkétmillió embert deportál egy 
magasabb kultúrából egy alacsonyabb ku l
túrába. Ugyanúkkor ugyanott, Viscount Bryce 
azt m ondotta, hegy itt magas kultúrájú, civi
lizált városokat egyszerűen átnyujottak és 
áldozatul dobtak egy írástudatlan, alantas 
tömegnek. Az Egyesült Államoknak egyik 
bizottsága pedig, amelyik Erdélyben járt. 
azt jelentette haza, hogy ott kétm illió nyu
gati kultúrájú embert áldozatul hoztak a fél
ázsiai erkölcsöknek.

Ezt jelenti a világ kultúrája szempont
jából Trianon.

XIII.

Kapzsi rosszindulat, tájékozatlanság és 
rosszhiszemű becsapás műve a trianoni 

szerződés.
Miután megvizsgáltuk a néprajzi, törté

nelmi, földrajzi, gazdasági és kulturális 
szempontokat, még mindig nem találtunk 
olyan érveket, amelyek a józan ész számára 
indokolhatnák a Trianonban kimondott Íté
letet. Felesleges is, hogy tovább töltsük az 
időt ilyen józan elme számára is megfogható 
érvek keresgélésével. Egyszerűen azért, mert 
ilyen érvek egyáltalában nincsenek. A tria
noni szerződést nem a józan elm e diktálta. 
Hanem a kapzsi szomszédok rosszindulata 
és a cseh, romún és szerb imperializmusnak 
beugró nagyhatalmak tájékozatlansága.

Megdöbbentő, hogy a világ nagy nemzetei 
hogyan adhatták oda presztízsüket a Tria
nonban elvégzett hóhérmunkához? De mi
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ezért a világnak ezeket az előkelő nemzeteit 
nem vádoljuk, mert nem is vádolhatjuk. A 
trianoni bekét nem a nemzetek csinálták, 
hanem állam férfiak, akik a háborúban k ifá 
radt népeknek világbékét ígértek. A Rother- 
mere lordhoz közel álló „Saterday fíew iew " 
szerint „W üsonnak, Lloyd Georgenak és Cle- 
menceaunak diplomáciáról, geográfiáról és 
történelemről a leghalványabb sejtelmük 
sem volt.** Természetes, hogy ezeket az ura
kat, akik teljesen tájékozatlanok voltak Kö- 
zép-Európa viszonyait illetőleg, könnyű volt 
becsapni és félrevezetni. A nagy nyugati ál
lamok vezérei, a legfőbb béketanács irányitói, 
ólján adatok alapján dolgoztak, amelyeket 
lelkiismeretlen hamisítók igazság gyanáut 
raktak eléjük. A Magyarország területére éhes 
szomszédok meghamisították a statisztikát, a 
történelmi tényeket, meghamisították még a 
természetet is, mert hajózható folyam okká  
léptettek elő olyan határvonalnak szánt pa
takokat, am elyeken nyáridőben játszva szok
tak a tízéves gyerekek álgázolni. Hosszadal
mas dolog lenne, ha itt ki akarnánk terjesz
kedni ezeknek a hamisitásoknak és hazug
ságoknak minden részletére. Azért csak 
egyetlen egy jellemző esetet mondunk el:

1919 elején a legfelsőbb bcketanács elha
tározta, hogy semleges bizottságot küld ki 
Magyarországba, hogy ez a bizottság hitele
sen megállapítsa a magyar-szlovák néprajzi 
határ helyét, fíenesnek ügyes m esterkedés
sel sikerült elérnie, hogy ebbe a semleges 
bizottságba az am erikai delegációnak két 
olyan tagját küldték ki, aki nem született, 
hanem csak naturalizált am erikai állampol
gár volt, egyébként pedig születésére és anya- 
nyelvére nézve cseh. A semleges delegációba 
becsempészett két cseh: Karmezin János, az 
amerikai cseh légióban szolgáló vezérkari 
kapitány és Kamev Róbert egyetemi tanér 
meg is érkeztek Kassára, az elszakitásra Ítélt 
Felvidék centrumába, azt azonban már nem 
is látták szükségesnek, hogy a helyszínén 
megvizsgálják azt a kérdést, amelyről jelen
tést kellett tenniük. A Schalkház nevű kassai 
szállodában bérelt lakásukon fölvettek egy 
jegyzőkönyvet, amelynek természetesen min
den adata ham is. Ez a jegyzőkönyv azután 
döntő érvként szerepelt Magyarország északi 
részének az elcsatolása m ellett.

A trianoni béke megszövegezése során min
den eldöntésre kerülő kérdésben Karmezin Já
nos és Kamev Róbert módszeréhez hasonlóan 
jártak el, Közép-Európa uj rendezésében min
dig az imperialista hajlamukban határt nem 
ismerő cseheknek, románoknak és szerbek
nek volt igazuk. így készült el a trianoni 
békeszerződés, amely ilyenformán végesvégig 
hamisításon és csaláson alapszik. Ezért mi 
a trianoni szerződés érvényességét ezer más

szempont között tisztán jogi alapon is két
ségbe vonjuk. Félrevezetett és becsapott bírák  
döntése nem lehet érvényes.

Ilyen hamisításokkal csak azért lehetett 
sikeresen tevékenykedni, mert amint ezt 
maga Lloyd George is elismeri, a német bé
kefeltételek meg állapítása után a vezető 
állam férfiak már annyira fáradtak voltak s 
annyira jelentéktelennek tekintették a többi 
kishatalom ügyeit, hogy azoknak az előkészí
tését és eldöntését másod rangú tényezőkre 
bízták, akikhez Bcnes és társai természete
sen könnyebben hozzáférkőzhettek, mint i 
fődelegátusokhoz .

Hogy ilyen könnyű sikerük lesz, azt ma
guk a Magyarország testére vágyakozó kapzsi 
szomszédok sem merték elképzelni. Medin- 
ger cseh-szlovák szenátor jellemző adatot 
tud erre vonatkozólag elmondani. Tusár volt 
bécsi követ kijelentette előtte, hogy „a csehek 
rendkívül meg voltak lepve attól a határmeg- 
állapitástól, amelyet a feléjük eső magyar 
területen a békekonferencia megejtett. A cse
hek a határokra vonatkozó indítványaikat 
csupán csak tárgyalás céljából terjesztették 
elő a békekonferencián. Valósággal konster- 
nálva voltak, am ikor a békekonferencia a 
helyzetismer el hiánya következtében, amit 
csak kértek tőle, mindent elfogadott

Vagyis a csehek kupeckedtek. Nagyon so
kat követeltek, hogy azt a kevesebbet, amire 
igényt tartottak, annál bizonyosabban meg
kaphassák. A békekonferencia urai ellenben 
a mi bőrünkre gavalléroskodtak, tájékozat
lanságukban telemarékkal tékozolták a ma
gyar földet a földhöz tartozó magyar véreink
kel egyetemben. így ment ez a határon körös
körül.

A magyar békedelegátusoknak pedig nem 
volt alkalmuk rá, hogy a békekonferencia 
tagjait tévedéseikről fölvilágosítsák. Mert a 
béketárgyalásoknak tulajdonképpen nem is 
volt tárgyalás formájuk. A magyar békedele
gátusokat Neuülyben a Chateau de Madrid
ban internálták, mintha bélpoklosok lettek 
volna, szóbelileg, közvetlenül nem is érint
keztek velük, hanem csak írásban. De még 
ennek az írásbeli érintkezésnek sem volt tár
gyalás jellege. A tárgyaláshoz két fél kell 
akik kölcsönösen meghallgatják egymás ér
veit. Magyarország érveit azonban senki meg 
nem hallgatta. Óriási paksamétát tett ki azok
nak az adatoknak, térképeknek, statisztikák
nak tömege, amelyeket a magyar kiküldöttek 
Párizsba kivittek a saját igazuknak a bizo
nyítására. Ugyanakkor a Pesti Hírlap is an
gol, francia, olasz nyelvű számában bő sta
tisztikai adatok és térképek tömegével hívta 
föl a világ hatalmasainak figyelmét a ké
szülő igazságtalanságra. Egészen felesleges
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volt ez a nagy felkészültség. A magyar jegy
zékeket el sem olvasták. A békeszerződés szö
vege már akkor készen volt, úgy, ahogyan 
azt a Magyarország testére sóvárgó szomszé
dok lediktálták .

Lehet-e béke, igazi béke abból a diktátum
ból, amelyet igy készítettek el? Természetes, 
hogy nem lehet Ezt nemcsak mi mondjuk, 
hanem a béketárgyalások legkiválóbb szakér
tői. John  Maynard Keynes például a „The 
economic consequences of the peaceu cimii 
könyvében erre a megállapításra ju t: „Ezt a 
békét vak szenvedély és kapzsiság diktálta, 
ez Wilson elveinek nem megvalósítása, ha
nem kicsúfolása és a szenvedő Európát az 
összeomlás és az éhhalál szélére fogja taszí
ta n i. Viscount Bryce, az oxfordi egyetem  
történelmi tanára, volt miniszter, az angol 
parlamentben kijelentette, hogy ez a béke
szerződés „Wilson főelveit egyszerűen k i
dobta az ablakonu.

XIV.

Mivel akarták a lelkiismeretüket 
megnyugtatni a trianoni békediktátum 

szerzői ?
A nagyhatalmak akármennyire tájékozat

lanok voltak is Közép-Európa viszonyait ille
tőleg, maguk is érezték, hogy rossz munkát 
végeztek. És ezért — a maguk módja szerint 
— igyekeztek a lelkiismeretüket megnyug
tatni.

Egyik ilyen módja volt a megnyugtatás
nak a M űerand-féle kísérőlevélnek az a 
része, am elyik a határok kijelölésére vonat
kozik. Ez a rész szószerint a következőket 
mondja;

„A Szövetséges és Társult Hatalmak nem 
feledkeztek meg arról a gondolatról, amely 
őket a határok kiszabásakor vezette és fog
lalkoztak azzal az eshetőséggel is, hogy az 
igy megállapított határ esetleg nem felel meg 
mindenütt teljesen a néprajzi vagy gazda
sági kivánalmaknak. A helyszínén megejtett 
vizsgálat esetleg szükségessé fogja tenni, 
hogy egyes helyeken a szerződésben m egál
lapított határt áthelyezzék. Ilyen vizsgálatot 
azonban nem lehet ma folytatni, mert ez bi
zonytalan időre kitolná a béke megkötését, 
pedig ezt egész Európa sóvárogja. De majd  
ha a határbizottságok m egkezdték m unkáju
kat, ha úgy vélik, hogy a szerződés intézke
dései, mint fentebb mondottuk, valahol 
igazságtalanok, s hogy ennek az igazságta
lanságnak orvoslása közérdek, m ódjukban  
lesz erről jelentést tenni a Nemzetek Szövet
sége Tanácsának. Ebben az esetben a Szövet
séges és Társult Hatalmak hozzájárulnak, 
hogyha az egyik érdekelt fél kéri. a Szövet
ség Tanácsa fölajánlhassa jószolgálatait ab
ból a célból, hogy az eredeti határt, ugyan
azon föltételek mellett békés utón megváltoz

tassa ott, ahol annak megváltoztatását vala
m elyik határbizottság kívánatosnak mondja".

Magyar részről annyira értékelték a Mil- 
lerand-féle kísérőlevélnek ezt az Ígéretét, 
hogy az a törvényjavaslat, amely a kényszer- 
helyzetre hivatkozva a nemzetgyűléstől kérte 
a trianoni békeszerződés becikkelyezését, 
mint egyik főindokra hivatkozott erre a pasz- 
szusra, kifejezvén azt a feltevését, hogy „a 
békeszerződés végrehajtása során egyes ren
delkezések nem fognak merev alkalmazást 
nyerni".

Millerand és az antant legfőbb béketa
nácsa viszont annyira nem vette komolyan 
a kísérőlevélben foglalt Ígéreteket, hogy 
azokat, amint ezt a magyar-cseh-szlovák ha- 
tármegállapitó bizottságnak 1925. évi március 
hó 12-ik és 13-ik napjain megtartott üléseiről 
fölvett 36. számú jegyzőkönyv megállapítja, 
nem is hozták a határmegállapító bizottságok 
tudomására.

Amikor a határmegállapitó bizottságok 
munkájukat megkezdték, a magyar kormány 
megbízottjainak bőséges alkalmuk volt arra, 
hogy a Miilerand-féle kísérőlevélre hivat
kozva a hebehurgyán meghúzott trianoni 
határ megváltoztatását kérjék. Mert ez a ha
tár részleteiben is olyan m egcsúfolása a józan 
elm ének, mint a maga egészében. Megtör
tént, hogy Csehország szemet vetett egy vas
úti vonalra. Ennek a kedvéért Trianon mé
lyen lenyúlt a színtiszta magyar vidékbe és 
néhány százezer magyart Csehországnak jut
tatott, csak azért, hogy a cseheknek ne kell
jen uj vasúti vonalat épiteniök. Sátoraljaúj
helyt, ezt a teljesen magyar várost, kettévág
ták azért, hogy a vasúti állomás a cseheknek 
jusson. Azért, hogy a csehek a Dunáig ter
jeszkedhessenek, Trianon kettészelte a tiszta 
magyar Komáromot. Másutt gazdaságokat 
vág ketté a határ, egyik oldalon vannak a 
földek, másik oldalon a gazdasági épületek. 
Szántani, vetni, termést betakarítani csak 
diplomáciai ceremóniákkal lehetséges. Mind
ezeket a példákat a végtelenségig lehetne 
folytatni. A magyar kormánynak tehát száz 
és száz esetben volt alkalma arra, hogy a Mil- 
lerand-levél értelmében a határ megváltozta
tását kérje. A határmegállapitó bizottság a 
magyar kormány kiküldötteinek a kérését a 
cseh és a román határ mentén egyetlenegy 
esetben sem teljesítette.

A jugoszláv határ mentén dolgozó bizott
ság egyetlenegy esetben mégis megemberelte 
magát és az érdekelt jugoszláv kiküldöttek 
szavazataival szemben egyhangú határozattal 
a Nemzetek Szövetségéhez fordult, ajánlva 
hat vend és huszonnyolc szinmagyar határ- 
községnek Magyarországhoz való visszacsato
lását. A belgrádi kormány makacs ellenállása 
következtében ez a közvetítés sem járt ered
ménnyel. A Millerand-levél ígéretének csak 
Ausztriával szemben volt némi hatása. A ha
tármegállapitó bizottság a Népszövetség elé
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terjesztette a magyar kormányoknak az oszt
rák határt illető kifogásait. A Népszövetség 
pedig igazat adott ezeknek a kifogásoknak 
az esetek ötven percentjében. A dédelgetett 
csehek, románok és szerbek ellenben csak 
nevettek a Millerand-levél Ígéretein. Ezért a 
határmegái lapító bizottságok munkájának 
befejezése után a magyar megbízott a ma
gyar kormány nevében deklarációt tett közzé, 
amelyben megállapította, hogy „a Millerand- 
féle kísérőlevélnek magyar szempontból sem 
m iféle értéke sincs1*.

A trianoni békeparancs szerzői pedig, mi
után a területi igazságtalanságok tekinteté
ben igy megnyugtatták lelkiismeretüket, ha
sonló megnyugtatást kerestek az idegen 
imperiumok alá kényszeritett nemzeti ki
sebbségek sorsát illetőleg is. így jutottak el 
az úgynevezett kisebbségi szerződésekhez.

XV.

A nemzeti kisebbségek védelme 
elméletben és gyakorlatban.

A nagyhatalmak az 1919. év folyamán 
Csehországgal, Jugoszláviával és Romániával 
szerződéseket kötöttek, amelyekben az emlí
tett három állam kötelezi magáiba területén 
élő nemzeti kisebbségek faji, nyelvi és vallási 
védelmére. Ezeknek az úgynevezett kisebb
ségi szerződéseknek a végrehajtását a Nemze
tek Szövetségének a védelme alá helyezték.

Különös fontosságot kell tulajdonítani 
annak, hogy Csehország, Románia és Jugo
szlávia az igy vállalt kötelezettségeket úgy
nevezett alaptörvényül fogadta el s mind a 
három állam kötelezte magát arra, hogy 
„semmiféle törvény, rendelet vagy hivatalos 
intézkedés ezekkel a rendelkezésekkel nem 
lesz ellentmondásban vagy ellentétben s hogy 
ezekkel szemben sem m iféle törvény, rendelet 
és hivatalos intézkedés nem lesz hatályos**. 
Ez a szöveg, amely mind a három állammal 
kötött kisebbségi szerződésben föltalálható, 
azért fontos, mert az érdekelt kisantant-álla- 
mok a saját szuverénitásukra hivatkozva 
szoktak tiltakozni az ellen, hogy a kisebbsé
gek jogviszonyaiba külső beleszólás érvénye
süljön. Az idézett szövegből nyilvánvaló, 
hogy az illető államok önként lemondottak 
arról, hogy a kisebbségi jogok tekintetében 
a szuverénitásuk korlátlanul érvényesüljön. 
Jó  okuk volt erre a lemondásra. Mert a szer
ződések szövegéből az is kiderül, hogy ez a 
lemondás féltétele volt annak, hogy a kisebb
ségi szerződéseket megkötő államok olyan 
területekkel gyarapodjanak, amelyeken nagy 
számmal élnek idegen kisebbségek. Ha olyan 
nagy fontosságot tulajdonítottak szuverénitá
suk teljes épségben tartásának, a föltételül 
kitűzött korlátozást akkor kellett volna visz- 
szautasitaniok, amikor még nem kapták meg 
az ellenértéket.

Magyarország szomszédjai azonban szem
rebbenés és minden tiltakozás nélkül vállal
ták a kötelezettséget. Aztán tettek, vettek, 
cselekedtek úgy, mintha ezeket a kötelezett
ségeket soha el nem fogadták volna. Arról 
hamarosan mindannyian gondoskodtak, hogy 
a törvényeik közé bevegyenek valami olyan
féle deklarációt, amely amellett, hogy hatá
sában teljesen ártatlan, kifelé, a művelt né
pek közvéleménye felé azt a látszatot kelti, 
hogy a monarchia romjain alakult „nemzeti 
államok** igazi demokratikus berendezéssel 
komolyan végre akarják hajtani a kisebbségi 
szerződésekben elvállalt kötelezettségeiket. 
Még Románia is beiktatta a törvényeibe azt 
az elvet, hogy; „A lelkiism ereti szabadság 
korlátlan**. Ugyanakkor azonban magyar úri- 
asszonyokat és öreg em bereket nyílt piacokon 
botoztak félholtra a román katonák. Való
színűleg a lelkiism ereti szabadság nevében. 
Csehország, Jugoszlávia is gondoskodott ha
sonló hangulatkeltő törvényekről. Ezért na
gyon óvatosnak kell lenni az ítéletben, ha 
az utódállamok államférfiai vagy diplo
matái az ilyenfajta kirakattörvényekre hivat
koznak. Mert a kisebbségek sorsa nem eze
ken a kirakattörvényeken múlik. Hanem azo
kon a szürke, avatatlan szemek előtt ártal
matlannak látszó részletkérdéseket szabályozó 
törvényeken és rendeleteken, amelyek Cseh
szlovákiában is, Romániában is, Jugoszláviá
ban is teljesen csúffá tették a kisebbségi szer
ződésekben és a külföld számára készült 
kirakattörvényekben megállapított jogel
veket.

Nincsen a kisebbségi szerződéseknek olyan 
intézkedésük, amelyet az utódállamok tisz
teletben tartanának. A példák ezreivel tud
nánk ezt bebizonyítani. Ezen a helyen azon
ban számolnunk kell az olvasó türelmével 
s csak a legkirívóbb sérelmeket említjük, 
anélkül, hogy a fölsorolásuk megközelítő ké
pét is tudná adni mindannak a gonoszság
nak. amelyet az úgynevezett utódállamokban 
a nemzeti kisebbségek ellen elkövetnek.

A kisebbségi szerződések határozott intéz
kedéseket tettek abban az irányban, hogy az 
utódállamok a nekik juttatott terület népes
ségét az állampolgári jogaiktól meg ne foszt
hassák. A trianoni szerződés a csehek, romá
nok és szerbek kívánságára már enyhítette 
a kisebbségi szerződések határozott intézke
déseit és csak azt mondotta ki, hogy csak azok
nak a személyeknek van joguk a cseh, román 
vagy szerb állampolgárságra, akik az elcsa
tolt területen fekvő községekben vagy váro
sokban bírtak illetőséggel. A magyar viszo
nyokat kitünően ismerő csehek, románok és 
szerbek nagyon jól tudták, miért kívánják 
ők az állampolgárság zsinórmértékéül az ille
tőséget? Azért, mert a magyar illetőségi tör
vény már a háború előtt is nagyon hiányos 
és zavaros volt. Az utódállamok már most 
ezeket a zavaros és hiányos intézkedéseket
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fölhasználva, annak adták meg az állampol
gárságot, akinek nekik tetszett. Ezrével uta
sították ki területükről a magyar anyanyelvű 
lakosságot, azzal az ürüggyel, hogy nem 
cseh, nem román, vagy nem jugoszláv állam 
polgárok. Az állampolgársághoz való jogcí
mek kijátszására a legszemérmetlenebb ürü
gyeket találták ki. Körmendy Ékes Lajost, 
akit lakóhelyének túlnyomó magyar lakos
sága képviselőnek választott meg, a földre
form megfosztotta birtokától, ezután elvették 
csehszlovák állampolgárságát aminek termé
szetes következménye lett, hogy elvesztette a 
mandátumát is. Ugyanígy tettek ártalmat
lanná egy másik, kényelmetlenné váló ma
gyar képviselőt: dr. Korláth Andrást: meg
fosztották polgárjogától, abban a községben, 
amelyben a családja 1556 óta lak ik . Szinyey 
Merse István pedig, a világhírű magyar festő 
fivére, meg éppen olyan faluban vesztette el 
polgárjogát, amelyben a családja 1270 óta éli 
megszakítás nélkül. Ilyen módszerekkel igye
keztek az utódállamok csökkenteni a nekik 
juttatott területen maradt magyar lakosság 
számát. Ezen kivül még egy célt követtek az 
állampolgári jogok tömeges megtagadásával. 
Ezen az utón szabadultak a területükön ta
lált régi tisztviselőktől és a régi állami alkal
mazottak nyugdíj terhének a viselésétől. Cseh
szlovákiában a magyar hivatalnokokat arra 
kötelezték, hogy három hónap alatt tanulja
nak meg csehül, különben elveszitik állam- 
polgárságukat. Hasonló intézkedéseket tettek 
Romániában és Jugoszláviában is. Európa 
azt hitte, hogy régen béke van, amikor esz
tendők múlva a trianoni szerződés aláirása 
után a határon túlról még mindig egymás 
után érkeztek a menekült és kiutasított ma
gyarokat hozó vonatok. Ezrével és ezrével 
jöttek a földönfutó magyarok a m unkanélkü
liség szörnyű krízisében vajúdó Csonka-Ma- 
gyarországra. A lakáskrizis tetőfokán nem 
lehetett otthonhoz juttatni őket, évekig ten
gődtek a nyáron forró, télen hideg vagonok
ban, mint az értéktárgyaik lassú eladogatá- 
sából élő koldusok. Ha ugyan az értéktár
gyaikat magukkal tudták hozni! Mert pél
dául Romániában szabályszerűen azt követel
ték a kiutasított magyaroktól, hogy huszon
négy óra alatt hagyják el az ország területét. 
El lehet képzelni, hogy ezek a szerencsétle
nek ilyen rövid idő alatt nem tudtak gondos
kodni holmijuknak az elszállításáról. Rend
szerint potom áron voltak kénytelenek el
kótyavetyélni mindenöket.

Nagy számmal akadtak olyan állampol
gárságuktól megfosztott magyarok is, akik 
nem költöztek ki Csonka-Magyarországba, 
hanem megmaradtak Csehszlovákiában, Ro
mániában vagy Jugoszláviában. Ezek nem  
kaphatnak hivatalt, nyugdijuk ha volt, azt 
megvonták tőlük, kivándorolniok pedig nem  
lehet, mert nem kapnak útlevelet. Egysze
rűen éhen kell pusztulniok, mert igy kívánja 
az az uj rend, amelyet Trianon meghonosí

tott Közép-Európában. Mi történnék, ha egy 
ilyen csoport ember kétségbeesésében föllá
zadna? Megmondjuk: kivezényelnék ellene a 
katonaságot. Saját fia adna tüzet arra a nagy- 
szöllősi tanitóra, aki húsz esztendeig volt 
tanító egy helyben, de polgári jogától mégis 
megfosztották. Tudniillik jegyezzük meg jól 
ezt is. Csehszlovákiában a polgárjogoktól való 
megfosztás nem szünteti meg a katonai kö
telezettséget. Egészen jó üzlet ez: a polgár
jogától megfosztott egyén elveszti & nyug
diját, elveszti szavazati jogát, nem tud a par
lamentbe képviselőt küldeni a magyar ki
sebbségi jogok védelmére, de azért adót fizet 
és katonai szolgálatot teljesít.

Az utódállamok emellett még arra is ta
láltak módszert, hogy azoktól a magyaroktól 
is szabaduljanak, akiket még ezekkel az esz
közökkel sem lehetett az állampolgári jogok
tól megfosztani: a kivándorlásra csábítás is 
busásan arat az elszakított magyar területe
ken  A lelkiismeretlen kivándorlási ügynö
kök a magyar népességű országrészeken sza
badon garázdálkodhatnak, sőt nem egy eset
ben a hatóságok támogatását is élvezik. Az 
utolsó években különösen botrányos dolgok 
sültek ki ilyen irányban Romániában, ahol, 
amint ezt a magyar képviselőházban is szóvá 
tették, a belügyminisztérium aktív közremű
ködésével toboroztak magyar anyanyelvű ki
vándorlókat Dél-Amerikába. Természetes, 
hogy a kivándorolt magyarok a messze ten
gerentúli országokban nem számíthatnak a 
csehszlovák, román és jugoszláv képviseletek 
támogatására: ott pusztulhatnak el az ide
genben. Az a haza, amelyikkel Trianon meg
ajándékozta őket, örül, hogy megszabadult 
tőlük.

Elismerjük, hogy mindezek a dolgok fan
tasztikusan hangzanak. De nem a mi szub
jektív látásunk nagyítja meg őket. Mindezek 
elolvashatok egy objektív angol publicistá
nak, Sir Róbert Donaldnak „The Tragedy of 
Trianon** cimíi könyvében. És ugyanott ol
vasható Szabó Lajos katolikus lelkész esete, 
aki húsz esztendeig lakott Beregszász váro
sában. Amikor Sir Róbert Donald beutazta 
Csehszlovákiát, Szabó Lajos beszélgetni me
részelt vele. Erre húsz évi egyhelybenlakás 
és becsületes lelkészi működés után azonnal 
megfosztották polgárjogától, kitiltották az or
szágból. Vagyona ott maradt. Ö maga azóta 
földönfutó.

XVI.

A kisebbségi szerződések nem mentik 
meg az elszakított magyarságot 

az üldözés legkülönbözőbb fajtájától.
Az utódállamok kormányai hasonló ke

gyetlenséggel és lelkiismeretlenséggel bán
nak el a kisebbségi szerződésekben megálla-
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Mussolini, a modern Olaszország megteremtője, aki kitörölhetetlenül beleirta nevét a hálás magyar nemzet 
lelkébe azzalf hogy a nagyhatalmak képviselői közül ő foglalt először hivatalosan állást a trianoni szerző
dés revíziója mellett. A Duce baloldalán az elsőosztályu magyar érdemkeresztet viseli, mellén a harctéren szer
zett érmek, közöttük a sebesülési érem, amelynek a szalagján két csíkozás jelzi, hogy Mussolini kétszer is 
megsebesült a tűzvonalban. A Duce ezeket a még közlegény korában szerzett kitüntetéseket szereti leg

jobban. A festmény Merész Gyula műve. #
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Lord Rothermere, Magyarország nagy barátja, aki először irányította rá a világ figyelmét Trianon 
igazságtalanságára, és aki lankadatlanul küzd a magyar revízióért_ — Lászlő Fülöp festménye.
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pitott egyéb védő intézkedéssel is. Valameny- 
nyi kisebbségi szerződésben benne van pél
dául az az intézkedés, hogy az utódállamok
ban minden állampolgár „faji, nyelvi vagy 
vallási különbség nélkül a törvény előtt 
egyenlő és ugyanazokat a polgári és politikai 
jogokat élvezi41. Ugyanezek a szerződések 
ennek az elvnek a gyakorlati részletezésével 
kimondják, hogy a kisebbségekhez való tar
tozás „nyilvános állások, hivatalok és méltó
ságok elnyerése, vagy különféle foglalkozá
sok és iparok gyakorlása tekintetében1* egyet
lenegy állampolgárra sem lehet hátrányos* 
Valamennyi utódállamban az idegen ura
lom berendezkedését azzal kezdte, hogy el
csapta, földönfutóvá tette a magyar tisztvi
selőket, közöttük azokat is, akik a hűségesküt 
szabályszerűen letették. A régi magyar nyug
díjasok nyugdijának a fizetését megtagadták, 
nagyobb részüket kiutasították. Csonka-Ma- 
gyarország abba a kényszerhelyzetbe került, 
hogy em beries gondolkozásból is kénytelen  
volt a legtöbb ilyen szerencsétlen em ber el
tartásának a terhét vállalni, aminek két for
mája volt: vagy alkalmazta az elűzött tiszt
viselőket a csonka ország területén, vagy 
fizette a nyugdijukat. Hasonló okból a nyug
díjas özvegyek egész sorának az eltartását is 
magára kellett vállalnia. Mindezek a terhek, 
amelyet jog szerint az utódállamoknak kel
lene viselniük, igen súlyos kiadási tételeket 
jelentenek Magyarország költségvetésében.

Külön fejezetet érdemelne annak az el
mondása. hogy az utódállamok hogyan for
gatták ki birtokaikból a magyar földbirto
kosokat?  Először is: a legvadabb hatósági 
üldözést rendezték ellenük, hogy elvegyék 
a kedvüket az illető utódállamban való élet
től és gazdálkodástól. Azután pedig mind a 
három országban hoztak egy föld reform tör
vényt, amely alkalmas volt arra, hogy min
denütt végezzenek a magyar birtokosokkal. 
Ennek a módszernek megvolt az az előnye. 
hogy a földreformtörvényt k ifelé  úgy lehe
tett feltüntetni, mint demokratikus reformot. 
Holott az a valóságban nem volt egyéb, mint 
nyaktiló a magyar földbirtokosok kiirtására. 
Az elvett földbirtokért kárpótlást nem adtak, 
vagy olyan csekélységgel szúrták ki a volt 
tulajdonosok szemét, hogy az nem volt ellen
értéke az elvett javaknak.

Az igy elvett földekből nem részesítették 
a környéken élő földnélküli magyarságot, 
hanem saját em bereik között osztották szét 
az erőszakosan elszedett magyar földe
ket. A magyaroktól elvett birtokok igy egy 
uj telepítési akció alapjai lettek. A tiszta 
magyar Csallóközbe igy hozták a cseh légio
náriusokat, igy telepítettek a Bácskába bal
káni szerbeket, Erdélybe pedig az ókirályság
ból behozott románokat.

A „demokratikus11 földreformot e mellett 
sok esetben úgy hajtották végre, hogy 
az elkobzott birtokokból a nép egyáltalában 
nem részesedett. Romáidéban az állam az

elkobzott birtokoknak csak egy negyedrészét 
juttatta a földmivelő népnek, Csehszlovákiá
ban pedig a magyaroktól elvett birtokokat 
olyan emberek között osztották szét, akik kö
zel álltak ahhoz a klikkhez, amely az ország 
sorsát igazgatja.

De nemcsak a földművelés, hanem a köz- 
gazdasági élet egyéb terein is működésbe 
lépett az állami szervezet, hogy a kisebb
ségi szerződések világos rendelkezése elle
nére kiszorítsa a magyarságot elfoglalt pozí
cióiból. Csehország a cseh ipar érdekében  
tervszerűen tönkretette a Szlovenszkó és Ru- 
szinszkó területén lévő magyar vállalatokat. 
Románia kimondotta, hogy a magyar banko
kat és a magyar vállalatokat „nacionalizálniu 
kell. Ez abból állott, hogy a magyar pénz
intézetek és magyar vállalatok román nagy
ságokat voltak kénytelenek beválasztani az 
igazgatóságaikba. Az uj igazgatósági tagokat 
igen gyakran ingyen-részvényekkel kellett 
megajándékozniok. Természetes, hogy a ma
gyar bankok és egyéb vállalatok ezzel tisztán 
román ellenőrzés alá kerültek. A cseh ható
ságok tervszerű zaklatással tönkretették a 
magyar kereskedőket, akiknek a helyére 
nyomban csehországi kereskedők telepedtek . 
A három utódállamban olyan adók és köz
terhek egész sorozatát igyekeztek kitalálni, 
amely elsősorban a magyarságot nyomja. A 
legmeglepőbb vakmerőséget ezen a téren 
Jugoszlávia produkálta, ahol a mai napig 
sem gondoskodtak az összeolvasztott orszá
gok adózási rendszerének az egységesíté
séről.

Jugoszláviában a régi Szerbia, Monte
negró és Macedonia együttvéve az állam la
kosságának 36%-át teszi ki. A vajdasági ban
kok egyesületének 1927. évi jelentésében fog
lalt hivatalos adókimutatás szerint ez a 36 
százaléknyi lakosság a jugoszláv állam m eg
alakulásától 1927-ig közvetlen adókban mind
össze 23 százalékkal járult hozzá az állami 
kiadások fedezéséhez. A Vajdaság ellenben, 
amely az uj állam lakosságának mindössze 
csak 115 százalékát teszi ki, 25.5 százalékkal 
adózott.

Ennek az igazságtalanságnak azonban 
még folytatása is van. Nézzük meg az érem 
másik oldalát és vessük föl a kérdést, a szerb 
állam az aránytalanul túladóztatott Vajdaság 
számára mennyit téritett vissza állami kiadá
sok és befektetések alakjában? A válasz az, 
hogy a 23 százalék adót fizető Szerbia például 
a közegészségügyi tárca kiadásaiból összesen 
65 százalékot kapott. Még nagyobb igazság
talanságok sülnek ki a különféle tartományok 
közoktatási kiadásainak az arányából. 0- 
Szerbia itt már 82.5 százalékkal szerepel, a 
Vajdaság közoktatásügyét pedig a nevetsége
sen csekély 3 százalékkal intézték el, ami 
ezen az egykor magaskulturáju területen az 
iskolák javarészének a bezárását vonta maga 
után, miután Jugoszláviában az államon kí
vül még saját költségén sem tarthat fenn sem
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magánszemély, sem jelekezet semm iféle is
kolát.

A kisebbségi szerződések intézkednek az
iránt, hogy „egyetlen egy állampolgár sem 
korlátozható bármely nyelv szabad haszná
latában/* Ellenben egyik országban sem tű
rik a tiszta magyar cégfel Írást, (még a tiszta 
magyar vidékeken sem), a cseh légionáriusok 
a hatóságok támogatása mellett hajszát ren
deznek azok ellen, akik magyarul beszélnek, 
a vad nacionalizmussal megfertőzött román 
diákok Nagyváradon, Kolozsvárott és egész 
sereg más erdélyi városban végig rombolták 
a magyarok üzleteit. Cenzúrával, elkobzás
sal megfélemlítették a magyar sajtót, Jugo
szlávia ma sem tűr meg a területén magyar 
színtársulatot, Erdélyben és a Magyarország
tól elszakított Felvidéken pedig a magyar szí
nészeket üldözik, állandó színházaikat elko
bozzák, előadásaikat betiltják.

A kisebbségi szerződések a kisebbségi 
nyelveknek könnyítéseket ígérnek a bírósá
gok és hatóságok előtt, kimondják, hogy a 
kisebbségek vallásukat szabadon gyakorol
hatják, joguk van saját költségükön jóté
konysági, vallási, vagy szociális intézménye
ket létesiteni, ezekben a nyelvüket szabadon 
használni. Az egyik szakasz szerint „olyan 
városokban és kerületekben, amelyekben a 
nemzeti kisebbségek jelentékeny arányban 
laknak, a kormány könnyítéseket fog enge
délyezni avégből, hogy gyermekeiket saját 
anyanyelvükön taníthassák**. Ugyanezekben 
a városokban és kerületekben „a kisebbsé
geknek méltányos részt kell biztosítani mind
azoknak az összegeknek a felhasználásából, 
amelyek a közvagyon terhére állami, községi 
vagy más költségvetésekben nevelési vagy jó
tékony célra fordittatnak**. Az elmondottak 
után nem lepődik meg az olvasó, ha tudomá
sára hozzuk, hogy a kisebbségi szerződések
nek ezeket a rendelkezéseit is lábbal tiporja 
valamennyi utódállam. Mindenekelőtt arról 
igyekeztek gondoskodni, hogy minél keve
sebb olyan kerület és város legyen, amelyek
ben a nemzeti kisebbségek jelentékeny arány
számban élnek. Ezt a célt szolgálta a köz- 
igazgatás uj területi beosztása és a népszám
lálás. A közigazgatási területeket lehetőleg 
úgy kerekítették ki, a városok lakosságát a 
környékbeli falvak odacsatolásával úgy hígí
tották fel, hogy azokban minél kevesebb ma
gyar lakosságot kelljen kimutatni.

Ennél is fontosabb eszköznek látszott a 
kezükben a népszámlálás. Hiszen a statisz
tika meghamisításával nemcsak belpolitikai 
célokat lehetett elérni, hanem a külföld sze
mébe is port lehetett hinteni. A megejtett 
népszámlálásokon tehát mind a három utód
államban mindenféle eszközzel igyekeztek a 
magyarság arányszámát meggyengiteni. A 
legvadabb terrorral riasztották el az embere
ket attól, hogy magyarnak vallják magukat 
Kitalálták az el magyarosított tótok, rutének, 
románok és szerbek elméletét, amelyre fel
építették a névelemzés művészetét, Ezt kü

lönösen Jugoszláviában és Romániában vit
ték tökélyre. Akinek nincsen magyar hang
zású neve, azt nem Írták be magyarnak, 
annak a gyermeke nem látogathatta a ma
gyar iskolákat, még akkor sem, ha egy szót 
sem tudott másképpen, csak magyarul.

XVII.

A magyar kisebbségek ellen elkövetett 
lélekgyilkosság és a népszövetségi 

védelem.
Beszéljünk még az iskolaügyről, az elkob

zott magyar iskolák ezreiről, arról a mester
séges gátversenyről, amelyet a trianoni szer
ződéssel elvett területen a magyar gyerme
keknek végig kellett futniok, hogy az élet 
küzdelmeihez szükséges kultúrát megszerez
hessék? Az akadályverseny azzal kezdődik, 
hogy a gyermek nem iratkozhat be abba az 
iskolába , amelyik a szülőnek tetszik. Csak az 
„anyanyelvűknek m egfelelő" iskolában irat
hatók be, azt azonban, hogy a gyermeknek 
mi az anyanyelve, nem a szülő határozza 
meg, aki erre az anyanyelvre megtanította. 
Petrovic román kultuszminiszter 98.405/1926. 
számú rendelete erre * vonatkozólag ezt 
mondja: „Hogy a gyermek milyen anya
nyelvű, arra nézve a szülők nyilatkozatai 
egymagukban nem vehetők figyelembe, ha
nem azok szigorú átvizsgálás alá vétetnek/' 
A magyar anyanyelvű és magyar érzésű zsi
dó vallásu lakosokat a belügyminiszternek 
326.442/1926. sz. rendelete a következő intézke
déssel igyekezett kirekeszteni a magyar kisebb
ség közösségéből: „Minden zsidó vallásu lakos 
csakis zsidó nemzetiségűnek vallhalja mag át, 
az ellenszegülők közokirathamisításért bün
tető utón vonatnak felelősségre/' Igen ügye
sen simul ehhez a kultuszminiszter rendele
tének a következő mondata: „Nem vehető fel 
kisebbségi magyar iskolába az a gyermek, 
akinek a szülei a népszámláláskor, vagy más 
alkalom mal nem magyar nemzetiségűnek 
vallották magukat/* Jugoszlávia hasonló erő' 
szakos ezközökkel igyekszik megakadályozni 
azt, hogy a kisebbségek saját nyelvükön is
koláztathassák a gyermekeiket. A jugoszláv 
kultuszminiszter 14.449/1922. számú rendelete 
szerint „kétes esetekben a gyermek nemzeti
ségét illetőleg az (diami hatóság bizonyít
ványa a döntő!* És melyik a ketes eset'? Ter
mészetesen az, ha a szülő magyarnak vallja 
magát, az iskola ellenben szerbnek óhajtja 
nézni a gyermeket.

A csehek ezen a téren is raffinált eszkö
zökkel dolgoznak, úgy akarnak a jövendő 
magyar intelligenciájától megszabadulni, 
hogy egyszerűen nem hagyják a magyar 
gyermeket diplomát szerezni. A prágai par
lamentben elhangzott adatok szerint a cse
hek a kassai, nyitrai, iglói iskolákban min
den negyedik, Nagyroce. Zsolna Turócszent- 
márton Vágujhelv és Privigye városokban
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Gróf Bethlen István, Magyarországnak 1921 óta miniszterelnöke. Hatalmas politikai egyéniségét külföldi
ellenfeleink is elismerik. — László Fülöp festménye.
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minden harmadik, sőt Liptószentmiklóson 
és Eperjesen minden m ásodik tanulót m eg
buktatlak. Ez olyan egyszerű, mint a 
bus tojása. Pár év múlva Csehszlovákiában 
nem lesz diplomás magyar ember. Viszont 
a régi Csehország területén a bukott d iákok  
száma csak tiz százalék.

Beszéljünk még a magyar anyanyelvű ki
sebbségi egyházak szomorú helyzetéről, arról 
a sok szekatúráról, amellyel a csehek a ró
mai katolikus egyháznak kellemetlenkednek, 
igy akarván bosszút állni azért, hogy a szlo
vákok autonómiát követelő mozgalmának 
róm ai katolikus lelkészek állanak az 
Beszéljünk arról, hogy ugyancsak a csehek 
milyen agyafúrt módon igyekeznek a szin- 
magyar református egyház fejlődését megaka
dályozni? (A csehszlovákiai magyar refor
mátus egyház két esztendő óta nem tudja 
zsinati törvényeinek jóváhagyását a prágai 
kormánynál kieszközölni.) Beszéljünk a ki
sebbségi egyházak szomorú helyzetéről Ju
goszláviában és Romániában? Sokkal oko
sabb, ha erről nem mi beszélünk, hanem az 
érdektelen semleges szemtanukat hagyjuk 
nyilatkozni. Az Am erikai Unitárius Szövet
ség annyit hallott a képtelen romániai álla
potokról, hogy bizottságot küldött ki a kérdés 
tanulmányozására. A bizottság jelentéséből 
a következőket idézzük: „ utazásunk
alatt azt a benyomást nyertük, hogy az attro- 
citások egy m élyebben kigondolt rendszer 
részletei, s hogy ennek a rendszernek a célja: 
a magyar lakosság állandó terror alatt tar
tása. Embereket letartóztatnak és hosszú
idéig, kihallgatás nélkül, börtönben tartják 
őket. A botbüntetés itt még mindig haszná
latos. A románok tárgyalások nélkül hoznak 
botbüntetési ítéleteket, egyszerűen a terror 
kedvéért. Száz római katolikus és protestáns 
lelkészt hallgattunk ki, valamennyi súlyos 
politikai üldözésről panaszkodott, kilenc kö
zülök börtönben is ült. Az egyházak föld
birtokait a románok elkobozták s igy az 
egyházak által fenntartott magyar iskolák 
megszűnnek. A református és unitárius egy
házak közel vannak a teljes pusztuláshoz. 
Ez a rómániai kérdés ma Európa legsúlyo
sabb egyházi problémája." A Presbiteriánus 
Világszövetség bizottságának helyszíni jelen
tése ezt mondja: „Úgy találtuk, hogy a ma
gyar panaszok teljes egészükben jogosultak. 
Megállapítható, hogy az elszakított országré
szek uj uralmát az erőszakos brutalitások 
egész sorozata jellemzi. A békeszerződések
ben lefektetett kisebbségi jogok között egyet
len egy sincsen, amelyet tiszteletben tartot
tak volna."

A Presbiteriánus Világszövetség jelentése, 
amely nemcsak Romániára, hanem vala
mennyi utódállamra vonatkozik, már túl
megy a vallási sérelmek keretein és megál
lapítja, hogy a kisebbségi szerződésekben k ö r 
vonalazott politika a Magyarország testéből 
kiszakított területeken teljes kudarcot val

lott. Ugyanezt állapította meg a népszövet
ségi ligák 1930 márciusban Brüsszelben tar
tott ülésén Bakker von Bőssé asszony, aki be
utazta Jugoszlávia és Románia kisebbség
lakta területeit s felháborodva számolt be az 
ott szerzett tapasztalatairól. „Jugoszlávia 
nem törődik a kisebbségi szerződés aláírásá
val vállalt kötelezettségeivel'1, — jelentette
Bakker von Bőssé asszony, aki Romániában 
hasonló megállapításokra jutott.

Ilyen előzmények után mindenki meg
érti azt a följajdulást, amely a trianoni szer
ződés aláírásának tizesztendő évfordulója al
kalmából igy hangzott el gróf Apponyi Al
bert ajakéi ól: „A nemzeti kisebbségek 
védelmére alkotott szerződések holt betűk 
maradtak és ezáltal súlyosbodik a terület 
szétdarabolása, amely nemcsak ránk, de az 
emberiség magasabb érdekeire is mért csa
pás, mert ezzel együtt jár, hogy tőlünk el
szakított területen levő, ősi és dicső múlttal 
rendelkező magyar kultúra irtóhadjáratnak 
van kitéve".

Az olvasó ezekután visszaemlékezik rá. 
hogy — amint mondottuk — a kisebbségi 
szerződések a kisebbségi jogokat a Nemzetek 
Szövetségének a védelme alá helyezte és cso
dálkozva kérdezi: annyi nyilvánvaló szerző
déssértés, embertelen üldözés ellen miért 
nem kérik a Nemzetek Szövetségének az ol
talmát? Erre a kérdésre könnyű a rövid és 
egyszerű feleletet megadni. A Nemzetek Szö
vetségéhez eddig beérkezett körülbelül tízezer 
kisebbségi panasz. A Nemzetek Szövetsége 
pedig ebből a töm érdek panaszból alig né
hányat intézeti el. A többit eltemette a Nem
zetek Szövetségének az irattárába. Viszont: az 
érdekelt államok odahaza fokozottabb mér
tékben üldözték azokat, akik panaszukkal a 
Nemzetek Szövetségéhez fordultak.

Csoda-e, ha az agyonsanyargatott kisebb
ségek ezekután leszoknak arról, hogy az ille
tékes fórum előtt panaszt tegyenek? Hallgas 
suk meg, mit mond errevonatkozólag a ma
gyar kormány abban a beadványban, ame
lyet a kisebbségi eljárás ügyében 1929. évi 
április hó 12-én a Nemzetek Szövetségéhez 
intézett: „Annak folytán, hogy a védelem  
hatálytalan maradt, a kisebbségek csalódása 
olyan mértéket öltött, hogy az utóbbi időben  
már teljesen lem ondtak arról, hogy védel
mük érdekében kérvényeket intézzenek a 
Nemzetek Szövetségéhez. Hallgatásuk valódi 
oka ez a kiábrándultság, nem pedig az. 
mintha helyzetük javult volna".

Aki eben a kérdésben a magyar kormány 
véleményét elfogultnak tartaná, olvassa el azt 
a memorandumot, amelyet a nemzeti kisebb
ségek hathatósabb védelme érdekében 1930 
júliusának első napjaiban 61 angol képviselő 
intézett a kormányához. Ez a memorandum 
nyíltan megállapítja, hogy „a Nemzetek Szö
vetsége nem m egfelelő védelm ezője a k isebb
ségi jogoknak".
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XVllL

S. O. S .!
Az eddig elmondottak hű képét adták an

nak, hogy a trianoni békeszerződés mit je
lent Európa egyik legértékesebb népe, a ma
gyar nemzet számára. Most még arról kell 
néhány szót szólanunk, hogy Trianon mit 
jelent Európa számára. A történelem arra 
tanít, hogy a iossz és igazságtalan béke kö
vetkezménye mindig uj háború lett. Mindig 
törvényszerű biztonsággal uj m egrázkódta
tások következtek azokra a békékre, amelyek 
meg akarták állítani a nemzetek és országok 
természetes fejlődéséi.

A trianoni béke tehát uj háborúk fór  
rása. Ezt olyan politikai tekintélyek is meg
állapították már, akiknek a tárgyilagos Íté
letéhez semmi kétség hem férhet. így pél
dául Róbert Lansing, Wilson kormányának 
külügyi államtitkárja „The Peace Negoti- 
ations“ cimü könyvében ezt írja: „a béke- 
szerződések uj háború forrásai, ez olyan biz
tos, mint ahogy az éjszaka után nappal kö
v e t k e z i k R ó b e r t  Birkhill „The Seeds oí 
War“ (A háború magvai), Jean Desthieux 
„La paix n’est pás encore faite“ (A béke még 
nincs meg) címen irt könyvet erről a témá
ról. Charles Tisseyre pedig „Une erreur eb- 
piomatique“ cimü művében nyiltan hirdeti* 
„ez nem béke, hanem egy uj tűz fészke“♦

Egyre többen érzik, egyre többen belát
ják, hogy a trianoni béke uj háborút kény
szerít rá Európára. De tévedés ne legyen a 
dologban: nem mi magyarok vagyunk azok, 
akik ezt a háborút akarjuk, ak ik  ezt a há
borút óhajtjuk, akik ezt a háborút előkészít
jük. Magyarország nem az újabb vérontástól, 
hanem a félrevezetett nagy kultum em zetek  
jobb belátásától várja a maga igazságának 
az érvényesidését

Az elszenvedett vérláziló igazságtalansá
gok dacára sem mi fenyegetjük Európa bé
kéjét, Hanem azok a szomszédos állam ok, 
amelyek kapzsi és kegyetlen módon osz
tozkodtak Magyarország testén, most pe
dig rossz lelkiism eretükben nem látnak 
más eszközt jogtalan zsákmányuk m eg
őrzésére, mint a fegyvert és az erőszakot. 
A szomszédos államok nem elégedtek meg 
azzal, hogy Trianon teljesen lefegyverezte és 
védtelenné tette Magyarországot, hanem zsák
mányukat féltve, egymással véd- és dacszövet
séget kötöttek Magyarország ellen , Így jött 
létre a kisántánt, amelynek egyetlen lét
alapja a magyar igazságtól való félelem  és 
a magyar nemzet ellen érzett gyűlölet. Egy 
előbbi fejezetből tudjuk, hogy a trianoni szer
ződés csak 35 000 főnyi fegyveres erő tartását 
engedélyezte Magyarországnak, ugyanakkor 
í>edig a gyűlölködő szomszédok békében

542.000, mozgósítás esetén 4,365.000 embert 
tudnak a kicsiny, ellenségei gyűrűjébe zárt 
Magyarország ellen állítani. Az erők ilyen 
aránytalansága mindig a legnagyobb vesze
delm e a békének . A veszedelmet tetézi, hogy 
a kisántánt a nyílt szerződéseket titkos kato
nai konvenciókkal is kiegészítette. Az 1929- 
évi április és május hónapjában megújított 
titkos katonai szerződésekben a kisántánt-ál- 
lam ok nemcsak arra az esetre intézkedtek , 
hogy ha Magyarország kőzülök valamelyik 
ellen támadást intézne. Hanem katonai rend
szabályokat határoztak el arra az esetre is, ha 
a szerződő felek  közül valamelyiket más ide
gen hatalom támadná meg, Magyarország pe
dig azonnal kinyilatkoztatná a maga sem le
gességét. A szerződő felek  a semleges Ma
gyarország ellen is kötelesek azonnal mozgó
sítani, a magyar határt megszállni, sőt ha 
szükségesnek látják, egyéb katonai ténykedé
seket is csinálhatnak.

Mindenki tudja, hogy ilyen esetben már 
maga a határ megszállása is a béke veszedel
mét okozza. Mert a megtöltött fegyvereknek  
megvan az a hajlandóságuk, hogy elsüljenek  
és a mozgósított hadseregeknek, hogy előre 
masírozzanak. Az „egyéb katonai intézkedé
sek" nyilvánvalóan Magyarország egyes ré
szeinek vagy az egész országnak a megszállá
sát jelentik . Ne felejtsük el, akkor is, ha Ma
gyarország rögtön kijelentené a semlegessé
gét.

A lefegyverzetí Magyarország nyilvánva 
lóan nem sokat tehetne az ilyen megszállásig 
is elmerészkedő katonai intézkedések ellen. 
Magyarország önálló létezése, Magyarország 
szuverénitásának a csorbítatlan megőrzése 
azonban ma már több, rajtunk kivid álló ha
talomnak is érdeke . Ezek a hatalmak semm i 
esetre sem nézhetnék közönyösen, ha a kis- 
ántánt-államok, am elyeknek a példátlan fegy
veres felkészültségét éppen úgy vonzza Ma
gyarország védekezésre képtelen helyzete, 
mint ahogy a légüres tér vonzza a levegő be
áramlását, erőszakosan lépjenek föl a Csonka* 
Magyarországnak meghagyott terület ellen . 
ím e: Trianon, mint az európai béke nagy ve
szedelme! ím e: Trianon, mint egy uj világ
háború lehetősége!

Európát, az egész világ nyugalmát uj, ré
mes háború réme fenyegeti. Ennek a vesze
delemnek a neve pedig: Trianon. Magyaror
szág a végveszedelembe jutott hajók segély
kérő jelét intézi a világ civilizált nemzetei
hez, 5. O. S J  Savé our Souls! Mentsék meg 
lelkeinket! Mentsék meg Csőn ka-M agyaror
szág népét a végső kétségbeeséstől! Mentsék 
meg a trianoni határon tidra szakadt m a
gyarságot a végső pusztidástól! Mentsék meg 
a világot egy újabb szörnyű háború veszedel
métől! Tűzzék napirendre a világháború leg
rosszabb és legigazságtalanabb békéjének, a 
trianoni szerződésnek a revízióját!
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A REVÍZIÓS m o z g a l o m  t ö r t é n e t e .
A revíziós mozgalom egyidős a trianoni 

szerződéssel. Sőt valamivel idősebb is annál 
Még messze voltunk attól, hogy Magyaror
szág képviselőit a párizsi béketanács elé meg
hívják, amikor már megalakult a Terület 
Védő Liga, és egyik tiltakozás a másikat érte 
az ország földarabolása ellen.

Apponyi tiltakozása a leg
főbb béketanács előtt.

Nemzetközi vonatkozásban minden reví
ziós propaganda őséül azt a beszédet kell 
elfogadni, amelyet Apponyi Albert, a Pá 
rizsba küldött magyar békedelegáeió elnöke 
1920 január 16-án mondott a legfőbb béke
tanács előtt s amelyben előre megjósolta, 
hogy ha a Magyarország elé Írott békefelté- 
ttlek életbelépnek, azoknak milyen végzetes 
hatásuk lesz nemcsak Magyarországra, ha
nem egész Európára. „Európa újjáépítése és 
az európai viszonyok megszilárdulása ősz- 
széf ér heteden Magyarország földár abolásá- 
val“ — hirdette valóságos jóstehetséggel 
Apponyi. Majd igy folytatta: „Be kell lát- 
niok, hogy Magyarország szétdarabolása az 
európai viszonyok konszolidálása helyett 
még súlyosbítaná a zavaroknak , válságoknak 
és ellentéteknek azt a korszakát, amelynek 
ön ök  saját állításuk szerint nemeslelküen  
végét kívánják vetni"  — Magyarország szá
mára különös erkölcsi tőkét jelent Apponyi 
expozéjának az a része, amelyben az elszaki- 
tásra ítélt részek számára népszavazást kö
vetelt: „Az igazság megállapításának legki
tűnőbb eszköze a népszavazás, m i a magunk 
részéről határozottan követeljük annak pár
tatlan ellenőrzés mellett való alkalmazását. 
Mi belenyugszunk az eredménybe, bármi 
legyen is az!"

Az Apponyi expozéját követő napon még 
a velünk szemben vak gyűlölettel viselkedő 
francia sajtó egyik orgánuma is kénytelen 
volt megállapítani, hogy Apponyi „nem 
ügyetlenül" érvelt. Ma tiz esztendő távlatá
ból visszanézve, azt kell mondanunk, hogy 
Apponyi nagyszerűen érvelt. Mind azt a jós
latot, amelyet beszédében megtalálhatunk, 
az elmúlt esztendők teljes mértékben igazol
ták és minden érvnek, (amellyel a revízió 
mellett hadakozni lehet, legalább a csiráját 
megtalálhatjuk abban a csodálatos szónoki 
remekműben, amelyben Apponyi egy ellen
séges világgal szemben vette védelmébe a 
magyar nemzet igazát.

A békedelegáeió angol és 
amerikai tagjai az erősza
kos békék ellen.

Lloyd George, aki a legfőbb béketanács
ban Angliát képviselte, miután Apponyi be
szédét befejezte, a következő kérdéssel for
dult hozzá: „A Magyarország számára kije
lölt határokon kívül laknak-e egy tömbben 
élő magyarok?*4 — „Óh igen!" — felelte 
Apponyi és Teleki Pál ismeretes térképén az 
állítását igazolta is. Azon az érdeklődésen, 
ahogyan Apponyi magyarázatait figyelték, 
meglátszott, hogy a legfőbb béketanács tag
jai, akik meglehetősen tájékozatlanok vol
tak Közép-Európa ügyeiben, egész uj dolgot 
hallanak.

Amikor ez történt, Clemenceaunak a fiók
jában már ott volt Lloyd George „Egynémely 
szemlélődés a békekonferencia részére a fet
tételek végleges tervezete előtt" cimü memo
randuma, amelyben a következő mondatok 
olvashatók: „Nem lesz béke délkeleti Euró
pában, ha a most életrekelő minden kis 
állam határain belül erős magyar irredenta 
lesz. Amenniyre em berileg lehető, én a béke 
alapelvének óhajtanám  tekinteni, hogy a 
különféle fa jo k  anyaországukba kebeleztes- 
senek be"

Lloyd George és 'az angol békedelegáeió 
a kulisszák mögött ekkor már erős harcban 
állott az erőszakos békéknek azzal a terve
zetével, amelyet Clemenceau és Poincaré 
képviseltek. Lloyd George számos nyilatko
zatából kiderül, hogy ő az egész bekemúvet 
nem vette komolyan s azt hitte, hogy a kép 
telen intézkedések egy vagy két esztendő 
múlva amúgy is revízió alá kerü lnek . Keynes 
tanár, az angol békedelegáció tagja már 
megírta. „A béke gazdasági következm ényei" 
cimü tanulmányát, amelyben rámutatott mi
lyen romboló következményei lesznek a Pá
rizsban elkövetett tudatlan és felületes 
Európa rendezésnek. William Bullitt, az 
amerikai delegáció tagja ugyanekkor már 
elküldte Wilsonhoz azt a csalódott hangú 
levelét, amelyben lemondott a delegáció tag
ságáról, mert az uj békék igazságtalanságai
ból uj háborúk fognak származni: „A béke
tárgyalásoknak Santungot, Tirolt, Magyaror
szágot, Kelet-Poroszországot, Danzigot és a 
Saar területet érintő határozatai kétségkívül 
újabb nemzetközi konfliktusokat fognak  
eredm ényezni“ Bullitt már ebben a levélben
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követelte azt, ami később be is következett, 
hogy az Egyesült Államok tagadja meg ezek
nek a szerződéseknek az aláírását

A „Pesti Hírlap" négy-
nyelvű propagandaszáma.

A gyűlölködés és a bosszú atmoszférája 
azonban akkoriban még túl erős volt ahhoz, 
hogy a józan belátás elvei érvényesüljenek. 
A Chateau de Madridban internált magyar 
békedelegáció tagjai reménytelen küzdelmet 
vívtak a lehetetlen békeszerződés tervezeté
nek paragrafus tömege ellen. A küzködd  
magyar delegációnak kívánt a Pesti Hírlap 
segítséget nyújtani azzal, hogy 1920 február 
nyolcadikán sok ezer példányban szétküldött 
a világba egy magyar, francia , angol és olasz 
nyelven nyomtatott Pesti Hírlapot, amelyben  
Horthy Miklós akkori fővezérrel, Huszár Ká
roly m iniszterelnökkel és Csernoch János 
hercegprímással élükön, a magyar közélet 
kitűnőségei vonultak föl a tervezett béke 
igazságtalanságai ellen, igy: W ekerle, And- 
rássy Gyula, Wlassics, Szterényi, Teleki Pál, 
Herczeg Ferenc stb. Teljes joggal állíthatjuk, 
hogy a Pesti Hírlapnak ez a külső kiállítás
ban is formás, térképekkel és grafikonokkal 
díszített négynyelvü száma minden magyar 
revíziós propaganda-iratnak és könyvnek az 
őse . Három hét sem telt el a békeföltételek 
nyilvánosságra jutása óta, amikor a Pesti 
Hírlap ebben a külön kiadásában heves tá
madást intézett ellenök. A három különböző 
idegen nyelven nyomtatott példányokat meg
küldték a legfőbb beketanács tagjainak, min
den angol, olasz, francia miniszternek, az 
angol, olasz, francia parlamentek tagjainak, 
a nemzetközi politikai élet kimagasló alak
jainak, a nagy világlapoknak és igy to
vább.

A Pesti Hírlap propaganda számai kelle
mes meglepetést keltettek a magyar béke- 
delegáció tagjai között, akik elszigetelt hely
zetükben legjobban tudták értékelni a segítő- 
akció jelentőségét és fontosságát. „Ez nagyon 
szép dolog volt és a Pesti Hírlap nagy szol
gálatot tett vele a magyarság ügyéneku — 
jelentette ki Apponyi Albert a Pesti Hírlap 
Párizsba küldött munkatársa előtt. Teleki 
Pál véleménye ez volt a dologról: „Az akciói 
nagyon jónak tartom . . .  a legjobb időben  
jelent meg . . .  hazafias cselekedetnek tartom, 
hogy Légrádyék vállalkoztak ennek az új
ságnak a kiadásárau. f a g y o n  örülök — 
mondta ugyanekkor Bethlen István, — hogy 
a Pesti Hírlap vállalkozott arra, hogy azt a 
hézagot, amelyet mindenütt találunk és 
amelyet tekintve azt, hogy minden publici
tástól el vagyunk vágva, kiküszöbölni alig 
lehet, a maga erejéből k i t ö l t s e „Nagyon 
óhajtandó volna — tette hozzá — hogy a 
Pesti Hírlap a jövőben is, am ikor a publici
tásra talán még nagyobb szükségünk lesz, 
egy és más kérdésben a külföldön helyzetünk 
ismertetésére törekedjék * Magyarország mai

miniszterelnökének ezt a tiz év előtt kifeje
zett óhaját. teljesítette a Pesti Hírlap az 
„Igazságot Magyarországnak!44 cimü album 
kiadásával.

Arra az ellenséges és fagyos légkörre, 
amelyben a trianoni béke megszületett, jel
lemző, hogy a sok ezer példányban szétkül
dött propaganda-számra aránylag nagyon ke
vés külföldi levél érkezett. Közöttük a legér
dekesebb egy olasz levél, amelynek a megértő 
hangja már előre jelezte, hogy a háború utáni 
Magyarország volt ellenségei között elsősorban 
Olaszországtól remélhet jóindulatot és barát
ságot, Rizetti szenátor ebben a levélben me
leg rokonszenvvel szól Magyarországról s 
azt a véleményét nyilvánítja, hogy Európa 
békés fejlődése érdekében el kellene állni 
Magyarország földarabolásától.

Tiltakozások a békeszer 
zbdés aláírása és ratiü 
ka dója ellen.

Ilyen ellenséges és fagyos légkörben ter
mészetesen a magyar békedelegáció fárado
zása sem járhatott eredménnyel. Hiába való 
volt a delegáció nagyszerű fölkészültsége, a 
válaszjegyzékek tömege. A legfelsőbb béke
tanács nem változtatott a békefeltételeken. 
Fenyegetett, kényszerű helyzetünkben a szer
ződést 1920 junius negyedikén aláírtuk és* 
november (tizenharmadikán ratifikáltuk.

Akármilyen kényszerhelyzetben voltunk 
is, természetesen ez sem ment simán és 
ellentmondás nélkül. Az elszakított területek 
menekült magyarsága a béke aláírásának 
napján tüntető fölvonulást rendezett Buda
pesten, a nemzetgyűlés ülését a gyász jeléül 
fölfüggesztették. Másnap a nemzetgyűlésen 
Czettler Jenő Magyarország 36 legnagyobb 
egyesületének megbízásából tiltakozást olva
sott föl a békeszerződés aláírása ellen. Az 
elnök pedig kijelentette, hogy a nemzetgyű
lés a fölolvasott kiáltvány minden betűjével 
egyetért. A Pesti Hírlap a béke aláírásának 
alkalm ából statisztikai adatokkal és magya
rázó szöveggel bőven ellátott térképalbumot 
adott ki azzal a céllal, hogy a nemzetben az 
öntudatot és a lelkek  erejét meg szilárdítsa. 
A Pesti Hírlap egyébként vezércikkeiben  
hevesen küzdött úgy a szerződés aláírása, 
mint ratifikálása ellen.

A békeszerződés ratifikálása hasonló til
takozások közben történt meg. Az előadó, aki 
a ratifikációt ajánlotta, a kényszerhelyzeten 
kívül nem tudott más érvet fölhozni a ratifi
káció mellett, mint a Miller and-féle kísérő 
levelet. amely a határrendezés alkalmából 
megejthető határmódositások Ígéretével föl
keltette azt a reménységet, hogy a békeszer
ződés kegyetlen intézkedéseit nem fogják 
teljes merevségükben alkalmazni. Hogy az
után a Millerand-levél Ígéreteiből semmit 
sem tartottak meg, az ma külön érv a 
trianoni szerződés revíziója mellett.
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Baldwin, Asquith és Lan- 
sing lesújtó véleménye a 
békeszerződésekről.

Ebben az időben világosfejü politikusok 
már Magyarországon kivül is kezdtek tisz
tába jönni azzal, hogy a párizsi gyülöletbékék 
nem javára, hanem veszedelmére szolgálnak 
Európának. „A béke a versaillesi szerződés 
aláírásának napján szűnt meg“ — mondta 
Baldwin, aki később a miniszterelnöki szék
ben Lloyd George utódja lett. „Ez a béke 
nem állam férfiak m u n k á j a — jelentette ki 
Asquith. — „Sem értelme, sem értéke nin
csen. Ez nem az a tiszta béke, amely a há
ború befejeztével végét vethetné a további 
háborúknak “ Lansing, az Egyesült Államok 
államtitkára, aki tevékeny szerepet játszott 
a párizsi béketárgyalásokon, már ebben â  
időben lesújtó véleményt hangoztat az elért 
eredményről: „A békefeltételek m értéktele
nül kem ények és megalázók, közűlök sok 
nem teljesíthető. Az igazság m ellékes, m in
den az erőszak/* Angol államférfiakra hivat
kozik, akiknek szintén az volt a véleményük, 
hogy „a szerződések cselszövények és rab- 
lási vágy eredményei, értelmetlenek és ke- 
resztülvihetetlenek.u Nittiről, aki később több 
könyvet irt a revízió mellett, köztudomású, 
hogy már a békeföltételek megszövegezése 
idején igyekezett mérsékelni a Magyarország 
ellen tervezett igazságtalanságot, de hiába. 
Azt lehet mondani, hogy a Párizsban kötött 
békékkel, közöttük a trianoni szerződéssel, 
már megszületésük pillanatában is csak 
Franciaország és a kisantant voltak meg
elégedve.

Amerikában nem ratifi
kálják, Angliában a rati
fikáció alkalmából hevesen 
támadják a trianoni szer
ződéit, amelynek a fogyat
kozásait Briand is elismeri.

Nagyon érdekesek és nagyon tanulságo
sak azok a megnyilatkozások is, amelyek a 
trianoni béke ratifikációját a külföldön ki
sérték. Azt tudjuk, hogy a trianoni szerző
dést az Egyesült Állam ok egyáltalában nem 
ratifikálta. Még pedig azzal a célzattal, hogy 
a leghatározottabban tüntessen a szerződésbe 
foglalt igazságtalanságok ellen.

A ratifikáció azonban nem ment simán a 
francia és az angol parlam entekben sem . Mind 
a két helyen tekintélyes hangok emelkedtek 
a szerződés fogyatkozásai ellen. Franciaor
szágban maga Guem ier előadó is elismerte, 
hogy a békeszerződés rendkívül súlyos s 
amikor annak az elfogadását ajánlotta, a 
Millerand-féle kisérő levélre hivatkozott, 
amely szerinte lényeges módosításokra ad 
lehetőséget. Margain képviselő megállapí
totta, hogy a Millerand-féle kisérő levél „már 
magában véve is bevallása a kormány részé
ről annak, hogy a békemű rossz/* Ezt maga

Briand, az akkori miniszterelnök és kül
ügyminiszter sem tagadta, mert ugyanezen 
az ülésen kijelentette, hogy; „a magyar ha
tár bizonyos fokig önkényesen van m eg
vonva. Elég, ha egy térképet megnézünk és 
azon követjük a határvonalat, amely egyéb
ként nem feltétlenül végleges s amely, tud
juk meg mingyárt, nem feltétlenül szente
sin az igazságot. A határ bizonyos érdekeket 
sért és ezért bizonyos kiigazításokra lesz 
szükség

Az angol parlamentben már a ratifikációt 
megelőzőleg éles támadások hangoztak el a 
trianoni szerződés ellen. 1920 március 25-én 
a képviselőházban Captain Elliot, március 
30-án pedig a lordok házában lord Newtonf 
Viscount Bryce, lord Montagu, lord Syden- 
ham, lord W eardale, Marques of Crewe 
szálltak síkra Magyarország igazsága mellett. 
1921 május havában a ratifikációs vitában 
hatvantagu képviselőcsoport követelte a 
trianoni szerződés ratifikációjának a megta
gadását. A felsőházban pedig lord Newton, 
lord Bryce és lord Phillimore kívánták 
ugyanezt. Lord Curson külügyminiszter csak 
egyetlen egy érvet tudott fölhozni a ratifi
káció mellett, a Mülerand kísérőlevelében  
foglalt ígéretet.

Franciaország már 1920- 
ban felajánlotta Magyar- 
országnak a trianoni szer
ződés revízióját.

Amint láttuk, minden ratifikációs vitá
ban nagy szerepet játszott a Millerand-féle 
kísérőlevél. Magyarországban is, Angliában 
is, Franciaországban is azzal biztatták az 
elégedetlenkedőket, hogy a Millerand-levél- 
ben megígért határkiigazitás orvosolni fogja 
a legkirívóbb igazságtalanságokat. Később 
még rátérünk, a gyakorlatban hogyan váltot
ták be a Millerand-féle kísérőlevél ígéreteit? 
Ezt megelőzőleg azonban el kell mondanunk 
a Fouchet-jegyzék történetét.

Alig száradt még meg a tinta a trianoni 
szerződésen, amikor 1920 jul. 24-én, Fouchet 
budapesti francia főmegbizott. jegyzéket 
adott át a magyar kormánynak, amelyben a 
francia kormány hivatalosan fölajánlotta, 
hogy Magyarország és az utódállamok kö
zött kész olyan tárgyalásoknak a közvetíté
sére, am elyeknek a céljuk , hogy „egyrészt 
orvosoljanak bizonyos gazdasági és néprajzi 
igazságtalanságokat, másrészt kiegészítsék a 
kisebbségek védelm ének biztosítására már 
létesített határozmányokat/*

A hivatalos Franciaország tehát hat hét
tel a trianoni szerződés aláírása után hivata
losan elismeri a szerződés revíziójának, a 
néprajzi és területi igazságtalanságok orvos
lásának a lehetőségét. Ennek a nagylelkű 
kezdeményezésnek azonban volt egy szépség
hibája, amire ^rámutat León Blum francia 
szocialista vezér a Populaireben írott cikké
ben; „Hogyan? A békeszerződéseket követő
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napon már maga a francia » kormány élén 
Millerand miniszterelnökkel, elismerte, hogy 
a szerződések Magyarországgal szemben sú
lyos néprajzi és gazdasági igazságtalanságo
kat tartalmaznak? De hiszen ez egyértelmű 
a revízió kilátásba helyezésével És milyen 
föltételek mellett került volna erre sor? A 
magyar államvasutaknak egy francia csoport 
részére való bérbeadása fejében  Millerand 
hajlandónak mutatkozott, hogy Magyaror
szág határait saját szövetségeseinek, a k is- 
antant kárára k iigazítsa“

A francia pénzcsoport üzlete nem jött 
létre. Amire Millerand egyszerre lemondott 
a közvetítésről.

Egyáltalában nem gondol
tak a Millerand-féle kísérő
levél ígéretének beváltá
sára.

Amint láttuk, a Millerand-féle levélben 
foglalt Ígéret, amely kilátásba helyezte a ha- 
tármegállapitás legkirívóbb igazságtalansá
gainak a kijavítását, főindokul szolgált a 
trianoni szerződés magyarországi ratifiká
ciójára. Bizonyítékaink vannak azonban rá, 
hogy a velünk szerződő másik fél soha nem 
is gondolt arra, hogy a Millerand-levélnek a 
békeszerződés kiegészítéséül tekinthető ren
delkezéseit becsületesen végrehajtsa. Az 
egyik bizonyíték a magyar cseh-szlovák ha- 
tármegállapitóbizottságnak 1925. évi március 
hó 12-ik és 13-ik napjáról fölvett 36. számú 
jegyzőkönyve. Ebben olvasható a következő 
eset: „A magyar biztosnak azon kijelenté
sére, hogy nagyon meg van ütközve azon, 
hogy a határmeg állapításra vonatkozó okm á
nyok között a kísérőlevél nincsen m egem 
lítve, az antant biztosok válasza a következő  
volt: „A Szövetséges Hatalmak biztosai nin
csenek abban a helyzetben, hogy a kísérőle
vélről, amely a bizottságnak tudomására 
adatott, beszélhessenek

Azt, amit ebből a jegyzőkönyvből meg
tudunk, megerősíti Gordon Ross, a magyar- 
cseh határ megállapítására kiküldött bizott
ság egykori főtitkárja. Gordon Ross a Daily 
Mailben közölt levelében megírja, hogy am i
kor a bizottság m egkezdte a határ meg álla
pítását, hamarosan kitűnt, utasítása csak 
arra szól, hogy a határt pontosan úgy álla
pítsa meg, ahogyan azt a szerződés kijelölte .

Eszük ágába sem volt tehát, hogy m ódo
sítsák az eredeti határvonalat. Természetesen 
mindez máskép lett volna, ha az a francia 
pénzcsoport, amely a Fouchet-féle jegyzékkel 
egyidejűleg a Schneider-Creusot céghez csa
ládi közelségben álló Saint Sauveur gróf ve
zetése alatt jelentkezett Teleki Pál minisz
terelnöknél, megkötötte volna a León Blum 
nyilatkozatában említett üzletet.

Benes területek visszaadá
sáról tárgyal.

Azt viszont maguk a főérdekeltek, a Ma
gyarország testén osztozó utódállamok is

érezték, hogy túlsókat juttatott nekik a vé
letlen szerencse s józan ésszel nem lehet 
arra számítani, hogy a trianoni szerződés 
minden intézkedése állandóan fennmarad
jon. Volt idő, amikor maga Benes is, aki az 
utóbbi években a békeszerződések megvál- 
tozhatatlanságát hirdeti, az elcsatolt területek 
egy részének visszaadására gondolt.

Benes nemrégiben ismerte ezt be, amikor 
egy újságíró előtt azt mondotta, hogy most 
már nem gondol azoknak a területeknek a 
visszaadására, am elyeknek a Magyarország
hoz való csatolására évekkel ezelőtt hajlandó 
lett volna. Bethlen István miniszterelnök a 
Newyork Times munkatársának adott inter
júban ezekről a tárgyalásokról, az idén no
vember első felében, igy nyilatkozott: „Ki
lenc évvel ezelőtt csakugyan tárgyalásokat 
folytattunk erre vonatkozólag Csehszlovákiá
val, de soha sem tudtunk dr. Bcnestől hatá
rozott javaslatokat kapni. Ezután következett 
Károly restaurációs kísérlete és azóta Cseh
szlovákia Magyarországot a békeszerződések 
veszedelmének tekinti. Azóta nem is folytak  
ebben a kérdésben tárgyalások„ Egyébként 
fölmerül az a kérdés, — teszi hozzá Bethlen 
— ki képviseli ebben az ügyben Csehszlová
kia véleményét, Masaryk, vagy Benes?”

Masaryk nyilatkozatai.
Az utolsó, maliciózus kérdés magyará 

zata, hogy Masaryk, aki mindig tisztában 
Volt a csehszlovák* állam összetételének 
természetellenes voltával, kezdetétől fogva 
sokkal békülékenyebb álláspontot foglalt cl 
a békeszerződések revíziója tekintetében, 
mint Benes. A cseh állam elnöke már 1923- 
ban kijelentette dr. Pályi Ede előtt, hogy 
„a túlnyomóan magyar lakosságú területek 
visszaadásáról igenis lehet tárgyalni, de ter
mészetesen csak m egfelelő föltételek mellett11. 
Masaryk 1927 október 28-án a cseh nemzeti 
ünnepen megismételte azt, amit Pályinak 
mondott, kijelentvén: „sohasem titkoltam, 
hogy a bcke-egyezmények és különösen 
Európa uj (ölosztásának a müve nem min
den részletében tökéletes. Bizonyos korrek
túra részleteiről lehet tárgyalni, de ennek 
tárgyilagosan és igazságosan, nem agitáció- 
szerüen kell történnie és a tárgyalásokat ál
lam és állam között kell folytatni“. Az elnök 
ilyen irányú megnyilatkozásainak azonban 
nem volt soha semmiféle praktikus értékük, 
mert az elnöki nyilatkozatot mindig nyomon 
követte egy Benes nyilatkozat, amelyik le
rontotta Masaryk engedékeny magatartásá
nak minden értékét. A legutolsó időkből is 
fölhozhatunk egy erre vonatkozó példát.

1930 szept. 29-én megjelenik Masaryknak 
a londoni General Press munkatársa előtt 
tett következő nyilatkozata: „Ami Magyar- 
országot illeti, a veszélymomentum a ma
gyarok részéről követett agresszív poli
tikában van. Nehézségeikben teljesen együtt
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érzek a m agyarokkal és kedvező körülm é
nyek között kész volnék arra, hogy a m eg
levő határ módosítását az ő javukra fonto
lóra vegyem; mielőtt azonban ez valamilyen 
alakban lehetséges lenne, a magyaroknak 
meg kell változtatni taktikáju kat“ Alig je
leni meg ez a nyilatkozat, ismét akcióba lé
pett Benes, hogy az elnök kinyilatkoztatásai
nak a lényegét megcáfolja és elhomályosítsa. 
A cáfolat, amely állítólag autentikusan 
idézi Masaryk nyilatkozatát, azt mondja, 
hogy az elnök nem a magyarok javára teendő 
egyoldalú határmódositásról beszélt, hanem 
csak a mai határok modifikációjáról, ehhez 
is hozzátette, hogy mindenféle határváltozta
tás a parlamentnek van fenntartva s nem 
lehet megváltoztatni a határokat a kis és 
nagy antant hozzájárulása nélkül. Ami pe
dig legérdekesebb, Benesék szerint az elnök 
azt is kijelentette, hogy: „Ezenkívül a válto
zás nem lehetne kizárólag egyoldalú. A mi 
területünk is hasonlóképpen kiterjesztést 
kívánna a m i javu n kra" Az utolsó karika- 
turaszerü ötletben alighanem egy uj Benes- 
féle taktikázás csirája rejlik. Benes cáfolatá
val szemben viszont a General Press munka
társa ellennyilatkozatában megállapította, 
hogy Masaryk nyilatkozata igenis úgy hang
zott el, amint azt ő megirta és az elnök sem
mit sem mondott azokból a fenntartásokból, 
amelyekkel az ő nyilatkozatát Benesék ki
egészítették. Aki tudja, hogy Benes és 
Masaryk között évek óta milyen huzavona 
folyik ebben a kérdésben, nem is kételkedik 
a General Press tudósítójának az állításai
ban. De akkor még mindig nyitva marad az 
a kérdés, amelyet Bethlen fölvetett: ki kép
viseli Csehszlovákia véleményét ebben a kér
désben, Benes vagy Masaryk?

A guerillaharc korszaka.
A trianoni szerződést tehát aláírták, 

ratifikálták. Ezzel egyidejűleg pedig megim 
dúlt a küzdelem a szerződés revíziójáért.

Magát a revíziós mozgalom történetét há
rom főfejezetre lehet osztani. Az első a 
Rothermere lord föllépését megelőző korszak, 
amelyet a „guerillaharc koráu-nak lehetne 
elnevezni. A második Rothermere nagyszerű 
sajtóhadjárata. A harmadik korszak pedig, 
amelyet Mussolini és Curtius német külügy
miniszter legutolsó beszédeitől lehet számí
tani, a revíziós követelés bevonulása a kor
mányok hivatalos programmjába.

A guerillaharcok korában még nem le
hetett jól megszervezett összefüggő akciókról 
beszélni. Egy-egy külföldön tartott előadás. 
(Az első ilyesfajta megnyilatkozás 1922 tava
szán Teleki Pálnak vitaestéje volt az oxfordi 
egyetemen.) Külföldi újságokban elhelyezett 
újságcikkek. Külföldi vendégek fogadása 
Budapesten. Egyik-másik jóindulatú külföldi 
politikus, vagy publicista megnyilatkozása 
Magyarország igaza mellett. Keynes 1922-ben 
megjelent uj könyve: „A békeszerződések

revíziója". Jean Desthieux tanulmánya: 
„Nincs még béke! A kis antant " 1923-ban a 
francia parlamentben megalakult a magyar
barát képviselők csoportja. A csoport vezére, 
Charles Tisseyre, aki: „Egy diplomáciai té
vedés, — A megcsonkított Magyarország" 
cim alatt könyvet irt mellettünk. Az elhangzó 
nyilatkozatok között igen érdekesek és még 
ma is használhatók akadnak. A mai angol 
kormány tagjai például meglehetősen hatá
rozottan lekötötték magukat a békeszerződé
sek revíziója mellett. MacDonald a munkás
párt 1925 szeptember havában tartott liver
pooli értekezletén kijelentette, hogy ha a 
munkáspárt ismét kormányra kerül, m ódo
sítania kell a versaillesi békeszerződést. 
„Olyan béke ez, amely kihatásában rosszabb, 
mint a háború volt" Henderson külügymi
niszter, 1924. évi február 25-iki beszédében 
a következőket mondta: „A szövetséges állam 
férfiaknak, k ik  országaikat Párizsban kép
viselték, nem sikerült egy igazságos és tartós 
békét létesíteni, a versaillesi szerződés ható- 
rozmányai valóságos m egcsúfolásai a törté
nelemnek. A kormánynak az a föladata, hogy 
megteremtse a valódi békét"

Rothermere megindítja
akcióját.

A revíziós mozgalom történetének máso
dik korszaka, amint mondottuk, Rothermere 
föllépésétől számítódik, 1927 junius 2i-én je
lent meg a Daily Mail-ben a „Magyarország 
helye a nap alatt" cimü cikk, amelynek első 
mondata igy hangzott: „Kelet-Európa tele 
van Elszász-Lotharingiákkal"  Ettől a naptól 
fogva a magyar ügynek van méltó szószólója 
a világ közvéleménye előtt. A Daily Mail két
milliós példányszámban hirdeti a magyar 
igazságot és Rothermere lord, aki a nemes 
ügyért való küzdelembe egyre jobban bele 
melegszik, nagyszerű szívóssággal és a tárgy 
csodálatosan alapos ismeretével veri vissza 
az ellene megindított ellenoffenzivákat. Ta
lán a világtörténelemben páratlan az, ami 
ebben az esetben történt. Lord Rothermere, 
mielőtt első cikkét megirta, úgy érkezett Bu
dapestre, mint egy ismeretlen és előkelő ide
gen. Nem kereste az úgynevezett „iletékes 
körök“-kel való érintkezést. Sőt elkerülte. 
A maga szemével akart látni. A saját fülével 
akart hallani. Véletlenül tanúja volt egy reví
ziós népgyülésnek, amelyet a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége a Vigadóban rende
zett. S — amint ezt később maga megirta — 
abból az elszántságból, abból az elkeseredés
ből, amely ezen a népgyülésen megnyilatko
zott, látta, hogy itt az idő az akció megind: 
fására. A magyar igazságnak nem lehet éke
sebb szóló bizonysága, mint ennek a nemes- 
szivü és nagyszerű embernek az önkéntes sa
ját elhatározásából való állásfoglalása. „Két 
fiam esett el a háborúban, — mondotta az 
egyik nyilatkozatában. — Nemes ideálokért 
áldozták fel az életüket, nem azért, hogy egy 
dicső nemzettel igazságtalanul bánjanak"
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Ilyen motívumok indították cselekvésre 
ezt a nagyszerű embert, akinek az önzetlen 
és nemes föllépésé csakhamar életet és moz
galmat hozott a revíziós mozgalom tespedő 
vizeibe. A magyar társadalom a békekötést 
követő hetedik esztendőben a trianoni nyo
morúságba belefáradva, már bizonyos apá
tiával nézte a dolgok fejlődését. Ebbe a tár
sadalomba egyszerre uj reménységet öntött 
a kitűnő lord föllépése. Bethlen István egy 
parlamenti beszédében igen meleg hangon 
emlékezett meg a Daily Mail-ben megkez
dett akcióról, Herczeg Ferenc pedig moz
galmat indított, hogy a magyar nemzet sok
százezer aláírással üdvözölje Rothermere 
lordot. A sokszázezer aláírás természetesen 
igen hamar összegyűlt s a Magyar Revíziós 
Liga küldöttsége Nagy Emil és Vermes Béla 
vezetése alatt, 1927 november 10-én, Lon
donban átnyújtotta Rothermerenek a hu
szonöt kötetre terjedő diszalbumot, mely 
nem kevesebb, mint egymillióháromszázezer 
aláírást foglalt m agában . A Magyar Reví
ziós Liga maga is Rothermerenek köszönheti 
létrejövetelét. Rothermere sürgette egy 
olyan állandó szerv megalkotását, amely a 
Nemzeti Szövetség, a TESz és a többi ha
sonló társadalmi alakulás mellett, az egész 
nemzet minden rétegét csoportosítja a reví
zió egyértelmű követelésében. Csak napokba 
telt és Rothermere kívánsága megvalósult, 
megalakult a Liga, amely Herczeg Ferenc 
elnöksége alatt nagyszerű tevékenységet fejt 
ki a revíziós eszme terjesztése érdekében.

A Rothermere-akció egyik közvetlenül 
megmutatkozó hatása tehát az volt, hogy a 
magyar közvéleményt felrázta közönyéből. 
A másik hatása, hogy egyre szélesebb kör
ben támaszt érdeklődést a trianoni szerző
désben foglalt igazságtalanságok iránt. 1927 
nyarán pártközi bizottság szervezkedik az 
angol parlamentben a magyar kérdés tanul- 
mány ozására. Lloyd George is Rothermere 
m ellé áll. Földiák Györgynek, az Angol Ma
gyar Bank egyik budapesti igazgatójának a 
levélbeli kérdésére kifejti, hogy a »m egkö
tött szerződésekről azoknak m egalkotásakor 
m indenki elismerte, hogy „időről-időre m ódo
síthatók lesznek az esetleg fölm erülendő uj 
tényeknek és körülm ényeknek m egfelelően  
>Mi mindnyájan elismertük annak lehető
ségét, — irta — hogy a békeszerződések bizo
nyos rendelkezései és bizonyos klauzulái 
eszmecsere, döntés és esetleg revízió tár
gyává is tehetők ama nagy bíróság által, 
amelyet a békeszerződés első pontjai meg
szervezett, vagyis a Népszövetség á lta l”

Tardieu, francia miniszterelnök abban 
a vitában, amely 1930. évi november hó 
13-án a revízió kérdésében fejlődött ki a 
francia parlamentben, tagadta, hogy a nép- 
szövetségi paktum 19. szakaszára hivat
kozva, bárki is kérhetné a békeszerződések 
revizióját. „Sokan olyan értelmet kívánnak 
adni a tizenkilencedik paragrafusnak, —

mondta — amire a szövegezői sohasem gon
d o ltak“ Lloyd George tanuságtetele már 
Tardieu beszede előtt három évvel végérvé
nyesen eldöntötte ezt a kérdést és kétségte
lenné tette, hogy a szerződés megalkotói ép
pen a revízió lehetővé tétele érdekében al
kották meg a 19. paragrafust.

Harmadik hatása a Rothermere-akció 
megindításának az ellentábor fölszisszenése 
volt. A cseh parlamentben julius 7-én he
ves kirohanások történtek Rothermere el
len, akit akkoriban a cseh lapok „Don Qui- 
chote de la Daily Mail“ néven igyekeznek 
lekicsinyelni. A támadást maga Benes ve
zeti. Ebből heves polémia támad, Rother
mere azonban az adatok pergőtüzével csak
hamar elhallgattatja a cseh külügyminisz
tert. Ugyanez a sorsa 1927 novemberében 
Zoch lutheránus püspöknek, aki kemény vá
laszokat kap a lordhoz intézett nyilt leve
leire. A magyar nemzet egyre több bizako
dással és a nemes lord iránt való lelkesedés
sel nézi ezeket a fejleményeket. Rothermere 
iránt való háláját boldogan és tüntetőén fe
jezi ki, mikor 1928 májusában Rothermere 
fia, Harmsworth látogat el Magyarországra. 
Soprontól Budapestig, Szegedtől Debrecenig 
valóságos diadalul volt Rothermere fiának az 
utazása. Mi, magyarok, magunk is könnyes 
szemmel és megilletődött szívvel eszméltünk 
rá, hogy a revíziós követelés mennyire benne 
él a magyar nép lelkében.

Rothermere és a „Pesti
Hírlap".

A Pesti Hírlap természetesen az első 
pillanatban ott állott Rothermere mellett, 
uj hevvel és uj lelkesedéssel folytatta régi 
akcióját a trianoni határok megváltoztatá
sáért. A lap állandó összeköttetést tartott 
fenn Rothermere-rel, a lord számos, ma 
is emlegeti és ma is idézett nyilatko
zata a Pesti Hírlapban látott először nap
világot. A Pesti Hírlap harci erejét pe
dig fölbecsülhetetlen értékűvé tette, hogy 
akkoriban a magyar újságírás fejedelme, 
Rákosi Jenő irta a vezércikkeit. Rothermere 
lord angol fordításban olvasta Rákosi Jenő 
cikkeit, a revíziós harc londoni és budapesti 
két vezéregyénisége között ismeretlenül is 
bizonyos intimitás fejlődött ki. Csakhamar 
létrejött közöttük az első személyes találko
zás. Rákosi Jenő, aki ekkor már 86 eszten
dős volt, az ő korában csodálatos vállalko
zási készséggel és frisseséggel rászánta ma
gát a hosszú utazásra, 1928 júliusában meg
érkezett Angliába, ahol két héten keresztül 
a lord skóciai kastélyában Rothermere ven
dége volt. Az első találkozást hamarosan 
követte a második. Rákosi Jenő ugyanabban 
az évben, szept. 23-án, Velencében találkozott 
a lorddal, Velencéből pedig Rómába utazott, 
ahol Mussolini fogadta. Rákosi Jenő csodála
tos egyéniségének kétségtelenül hatása volt 
úgy Mussolinire. mint Rothermerere,
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A lordnak nemsokára szomorú alkalma 
nyílt arra, hogy a Rákosi Jenő iránt ér
zett elismerésének áldozatrakész bizonyságát 
adja. Alig pár hónappal a velencei találkozó 
után, 1929 február 8-án Rákosi Jenő meg
halt. Február 17-én pedig megérkezik Ro- 
thermere lord sürgönye a Pesti Hírlap-hoz, 
amelyben bejelenti, hogy saját költségén 
szobrot állíttat Rákosi Jenőnek. A szobor az
óta már elkészült, 1930 november 30-án le is 
leplezték. Rothermere pedig, aki a Daily 
Mail főszerkesztőjét, Ward Price-t bizta meg 
képviseletével, Kossuth Lajos szavait üzente 
a Rákosi Jenő emlékét ünneplő magyar 
nemzetnek: „Mióta az em beriség történelmét 
följegyezték, nem volt igazságosabb ügy, 
mint a magyar nemzet ügye!(t

Mussolini a revízió mellett.
Nem részletezzük tovább a Rothermere- 

akicó egyes mozzanatait. Most még csak 
arra kivánunk röviden rávilágítani, hogy a 
Rothermere-akcióval kapcsolatban hogyan 
lett a szétszórt és ködös revíziós meggyőző
désekből egységes politikai akció, a revízió 
követelése mint vált az egyes kormányok
nak hivatalosan hangoztatott programjává. 
Ezzel megérkeztünk a revíziós mozgalom 
történetének legfontosabb fázisához, a har
madik fejezethez, amelynek egyébként ma 
még csak a kezdetét éljük.

A revízió problémájával kapcsolatban 
Rothermere közvetítésével történik meg az 
első, végtelenül fontos állásfoglalás. A Daily 
Maii 1928 március 27-én közli Mussolininek 
a Rothermere lord előtt tett nyilatkozatát, 
amelyben Olaszország vezére, minden más 
felelős állásban levő állam férfit megelőzve, 
foglalt állást a trianoni szerződés revíziója 
mellett, mert „egy békeszerződés nem lehet 
s í r b o l t Mussolini nyilatkozata leírhatatlan 
lelkes hatást vált ki a magyar közvéleményből. 
Amikor egy hónappal később Budapestre ér
kezik az olasz képviselőknek és szenátorok
nak egy csoportja, a magyar társadalmi 
egyesületek szövetségének rendezésében 25 
ezer főnyi tömeg tüntet az olasz-magyar ba
rátság és Mussolini mellett.

Mussolini nyilatkozata mint a bomba 
csap le az ellenséges táborba. Benes, aki 
Nyugat-Európa felé szereti megőrizni a lát
szatot, 1928 április 10-én az amsterdami De 
Telegraafban  még azt mondja, hogy a béke- 
revízióról valóban lehet beszélni, hiszen 
senki, maga a csehszlovák állam sem állí
totta, hogy a jelenlegi békék ideálisak és 
azokon nem lehet javítani. Két hónappal ké
sőbb, junius 21-én, azonban a kisantant kül
ügyminisztereinek Bukarestben tartott kon
ferenciája már sokkal harciasabb húrokat 
pehget és a kiadott kommünikében, amely 
főképpen Magyarországgal és a revízió kér
désével foglalkozik, kijelenti, hogy „minden

eszközzel szembeszállónak bármilyen kísér
lettel, amely a trianoni szerződés megvál
toztatására irányul

A hivatalos Anglia álláspontja sem ked
vező. Chamberlain, Anglia akkori külügy
minisztere egy hozzáintezett interpellációra 
válaszolva, 1928 julius 4-én kijelenti: „Senki 
sem szolgálja a béke érdekét azzal, hogy a 
nemrég megkötött béke revízióját javasolja u 
Itt megjegyezzük, hogy Anglia hivatalos kö
reinek az állásfoglalása a munkáspárt ura
lomra jutása után némiképpen kedvezőbb 
lett a számunkra. 1929 november 13-án 
Mander liberális képviselő megkérdezte a 
munkáspárti kormány külügyminiszterétől, 
mi a kormány álláspontja a trianoni szer
ződés revíziója tárgyában? Henderson pe
dig erre ezt felelte: „Az angol kormány soha 
sem tette megfontolás tárgyává a trianoni 
szerződés revíziójának a kérdését.“ A diplo
mácia nyelvezetében a finomságok dönte
nek. Ezért megállapíthatjuk, hogy Hender
son form ulája, am ely még nyitva hagyja az 
ajtaját annak, hogy az angol kormány a kö
zelebbi vagy távolabbi jövőben a revízió 
mellett foglaljon állást, valamivel jobb a 
Chamberlain ridegen elutasító álláspontjánál.

A hideg és óvatos Chamberlaint revízió- 
ellenes nyilatkozatának megtételére többek 
között az is indíthatta, hogy Mussolini 1928 
junius 5-én tartott külpolitikai expozéjában 
hivatalos helyről megismételte azt, amit a 
Rothermerenek adott intervjuban kijelen
tett: „Súlyos bonyodalmakat lehet kikerülni 
azzal, ha revízió alá veszik a békeszerződé
seket azokban a pontokban, amelyek reví
zióra szoru lnak“

A revíziós gondolat további terjeszkedé
sét mutatja, hogy az amerikai Egyesült Álla
mok szenátusának a külügyi bizottsága elha
tározta, hogy a magyar kérdést tanulmá
nyozni fogja s hivatalosan m egkereste Ro
thermere lordot, küldje be a Daily Mail-nek 
Magyarországról Írott cikkeit .

A magyar kormány állás
pontja.

A magyar kormány az egyre szélesebb 
köröket verő mozgalommal szemben nagyon 
óvatos, igen sokak szerint túlzottan óvatos 
álláspontra helyezkedik. 1927 október 19-én 
az egységes párt értekezletén Bethlen István 
kijelenti, az időt nem tartja még alkalm as
nak arra, hogy a békerevizió kérdését a 
Nemzetek Szövetsége előtt fölvesse . Ez a hi
vatalos magyar álláspont lényegében azóta 
sem változott. A magyar kormány politikája 
ebben a tekintetben arra szorítkozik, hogy 
ne zárja be maga mögött az ajtókat. A hábo
rút elítélő Kellog-paktumhoz például Ma
gyarország 1928 október 8-án annak a m eg
jegyzésével csatlakozott, hogy reméli, a pak
tumot aláíró hatalmak a jövőben keresni fog
ják  a módját a nemzetközi igazságtalanságok 
orvoslásának.
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Amint a Rothermere-akció sodra min
dig hatalmasabb tempóban magával ra
gadja a magyar közvéleményt, a magyar 
kormány egyre sűrűbben kénytelen állást 
foglalni a revízió kérdésében. 1929 január 
15-én például már az egységes párt érte
kezletén is sürgető hangok hallatszanak, 
amelyek a kormány erélyesebb föllépését kö
vetelik. Ezekre a fölszólalásokra Bethlen Ist
ván azt feleli, hogy a kormány csak „m egfe
lelő nemzetközi helyzetben" hajlandó a reví
ziós követelés fölvetésére.

Két héttel később újabb offenziva indul 
azzal a céllal, hogy a kormányt határozottabb 
föllépésre bírja. 1929 február elsején Buda
pest székesfőváros közgyűlése Polónyi Dezső 
indítvány ára elhatározta, m egkeresi a tör
vényhozást, hogy az utasítsa a kormányt a 
trianoni szerződés revíziójának az előkészíté
sére. Ez a határozat már a fővárosi pártok 
hoászu kompromisszumos tárgyalásának az 
eredménye volt, mert Polónyi Dezső eredeti
leg sokkal határozottabb hangon fogalmazta 
meg indítványát. Február hatodikén Bethlen  

’István a képviselőházban kijelenti, hogy 
teljesen magáévá teszi a főváros revíziós ha
tározatát, de hozzáteszi: a kormány csak ak
kor veti föl külföldi fórum ok előtt a revíziós 
kérdést, ha az idő már megérett rá.

A magyar kormány óvatosságát némikép
pen érthetővé teszi, hogy ebben az időben 
még az utódállamok számára a revízió puszta 
emlegetése is elegendő ok volt arra, hogy Ma
gyarországot békebontó szándékkal vádolják 
meg a világ előtt. 1929 május 27-én Budapes
ten nagy pompával avatják föl a hősök emlék
kövét és a millenniumi emléket. Bethlen Ist
ván ünnepi beszédében azt hirdeti, hogy a 
magyar nemzet nem nyugszik meg a trianoni 
végzésben soha. Két héttel később, junius 
10-én a kisantant-államok korm ányai demar- 
sot intéznek a magyar korm ányhoz, amelyben  
tiltakoznak Bethlen István „irredenta k i
jelentései" ellen.

Magától értetődik, hogy ennek az okvetet- 
lenkedésnek nem lett semmi következménye. 
Kisantantékat lehűti, hogy Bethlen Istvánt, 
aki junius folyamán Párizsba utazik, a fran
cia fővárosban igen barátságosan fogadják, 
a francia sajtóban, magában a külügyminisz
tériumhoz közelálló Le Temps-ban is jóindu
latú cikkek jelennek meg Magyarországról. 
Elmúlt az az idő, amikor a francia sajtó tel
jes egészében a kisantant hazugságait terjesz
tette. A kisantantot gondolkozóba ejtheti az 
is, hogy 1929 julius 30-án a II. Internacionále 
végrehajtó bizottsága Bernben állást foglal a 
revízió mellett, bárha határozatához hozzá
teszi: „csak egy demokrata és békés Magyar- 
ország kérheti az Internacionálé támogatá
sát."

Lassan-lassan a hivatalos magyar állás
pont is kezd némiképpen nekibátorodni. 1929 
szeptember 10-én Apponyi Albert, a magyar 
delegáció vezetője, a Népszövetség közgyűlé

sén mondott beszédében saját hosszú életé
nek tapasztalataira hivatkozva, kifejti, hogy 
semmi sem örökös a politika világában, 
egyben rámutat a trianoni szerződés képtelen 
és tarthatatlan voltára.

Valószínű, hogy Apponyi genfi szereplé
sének visszhangját jelenti, hogy október 
25-én Zaleszky lengyel külügyminiszter bu
karesti látogatása alkalmával kijelenti, hogy 
Lengyelország, bár Magyarország iránt 
őszinte rokonszenvet érez, a revíziós törekvé
seket visszautasítja. A magyar revíziós köve
telésekkel kell összeköttetésbe hozni Miro- 
nescu román külügyminiszternek azt a Prá
gában 1929 december 4-én tartott beszédét 
is, amelyben kijelenti, hogy a kisantant 
„minden eszközzel" el fogja hárítani „a jogos 
nemzeti törekvéseik elé állított akadályokat\  
Ez nyílt fenyegetés akar lenni. De teljesen 
hatás nélkül marad. A hágai és párizsi tár
gyalások egy időre ugyan kiszorítják a napi 
aktualitások sorából a revíziós követeléseket, 
1930 junius 4-én azonban már az egész or
szág dacos gyászünneppel üli meg a trianoni 
szerződés aláírásának tízesztendős évfordu
lóját. Apponyi Albert pedig ebből az alka
lomból a képviselőházban megrázó erejű 
gyászbeszédet mond.

A revízió marad, ami volt, a magyar po
litikai élet legfontosabb kérdése, az a kérdés, 
amelyhez minden egyebet hozzá kell mérni. 
A revízió szempontjából ítéli meg a nem 
zet és a közvélemény Briand páneurópai ter
vét is. A magyar felsőház külügyi bizottsá
gának 1930 julius 5-én tartott ülésén az a föl
fogás fejeződött ki, hogy Magyarország csak 
a békeszerződések revíziója után járulhat 
hozzá a tervezett Európai Szövetséges Állam 
megalakításához, julius 7-én tartott debre
ceni beszámolójában pedig Bethlen István 
miniszterelnök kijelenti, hogy „Páneurópa 
kedvéért nem lehet m egkövesiteni a trianoni 
határokat". Ezt a fölfogást a Briand memo
randumára válaszul, julius 15-én átnyújtott 
magyar válaszjegyzék úgy fejezi ki, hogy a 
magyar kormány nem járulhat hozzá olyan 
megoldáshoz, amely a revízió lehetőségét k i
zárva, a békeszerződések által teremtett m ai 
helyzetet megváltozhatatlanná henné. Szep
temberben Genfben, amikor ott a Briand me
morandumára beérkezett válaszokat tárgyal
ják, a magyar kormánynak ezt a fenntartását 
bizonyos megértéssel fogadják. És hasonló 
fogadtatásban van része annak az Apponyi- 
beszédnek is, amely a múlt évinél sokkal ha
tározottabb formában fejtegeti a trianoni 
szerződés revíziójának szükségét.

A magyar revízió szempontjából különö
sen érdekes eseményei voltak az utolsó hó
napoknak Bethlen István velencei találkozója 
Rothermere-rel, amely alkalmul szolgált arra. 
hogy a magyar kormány feje és Magyarország 
nagy barátja kölcsönösen megértsék egy
mást; továbbá Bethlen István utazása Ango- 
rába és Berlinbe, amelynek során a magyar
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miniszterelnök mindakét fővárosban szóba- 
hozta a revízió szükségességét. Végül: külö
nös fontosságot kell tulajdonítani annak az 
interjúnak, amelyet Bethlen István a New- 
york Times számára adott. Ebben az inter
júban, amelynek a szövege 1930 november 
18-án jelent meg a Pesti Hírlapban, a mi
niszterelnök igy mondotta meg, hogy Ma
gyarország milyen konkrét követeléseket tá
maszt a revízióval kapcsolatban.

„Mi a magyar nemzetiséghez tartozó 
testvéreinket akarjuk visszanyerni és 
népszavazást kívánunk, amely megálla
pítsa, vájjon bizonyos más nemzetisé
gek is vissza akarnak-e térni hozzánk, 

vagy nem?"

Ebben a nyilatkozatban, amelyet úgy 
lehet tekinteni, mint a magyar revíziós moz
galom hivatalos programmját, a miniszter- 
elnök magáévá tette azt az álláspontot, ame
lyet ebben a kérdésben a Magyar Revíziós 
Liga már korábban elfoglalt és amelyet lord 
Rothermere is helyeselt.

A revízió követelése mint 
hivatalos kormány- 
programm.

A hágai konferencia és a jóvátételi kér
dések vegleges elintézése után egyszerre uj 
harcos jelentkezik a revíziós fronton: Német
ország. Augusztus ii-én Treviránus, a meg
szállott területek birodalmi minisztere éles 
hangú beszédet mond Németország keleti 
határairól, különösen a lengyel korridorról s 
kifejezi azt a reményét, eljön még a nap, 
amikor meg lehet indítani a harcot Németor
szág jogaiért. Másik fontos esemény Mussoli- 
ninek október 27-én mondott beszédef 
amelyben kijelentette, hogy a békeszerződé
sek revíziója nemcsak olasz érdek, hanem az 
egész világnak érdeke  és nem megvalósítha
tatlan dolog, miután ezzel a népszövetségi 
alapokmány is számol. Erről a Mussolini be
szédről irta León Blum a francia szocialista 
párt vezére a Populaireben, hogy azzal Mus
solini „hivatalosan megnyitotta a békeszerző
dések revíziójára vonatkozó a k c i ó t León 
Blum ugyanebben a cikkben azt követelte, 
hogy a francia kormány kezdjen tárgyalást a 
békeszerződések revíziója érdekében f mert 
Mussolini kezéből ki kell venni „ezt a propa- 
gandaeszközL4. Úgy látszik, egyre szaparod- 
nak Franciaországban, akik egy véleményen 
vannak León Blummal, mert Mussolini idé
zett beszéde óta sűrűbben hangzanak el Fran
ciaországban a revízió melletti hangok . Itt 
elég, ha Hervé, Daladier, Cot és mások meg
nyilatkozásaira utalunk.

Curtius november 20-án mondott feltű
nést keltő beszédet, amely szerint a versail- 
lesi szerződés egyes részei nem lehetnek

Európa öröktörvényei; a német nép a mos
tani állapotokkal „különösen keleten“ nem  
békülhet k i és ezt az igényét „a népszövet
ségi paktum  19. §-án túlmenően is hangoz
tatja.

Mussolini beszéde azt jelentette, hogy a 
revízió követelése az olasz kormány hivatalos 
politikája, Curtius beszéde azt jelenti, hogy 
a német kormány is hivatalosan követeli a 
revíziót.

Ennek a két beszédnek a hatása alatt kü
lönös szenzációt keltenek Bethlen István már 
említett angorai és berlini utazásai.

Az ellenséges oldalon már arról beszél
nek, hogy egységes revíziós front alakul 
Mussolini vezetése alatt. Talán már a közel 
jövő megmutatja, mennyi igazság van ezek
ben a találgatásokban. Egy dolog azonban 
kétségtelen: a revízióért való harc olyan stá
diumba érkezett, am ikor ellenség és jóbarát 
egyformán érzi, hogy a döntő események 
nem várathatnak sokáig m agukra .

A Pesti Hírlap revíziós
albuma.

Az előadottakból láthatjuk, hogy az esz
tendő második felében a revízió kérdése a 
nemzetközi érdeklődés előterébe nyomult. 
Mindenki érzése szerint közeledünk ahhoz 
az időponthoz, amikor a revízió problémája 
bevonul az aktuális nemzetközi politikai kér
dések sorába. Ebből a szempontból a legjobb 
időben jelent meg a Pesti Hírlap „Igazságot 
Magyarországnak/“ cimü revíziós albuma, 
amely szeptemberben hagyta el a sajtót. 
Ugyanakkor, amikor a politikusok, diploma
ták magánbeszélgetéseiben és nyilvános meg
nyilatkozásaiban egyre gyakrabban kezdett 
szerepelni a revízió, a Pesti Hírlap albuma 
grafikonok, térképek, többszínű és egyszínű 
reprodukciók tömegével támogatott rövid és 
meggyőző érveléssel mutatta be a világnak 
a magyar nemzet igazát. Az albumot Genf- 
ben megkapta a Nemzetek Szövetségének 
őszi közgyűlésére kiküldött delegációk min
den tagja és az ott időző újságírók túl
nyomó többsége. Ezekben a körökben va
lóságos szenzációt keltett a pompás dísz
munka, amelyet m indenki nagy érdeklődés
sel kezdett tanulmányozni. De nem tévesztet
ték el hatásukat azok a példányok sem, am e
lyeket Budapestről az öt világrész minden 
sarkába szétküldtek, hogy állam férfiak, poli
tikusok, újságírók, tudósok között hirdesse 
azt az igazságot, amelyet Rothermere első 
cikkében úgy fejezett ki, hogy Magyaror
szágnak is helyet kell adni a nap alatt.

Az album mély hatásáról némi fogalmai 
adhatnak azok a megnyilatkozások, amelye
ket a Pesti Hírlap címére érkező köszönő le
velek tömegéből kihalásztunk és amelyeket 
a következő hasábokon közlünk
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A di szál búmnak magyar kiadását 
a magyar közélet vezető egyénisé
geinek küldöttük meg, nem úgy, 
mint a külföldnek : felvilágosítás és 
meggyőzés céljából, hanem azért, 
hogy tudomást vegyenek a világ 
minden táján megindított revíziós 
hadjáratunkról s véleményt alkot
hassanak maguknak akciónk he
lyességéről és célirányos voltáról.

Nagy elégtételünkre szolgál, 
hogy Magyarországból is tömegével 
érkeztek hozzánk a levelek, ame
lyekből éppen csak egyes, rövidre- 
fogott mutatványokat közölhetünk.

Magyarország kormányzójának 
megbízásából Vértesy Őnagymélló
sága, a kabinetiroda főnöke irta 
meg, hogy őfőméítósága a ,,nagy
hatású propaganda-munkát nagy 
Örömmel és különös elismeréssel 
fogadta41.

József főherceg, levele szerint, 
azt a benyomást nyerte revíziós al
bumunkon, hogy ez a világ minden 
tájára széjjelküldött mű fel fogja 
nyitni a nem elvből rosszindulatú 
emberek szemét és látni fogják, 
hogy Trianon hazugságokra felépült 
ká rt-y avár.

Dr. József Ferenc főherceg azt 
írja, hogy ,,nagy hatással44 volt reá 
a munka, amelyből ,,kilátszik a 
magyar nemzet különleges élet
ereje44.

Gróf Bethlen István annak a 
meggyőződésének ad kifejezést, 
hogy e mű ,,a nemzetközi közvéle
mény előtt hatalmas karriert fog 
befutni44.

Gróf Klebelsberg Kunó szerint 
kiadványunk ,,klasszikus könyv, 
mely minden bizonnyal százpercen- 
tes eredményt fog elérni44.

Walko Lajos dr. külügyminiszter 
agy ítélkezik, hogy könyvünk ,,ered
ményesen. fogja támogatni igaz 
ügyünkért való harcunkat44.

Eger érseke, dr. Szmrecsányi La
jos megrendítő szavakat talál, 
mondván : ,,A részemre megküldött 
díszed példány át lapozásánál felme
legedett a szivem, de egyszersmind 
összeszoruít az öklöm.44

Ravasz László dunamelléki ref. 
püspök szerint, a Pesti Hírlap a 
revízió érdekében kifejtett „nagy
szerű és páratlan44 munkájának 
„summája és clímax-a a Revíziós 
Album, amely magában felér egy 
megnyert csatával44.

Gróf Apponyi Albert, Genfből, a 
Népszövetség közgyűlése idején irta 
nekünk: „Nagyon sok esetben volt 
alkalmam rá, hogy az albumról 
egyes delegátusokkal elbeszélgessek. 
Mindannyian nagyon dicsérték, 
hogy milyen kitűnő, áttekinthető 
képét nyújtja a kérdésnek. Légrády 
Ottótól jó gondolat volt ennek az 
albumnak a megjelentetése.*4

Hevasy Pál, madridi követünk, 
aki a Népszövetség ülésezése idején 
még genfi miniszterrezidens volt, 
ezt táviratozta: „Idegen államok 
külügyminiszterei és más fontos de
legátusai, elragadtatással fejezték 
ki a hatást, melyet a könyv reájuk 
gyakorolt.44

Herczeg Ferenc, a Magyar Reví
ziós Liga elnöke Írja; „A könyv 
minden elfogulatlan olvasóra meg
ragadó hatással kell hogy legyen.44

Párizsi követünk, Villani Frigyes 
azt irja, hogy; „Biztosra veszem, 
hogy ez a körültekintő gondosság
gal megszerkesztett és meggyőző 
képanyagban bővelkedő kiadvány 
nem fog célt téveszteni.44

Köteteket tölthetnénk meg, ha 
minden levelet közölni akarnánk, 
amely munkánkat helyesli és üd
vözli. Az összes felekezetek főpap
jai és iskolái, a felsőház és a képvi
selőház tagjai, a bírói kar kiváló
ságai, a magyar állami és városi 
közigazgatás vezetői, a magjai* köz
élet minden rendű és rangú vezető 
tagjai versenyeznek egymással an
nak a hatásnak az elismerésében, 
amelyet a Revíziós Album hívatva 
van a külföld közvéleményére gya
korolni.

Ennek a hatásnak csupán hal
vány képét mutatják azok a kül
földi nyilatkozatok, amelyeket a 
továbbiakban közlünk, csekély há
nyadát a hozzánk érkezett levél
tömegnek.

Olaszország.
Balbino Giuliano közoktatásügyi 

miniszter meleghangú levélben mon
dott köszönetét az érdekes albu
mért és rokonszenvét fejezte ki a 
nemes magyar nemzet iránt.

G. Federzoni, a szenátus elnöke, 
örömmel vette kézhez az érdekes 
albumot, amelyért igen hálás.

Fedele v. közoktatásügyi minisz
ter azt irja, hogy a könyv világo
san megmutatja azt az igazságta
lan elbánást, amelyben Magyaror
szág részesült és értékes adatokkal 
illusztrálja azt, hogy mit tett Ma
gyarország a kultúra és a művé
szetek fejlődéséért. A két népnek 
együtt kell haladnia az igazság és 
nagyság jövendője felé.

Faccbinettl szenátor azt kívánja, 
hogy Magyarország igazához jus
son, amelyre méltó dicsőséges múlt
jánál és az európai civilizáció kö~ 
rüli érdemeinél fogva.

Cirmeni szenátor ezt üzeni: Adja 
Isten, hogy a revízió napja immár 
ne legyen messze.

Mázzon! szenátor rendkívül meg
örült a képek szépségének és a föl
jegyzések érdekességének és fájdal
masan érintette, hogy Trianon kö

vetkeztében Magyarország súlyos 
nehézségek között sínylődik. Kí
vánja, hogy az ország jogainak el
ismeréséhez jusson.

Manares! hadügyi államtitkár azt 
irja, hogy a fascista Olaszország 
meleg barátsága kiséri a magyar
ságot jelenlegi kemény megpróbál
tatásaiban.

Ettore Rosboch pénzügyi állam
titkár szerint a könyv uj és ellent
mondást nem tűrő bizonyítékait 
adja azoknak a tévedéseknek és 
igazságtalanságoknak, amelyeket a 
trianoni békével Magyarország ro
vására elkövettek.

Pltacco szenátor, Trieszt polgár
mestere azt irja, hogy a könyv tü
zetes átolvasása után jobban, mint 
valaha, megerősödött benne az a 
meggyőződés, hogy olyan népnek, 
amely annyi kinccsel bir múltjá
ban, előbb-utóbb igazságot fog szol
gáltatni a történelem.

Van Rossum kardinális azt üzeni: 
Hő imával fogja kérni az Istent, 
hogy a magyar nép igazságához 
jusson.

Monti, az Olasz Kereskedelmi 
Bánk elnöke, a könyv elolvasása 
után teljes mértékhen átérezte 
igazságunkat annak az országnak a 
felvirágzása érdekében, amelyet 
annyira egyesit Olaszországgal a 
hagyomány és a jelenlegi kapcso
lat is.

A. Bruschi, a firenzei kir. könyv
tár igazgatója azt irja, hogy a 
könyv kézenfekvő logikával mutatja 
ki a nemes magyar nemzet meg
csonkításának igazságtalanságait.

Alfieri milánói egyetemi tanár lel
kes levélben fejezi ki, hogy az ola
szok megértik és átérzik a meg
csonkított Magyarország fájdalmát. 
Személyesen is járt itt és közvetle
nül érezte a letiport nemzet fájda
lomkiáltását, amelyet a könyv oly 
meghatóan dokumentál.

Angeltni professzor, a fascista 
gazdaságtechnikai szindikátus igaz
gatója azt irja, hogy mire végére 
ért a könyvnek, még mélyebben 
érezte a meghatott csodálatot és 
rokon szén vet a magyar nép iránt, 
amelynek a sors oly súlyos megpró
báltatást rendelt.

Báró Lumbroso főszerkesztő em
lékeztet arra, hogy családja a múlt 
században Turinban benső barát
ságban élt Kossuth Lajossal és nő
vérével. ö tehát régóta csodálója 
Magyarországnak.

G. Viola, bolognai orvosprofesz- 
szor: E könyvnek az olvasására 
minden nemes szív megdobban a 
fájdalomtól és a felháborodástól és 
azonnal kész arra, hogy a legszen
tebb, örökkévaló ideálok szolgála
tában, az igazság nevében saját 
ügyévé tegye a magyar követelé
seket.
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Az igazságos békerevizió nagy magyar apostola, gróf Apponyi Albert, akit az angol és amerikai köztu
dat The Grand Old Man of Central Europe (Középeurópa nagy öregembere) névvel tisztelt meg. — László

Fülöp festménye.
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Anglia.
Mac Dona ld miniszterelnök és a 

kormány többi tagja levélben fe
jezték ki köszönetüket a könyvért, 
amelyet érdeklődéssel olvastak át.

Lord Carson v. miniszter azt 
írja, hogy a könyv igazán nagyon 
szép és méltó ahhoz az ügyhöz, 
amelyet képvisel. Mélyen sajnálja 
azt az elbánást, amelyben Trianon 
részesítette Magyarországot.

Lloyd George nagy érdeklődéssel 
olvasta át a könyvet.

R. Clynes, Anglia belügyminisz
tere, köszönetét mondott a könyv 
megküldéséért, amely egy oly nagy 
érdeklődéssel kisért kérdésre nézve 
nyújt információkat.

Lord Rothermerej Az albumot, 
mint propagandaművet nehéz túl
szárnyalni, mint hazafias szolgálat 
pedig nem méltányolható eléggé. 
Egy bepillantás elég arra, hogy fel
ébressze az igazság érzetét és hogy 
semlegesen gondolkozó embereket a 
magyar ügy bajnokaivá tegyen.

Lord De La Warr mezőgazdasági 
miniszter köszönettel vette az 
,,Igazságot Magyarországnak* ‘ című 
munkát és arról értesít, hogy a 
könyvben foglalt fejtegetéseket gon
dos megfontolás tárgyává fogja 
tenni.

Herbert Bury, London h, püs
pöke: Az ön könyve megerősítette 
méltatlankodásomat és sajnálkozá
somat Magyarország jelenlegi hely
zetén. Az igazság a kellő időben ei 
fog jönni.

W. R. Inge, a St. Paul székes- 
egyház dékánja: A könyv gyönyörű 
és mélyen megindító. Nagyon ke
vés angol ember van, aki ne erezne 
meleg rokonszenvet a magyar nem
zet iránt. A két nép közti rokon- 
szenv teifenészetbol fakad.

Lord Sydenham: A szép könyv 
dicséretére válik szerkesztőnek és 
kiadónak egyaránt. Mindig az döb
bentett meg, vájjon milyen befolyás 
következtében bántak el ily kegyet
lenül azzal a néppel, amely neiu 
volt felelős a háborúért.

Mary Edith Durtvam írónő: A 
trianoni békét revideálni kell. Re
méljük, lesz annyi ész az emberek
ben, hogy ezt békés utón intéz
zék el.

0 , Ruseil követ: Köszönöm a 
gyönyörű könyvet. Magyarország
nak sok igaz és őszinte barátja 
van, akik a kellő alkalommal majd 
sorompóba lépnek.

Marpuess of Crewe volt minisz
ter: A könyv kivitele elsőrangú. 
Olvasva eszembe jutnak budapesti 
emlékeim. Magyarország iránt min
dig baráti érdeklődéssel viseltettem, 
mint oly sokan honfitársaim közül.

Rudyard Kipling Író, levelében 
köszönetét fejezte ki, hogy alkalom 
nyílt Szajnára a ,,Justice fór Hun
gary' ‘ áttanulmányozására.

Lord Lamington, a Lordok Házá
nak tagja, volt kormányzó: Az Al
bum tartalma mindenre kiterjeszke
dik és világosan mutatja, hogy a 
trianoni béke milyen szenvedéseket 
okozott Magyarországnak. Remélem. 
Magyarország állapotában javulás 
fog beállani.

C. W, Bourneman, az alsóház 
tagja: Függetlenül az Album főcél
jától, — attól, hogy felhívja a figyel
met a trianoni békének súlyos kö
vetkezményeire, melyeket Magyaror
szágnak okozott, — szeretnék gratu
lálni mindenkinek, aki közneműkö- 
dött a könyv megalkotásában, mert 
az a színes reprodukálásnak és a 
nyomdai művészetnek igen magas 
fokán áll.

Rév. R. J. Drummond; Rendki 
vül meggyőzően mutatják ki, hogy 
mennyire sürgős Trianon revíziója 
Mindig azt mondtam, nem érheti 
ily nagy' büntetés Magyarországot, 
amely csak a kényszerítő hatás 
alatt csatlakozott ellenségeinkhez. 
Remélem, békés utón is visszakap
hatják Erdélyt és a többi részeket.

Pearce Higgíns, Trinity College 
Cambridge: A könyv gyönyörű. 
Megtanultam belőle, mily fontos 
szerepet játszott Magyarország a 
múltban. Előbb vagy utóbb eljön 
az idő Trianon revíziójára.

Sir Sidney Low író: A könyv 
gyönyörű, dicséretére válik a szer 
kesztó művészi érzékének és ítélő
képességének. Folytatom munkámat 
abban az irányban, hogy a trianoni 
igazságtalansággal megismertessem 
Anglia népét..

Kennworthy, az alsóház tagja:
Magyarország ügyében győzni fog 
az igazság; talán már nem ír soká

E. Outwaithe, Rothermere t it
kára : Az utolsó három évben lát
tam minden propaganda munkái 
amelyet Magyarországról kiadtak. 
Az öné kiválóságban bármelyikkel 
felveszi a versenyt.

Az Eigftty Club, Anglia egyik 
legelőkelőbb klubja: Ha ennek a 
könyvnek egy kevésbé költséges ki 
adását nagyszámban lehetne Angliá
ban elterjeszteni, a revízió ügyének 
sok Kivet szereznének vele.

Sir Róbert Donald; A mű siettet
ni fogja a békeszerződés revízióját, 
amely most már határozottabb for
mákat ölt

A Daily Mail, Anglia legolvasot
tabb napilapja írja : Az az igazság
talanság, amelyet a trianoni béke
szerződés megalkotói Magyarország
gal elkövettek, megk&póan jut kife
jezésre a nagy on értékes és érdekes 
könyvben. Elragadó vázlatát adja a 
magyar történelemnek. Nincs or

szág, mely eseményteljesebb múltra 
tekinthetne vissza s több büszkeség
gel mutathatna rá államférfiainak, 
költőinek, művészeinek nagy sikerei
re. Rendkívül érdekesek a képek, 
melyek azt mutatják, hogy- az euró
pai civilizáció mily óriási mértékben 
adósa a magyar nemzetnek.

Alfréd Búrt lovassági tábornok; 
Gratulálok a könyv nagyszerű Össze
állításához és a pompás szinesnyo- 
másu képekhez, amelyekből oly élén
ken derül ki az önök országának 
története és mai helyzetének szo
morú képe. Sok magyar barátom 
volt és mély rokonszenvet érzek a 
magyar nemzet sorsa iránt.

Sir Montague Bartow nagy érdek
lődéssel fogja tanulmányozni a 
könyvet Magyarország jelenlegi 
helyzetéről.

Közel- és Középkeletl Társaság
(Near and Middle East Assotia- 
tlon): A Társaság élénken foglal
kozik a közelkelet kisebbségi ügyei
vel és az Albumban foglalt informá
ciókat igen értékeseknek találja.

Mr. Hora-Befisha, az alsóház 
tagja: Eddig csupán arra volt időm, 
hogy' átlapozzam a könyvet. Annyit 
mondhatok, hogy az illusztrációk 
rendkívüli módon érdekeltek engem.

Franciaország.
De Monzie v. miniszter: A

trianoni békéről alkotott vélemé
nyemet egyszersmindenkorra leszö
geztem, midőn a Szenátusban a 
béke ratifikálása ellen szavaztam.

De Castellane gróf, a kamara aH 
elnöke: Mint Magyarország régi 
barátja, mindig megértéssel követ
tem a magyar nemzet erőfeszítéseit 
és kívánom, hogy minél többen is
merjék meg helyzetét Franciaor
szágban

Justin Godart v. miniszter: H a
az én hazámat sújtotta volna ilyen 
kegyetlenül a sors, a Pesti Hírlap 
kiadványához hasonló dokumentum
mal kívánnám a világ lelkiismeretét 
felébreszteni, mert ennél hatásosab
bat el sem tudnék gondolni

Anatoie Mameau, a Szenátus 
tagja: A legnagyobb figyelemmel fo
gom végigolvasni a művet s a legna
gyobb szimpátiával, amelyet Ma
gyarország iránt érzek.

A lei de Ebray miniszter: Ez a bé
keszerződés különösen igazságtalan, 
amikor egy ennyire érdekes nem
zettel szemben alkalmazzák, amely
nek annyi érdeme van az európai 
civilizáció körül.

Charles Daniélou képviselő: A
magam részéről már megmondottam 
véleményemet a békéről immár kö
rülbelül tiz éve. Azóta ez a vélemé

nyem nem változott.



Boassonnot kanonok: Először is 
megcsodáltam a szöveget és a ké
peket, azután a csodálatba nagy 
fájdalom és mély részvét vegyült.

Hirschauer tábornok: Megértem 
az önök érzelmeit: a háború törvé
nyei kegyetlenek.

P. Delhumeau képviselő: A könyv 
arra szolgál, hogy velem és környe
zetemmel megismertesse az önök 
országáról szóló igaz véleményeket.

Louis Villát egyetemi tanár: A 
könyv elolvasása után jobban meg
értik a magyar kérdést. Megtanul
ják majd tisztelni a magyar nép 
nemes fájdalmát.

Lamouche ezredes: Ami a szöve
get illeti, alig kell elolvasnom, 
mert azt ismerem. Részletesen ta
nulmányoztam a trianoni békeszer
ződést, a tudatlanságnak és igaz
ságtalanságnak ez emlékművét, 
amely alatt honfitársaink pirulva 
nézik Franciaország aláírását.

Gustave Hervé, a „L a  Victoíre" 
főszerkesztője: Hive vagyok a ma
gyar határok megváltoztatásának, 
mert- lehetetlen el nem ismerni, 
hogy a Duna medencéje körül élő 
népek együttműködése csak a ma
gyar nemzeten esett sérelem jóvá
tétele után valósítható meg.

Victor Margueritte iró: Nem egy
szer felemeltem szavamat nyilváno
san a békeszerződések méltányta
lanságai ellen, mert a legutóbbi bé
keszerződések uj harctereket készí
tenek elő. Követeltem és mindig 
követelni fogom a revíziót.

Gróf Guy de Pourtalés író: A 
reális igazság érzete sokkal erősebb 
Franciaországban, semhogy önök
kel együtt ne egyengesse útját egy 
újabb békés egyensúly létrejötté
nek, mely Magyarország gazdasági 
és morális egységének visszaállítá
sát lehetővé tenné.

Jean Zay ügyvéd: Magyarország 
helyzetét eddig nem ismertem. Ez 
a nagyszerű könyv azonban megha
tott és meggyőzött.

Georges Roux publicista: Kívá
nom, hogy könyve minél több honfi
társamat bírja rá arra, hogy segítse 
jóvátenni azokat az igazságtalan
ságokat, amelyeknek elkövetését 
megengedte.

Reginaid de Partéval, a St. Maxi- 
min teológiai főiskola alpriorja: Cso
dálatomat fejezem ki a Pesti Hírlap 
erőkifejtése iránt, amelynek eredmé
nye igazán nagyszerű. A könyv kel
lemes megjelenése rögtön megnyeri 
az olvasó szeretetét. A képeket, ame
lyek ékesítik, mindenki szívesen 
nézi, ami pedig magát, a könyv tár
gyát illeti, az megrázó.

L. Debard, a francia Szabad Evan
gélikus Egyházak Uniójának vezér- 
titkára: A remek album megkapó 
módon tárja fel az érkékes magyar

nemzet történelmét.. Magyarország 
virágzása iránt a legőszintébb kíván
ságokkal vagyok eltelve. Alkalmam 
volt látni, hogy a magyar nemzet 
munkája mennyire a haza üdvét és a 
nemes erényeket szolgálja.

Amerika.
Herbert Hoover, az Egyesült Ál

lamok elnöke és Henry L. Stimson. 
az Egyesült Államok külügyminisz
tere: A Budapesti Amerikai Követ
ség megbízást kapott kormányától, 
hogy úgy a Fehér Ház nevében, 
mint a Külügyminiszter nevében 
értesítse a Pesti Hírlap főszerkesz
tőjét a „Justice fór Hungary4 ‘ pél
dányainak átvételéről. A példányo
kat úgy az Elnök, mint a Külügy
miniszter elismeréssel fogadták.

Calvin Coolidge, az Egyesült Ál
lamok volt elnöke: Gratulációját 
fejezi ki a könyv szerkesztésének 
egészen rendkívüli kiválóságáért és 
a tények sokaságának csoportosi- 
tási módjáért. Átérzi, hogy a mű 
a hazafias érzés kifejezője és ép 
ezért különös érdeklődéssel nézte át.

J. Grant Hinkle, Washington 
állam államtitkára: A trianoni béke 
úgy tűnik fel nekem, mint amikor 
egy csomó kis gyermek elkezd ve
szekedni egy darab nagyon kívána
tos kalácson. Úgy látszik, mind
egyik ország azon igyekezett, hogy 
a legnagyobb falatot kapja meg. Az 
a legmeglepőbb, hogy még egyálta
lán maradt valami az ön országá
ból.

Geo W. Wickersham ny. igazság
ügyminiszter : Nagy rokonszenvet 
érzek súlyos helyzetében Magyaror
szág iránt. Valamikor igazságot fog
nak tenni az ellene elkövetett bűnö
kért; szilárd meggyőződésem, hogy 
ez be fog következni.

Fred E. Lukens, Idaho állam ál
lamtitkára : Az ön érvei igen meg
győzőek. Minden alkalommal kedve
zően fogom hangolni a közvéle
ményt a magyar királyság javára.

R. C. D illőn, New Mexico állam 
kormányzója: Átlapozva a csodála
tosan szép könyvet, áthatott az a 
tudat, hogy Magyarországgal igaz
ságtalanul bántak el. Miéri nem 
óhajtják önök, hogy a kontinentális 
Európában is egyesült államok le
gyenek, amelynek keretében minden 
állam megtarthatná a maga szuvere
nitását és önkormányzatát? Ez az 
államrendszer nálunk Amerikában 
nagyon bevált.

Dániel W. Hoan, Mílwaukee vá
ros főpolgármestere: Mi azt hit
tük, hogy Elnökünk ki fog tartani 
a versaillesi békében & tizennégy 
pont mellett, a dolgok ellenkező 
fordulata azonban keserű csalódás 
volt számunkra. Itt az a vélemény, 
hogy minél előbb hozzák helyre en

nek a bűnös okiratnak az igazság
talanságait, sőt a többség amellett 
van, hogy töröljék el a háborús 
adósságokat és büntetéseket.

Frederic M. Sacket, Amerika né
metországi nagykövete: A művészi 
illusztrációk mellett megragadott a 
körültekintés, amellyel a könyv a 
tárggyal foglalkozik.

Oliver W. Elsbree, a történelem 
professzora a pittsburghi Egyete
men : Wilson elnök három hónap
pal az amerikai hadüzenet előtt azt 
mondta: „Béke legyen, de győze
lem nélkül.“ Sajnos, az egész világ 
kárára, rábírták az Elnököt, hogy 
véleményét változtassa meg. Az 
olyan munkák, mint az „Igazságot 
Magyarországnak4 mindenütt fel 
fogják kelteni a művelt emberek 
lelkiismeretét és az igazságtalansá
got nemsokára békés utón jóvá fog
ják tenni, öngyilkosságot jelentene 
Európára és talán a világra nézve, 
ha a győzők bel ekergetnék a ma
gyarokat abba, hogy drasztikusabb 
eszközökkel kényszerítsék ki az 
igazságot.

James E. Boyle, a Newyork 
Staate College professzora: A sé
relmek között, melyeket a világhá
ború idézett fel, a legsúlyosabb Ma
gyarország megcsonkítása, örök rej
tély, miért kellett ezt az országot 
felosztani. Az Ön könyvének appel- 
lációja az emberiség igazságszerete- 
téhez, a legjobb módja a helyes meg
oldás létrehozásának.

Henry W. Shoemaker, amerikai 
miniszter: A „Justice fór Hun- 
gary“ képei, a grafikonok, a térké
pek, nagyon mély benyomást tettek 
rám.

F. M. B. Coleman, amerikai kö
vet: A mű a könyvcsinálás művé
szete. Ha volna címerem és jeligém, 
az utóbbiul azt választanám : „Várd 
be az alkalmas pillanatot*4, ami kö
rülbelül egyértelmű a békés meg
oldással.

A daytoni egyetem elnöke: A ta
nári kar együttérez és rokonszen
vez Magyarországgal. Remélem, 
nincs messze a nap, amikor meg
jön a békerevízió és teljes egészé
ben visszakapják azt a területet, 
mely évszázadokon át Magyaror
szág volt.

Louis Casaubon, a montreali 
egyetem professzora: Senki sem ta
nul mányozhat ja elfogulatlanul a 
trianoni békét anélkül, hogy igénybe 
ne venné az Ön gyönyörű albumát. 
A szöveg és az illusztrációk mintái 
a nyomdaművészetnek s abszolút 
dokumentummá avatják az albumot.

Roger Shaw, a „Review of Re- 
views1* szerkesztője: A trianoni 
béke épugy, mint a versaillesi, na
gyon is rászorul a revízióra, de még 
senki sem tudja, hogyan lehetne 
ezt békés és törvényes utón elérni.
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Rákosi Jenő, a legnagyobb magyar publicista. a revízió feledhetetlen emlékű harcosa, aki nagyszerű küz
delmét Trianon revíziójáért a Pesti Hírlap hasábjain indította meg és folytatta haláláig. — László Fülöp

festménye.
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Herczeg Ferenc, a legnagyobb élő magyar iró, a Magyar Revíziós Liga elnöke. — Feszty Masa festménye.
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Ön igazán gyönyörű munkát vég
zett ennek a könyvnek a kiadásával.

Cambria Library Assotiation, 
Johnstown; A könyvtár igazgató- 
tanácsának néhány tagja átnézte a 
könyvet és az általános vélemény 
áz, hogy gyűjteményünknek igazán 
értékes gyarapodása. Az illusztrá
ciók különösen szépek.

Ruth Crawford Mitschell: A 
könyv gyönyörűen van illusztrálva, 
összeállítása pedig rendkívül hatá
sos. Könyvtáramban pedig úgy he
lyezem el, hogy minden látogatóm 
lássa.

0 . M. Ormond (K anada): A kér
dés ismertetése és a szempontok, az 
igen érdekes anyag, amely teljesen 
uj volt számomra, rendkívül emgka- 
pott. Gratulálhatok önnek az Al
bum szerkesztéséhez és kiállításá
hoz.

Cosmo» Club (W ashington): Cso
dálatosan szép könyv a „Justice fór 
Hungary“. ízléssel, körültekintéssel 
szerkesztették és olyan tartós érté
ket reprezentál, hogy nagy örö
münkre szolgál magunkénak tudni.

Németország.
Von HirKtonburg tábornagy, a né

mát birodalom Elnöke nevében báró 
Schoen budapesti német követ kö
szönetét fejezte ki az albumért. 
Egyidejűleg a maga nevében a kö
vetkezőket irta: Remélem, hogy ez 
a könyv eléri célját, a külföld fel
világosítását a trianoni szerződés 
következményeiről.

Curtius külügyminiszter a mély 
benyomást tevő munkáról különös 
érdeklődéssel vett tudomást.

Bredt igazságügyminisztér; Leg
nagyobb érdeklődéssel és a bemuta
tott anyag technikai, valamint mű
vészi értéke iránti csodálattal néz
tem át a könyvet.

Hilftrding v. pénzügyminiszter: 
Kívánom, hogy ez a könyv elérje 
célját és hozzájáruljon, hogy az 
igazságtalan békehatározatok helyé
re igazságosabbak és nemesebbek 
lépjenek.

Grcsner hadügyminiszter: A
könyv megragadó és meggyőző mó
don juttatja kifejezésre azt a sze
rencsétlenséget, amelyet a békés zer- 
rideg számok és tények senkire sem 
téveszthetik el hatásukat, aki a 
könyvet a pártatlanság tudatában 
veszi kezébe.

Kardorff, a birodalmi gyűlés al- 
eJnöke: A könyvet na^ érdeklődés
sel és az önök hazájának rettentő 
sorsa iránt érzett részvéttel fogom 
elolvasni.

Seeckt vezérezredes, hadügymi
niszter, s német hadsereg volt fő
parancsnoka : A könyv mélységes 
részvétet ébreszt bennem az ön or
szágának értelmetlen és bűnös el

pusztításával és feldarabolásával 
szemben. Szabadjon ehhez a csodá
lat érzését hozzá tennem, amelyet az 
ön népének rendíthetetlen ellenál
lása iránt érzek és azt hiszem, hogy 
ez magában hordja Magyarország 
jobb jövőjének magv&t.

Bérű Rhelnbaben, Németország 
gonfl tódé legátusa: Magyarország 
és Németország -között annyi sors
döntő európai kérdésben fönnálló 
egyetértésből meritem azt a bizako
dást, hogy az Igazság napja, ame
lyért dolgozunk, mindkét országra 
felvirrad.

Hold, bajor miniszterei nők: A
könyvet alaposan áttanulmányozza 
és meg van győződve róla, hogy ed
digi felfogása a trianoni béke ren
delkezéseinek tarthatatlanságáról 
csak erősödni fog.

Noske volt hadügyminiszter: Tel
jes megértéssel vagyok a magyar 
nép forró fáradozása iránt, amely 
arra irányul, hogy szétdarabolt ha
záját ismét feltámassza. Remélem, 
hogy a belátás nélküli győzők bor
zalmas igazságtalanságát a magyar 
néppel szemben is jóváteszik a kö
zeli időaben.

Höpker Asboff porosz pénzügy-
miniszter: Mindazok, akik Német
ország szabadságáért és talp ráállí
tásáért harcolnak, teljes rokonszen- 
vet éreznek azokkal a törekvések
kel, amelyek a trianoni szerződés 
revízióját célozzák. A mű kétség
telenül értékes támogatást jelent 
Magyarország elévülhetetlen és fel 
nem adható jogi igényeinek érvénye
sítésében.

Reinecke, badeni közoktatásügyi
miniszter: Mély meghatottsággal 
látom, mennyit szenvedett a régi 
Magyarország a világháborút befe
jező békekötés alatt. Ha meggondo
lom a helyzetet, az a nyomasztó ér
zés száll meg, hogy Európa népei 
már a békeszerződésben elvetették 
az uj háborús bonyodalmak magvát.

W allraf miniszter: Nem tudom el
képzelni, hogy az elfogulatlan ol
vasó kivonhatná magát ennek az 
emlékiratnak hatása alól és hogy a 
bizonyítás és ábrázolás meggyőző 
hatása alatt, amennyire az tőle te
lik, örömmel ne igyekeznék bizto
sítani e könyvnek minél szélesebb 
visszhangját.

Von Loeőell miniszter: Ez a mű
a külföldön sem fog hatástalanul 
maradni. Harcunk a szégyenletes 
békeszerződések ellen közös.

Dr, Goebbels, a német nemzeti 
szocialista párt parlamenti vezetője: 
Nagy érdeklődéssel olvastam a 
könyvet és csak azt sajnálom, hogy 
Németországban még nincs hasonló 
propaganda-eszköz.

Dr. Kahl, a birodalmi gyűlés oen- 
t rumpar tj árvak vezére: A könyv lán

goló tiltakozás Trianon szégyenletes 
békéje ellen. Reméljük, hogy eljön 
az idő, amikor a világban érvénye
sül az igazság és legalább is a leg
súlyosabb bűnöknek véget vet. Kí
vánok hazájának uj jövőt, amely 
méltó nagy múltjához.

Blüher, Drezda főpolgármestere: 
A trianoni diktátum olyan állapotot 
teremtett, amelyet Magyarország 
részére mindenki, aki igazságosan 
mérlegel és politikusán gondolkozik, 
tűrhetetlennek és tarthatatlannak 
kell hogy tartson. Példátlan eljárás 
volt az, hogy a magyar állam te
rületét érthetetlen módon megcson
kították. Elképzelhetetlennek tar
tom, hogy ez az állapot még soká 
fennmarad.

Adenauer, Köln főpolgármestere:
önökkel együtt én is bizalommal 
hiszem, hogy a békeszerződések 
igazságtalanságai és elhamarko
dottságai idők folyamán jóvátétet- 
nek.

Zechlin, külügyi sajtófőnök: A
könyvet érdeklődéssel olvastam és 
gazdag statisztikai és adat beli tar
talmára való tekintettel besorozom 
a birodalmi kormány sajtóosztályá
nak könyvtárába.

Ausztria.
Vaugotn osztrák kancellár ás 

hadügyminiszter: Köszönetét fejezi 
ki és hangsúlyozza, hogy a könyv 
annyival is inkább érdekli, mert 
Ausztria a háború következtében 
nem kevésbé súlyos helyzetbe ke
rült, mint Magyarorbzág.

Seipei osztrák külügyminiszter: 
A könyvet a legnagyobb figyelem
mel és a legélénkebb érdeklődéssel 
olvastam el.

Löwenstein Alajos herceg: An
nak is, aki a viszonyokkal már is
merős volt, ez a munka uj világí
tásban mutatja meg a Magyaror
szágon elkövetett szörnyű igazság
talanságot és a mai állapot tartha
tatlanságát.

Hollandia.
Hollandia királynője titkári hiva

tala utján megköszöni a ,,Justice 
fór Hungary“-t.

Hága polgármestere: A problé
mák, amelyeket a könyv tárgyai, 
sok érdeklődést keltettek Hollan
diában. Az ön közreműködése Ho - 
iandiában termékeny talajra talál.

Coendrade Geeriiks főszerkesztő: 
Nem tudtam, hogy Magyarországot 
ennyire megcsonkították, terület
ben, népességben.

Ir. A. van Drtei, Hága: Köny
véből sok olyat tudtam meg, ami 
eddig ismeretlen volt előttem. A 
helyset rosszabb, semmint gondol
tam.
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H. W. Holtappef rotterdami' ta
nár: A könyv által alkalmam van 
szerény körömben elterjeszteni te 
mélyebb betekintést nyújtani abba 
a rettenetes helyzetbe, amiben a 
szeretett magyar nemzet él.

A hollandiai szociáldemokrata 
munkáspárt: A ,, Justice fór Hun
gary “ albumot nagyon jelentősnek 
találtuk.

Belgium.
A belga király nevében L. Barre 

kabinetirodái titkár a király köszö
netét fejezte ki a munka megismer
tetéséért.

Broqueville honvédelmi miniszter
köszönő levelében azt Írja, hogy a 
munkát a legnagyobb érdeklődéssel 
fogja elolvasni.

Báró Jaquemyns v. belügyminisz
ter: Teljes rokonszenvem az ön 
hazája iránt, amelyet oly kiválóan 
képvisel Génfben gróf Apponyi.

Gazette du Centre (Bruxelles): 
Megcsodáltuk a könyv sok metsze
tét és megragadott bennünket az, 
hogy Magyarországot a trianoni 
béke brutálisan feláldozta.

Pierre Dayé, Brüsszel, írja, hogy 
az album tartalma megerösiti benne 
magyarországi tartózkodásának be
nyomásait, hogy t. i. a békeszeraó- 
dés, amelyet az országra kénysze- 
ritettek, igazságtalan és lehetetlen 
intézkedéseket foglal magában. 
Amíg ezeket nem orvosolják, egész 
Európa helyzete tarthatatlan.

A malínesi biboros-érsek: Ami a 
belga katolikusoknak és különösen 
a püspöki karnak Magyarország 
iránt tanúsított érzelmeit illeti, az 
a szívélyes fogadtatás, amelyben a 
háború után Belgium a magyar 
gyermekeket részesítette és azok a 
baráti érzelmek, amelyek orszá
gaink közt jelenleg fennállanak, 
eléggé világos tanúbizonyságul szol
gálnak.

Antwerpen város könyvtára: E
mű igazságos ügyet védelmez és 
mindazok, akik olvassák, érzik a 
jogtalanságot, amelynek az önök 
országa áldozatul esett.

Em. Hegem* főszerkesztő: A re
vízió bennem mindig meggyőződé- 
ses és lelkes védelmezőre számíthat.

Dr. L. Goemant, a flamand aka
démia örökös titkára közli, hogy 
felhívja kollégái figyelmét revíziós 
albumunkra.

Egyéb európai országok.
A finn köztársaság elnöke megbí

zásából Heikki Kekoni ezredes
szárnysegéd köszönetét fejezte ki a 
neki megküldött ,.Igazságot Ma
gyarországnak* * c. könyvért.

Guiseppe Motta, a svájci köztár
saság elnöke: A legnagyobb rokon- 
szén vvel vagyok Magyarország

iránt. Kívánom, hogy a könyv te
gye ismertté hazáját, járuljon hozzá 
ahhoz, hogy a külföld megismerje 
az önök történetét és aspirációit.

Albánia királya megbízásából Li
beróvá. udvari miniszter a király kö
szönetét fejezte ki, aki élénk érdek
lődést szentelt a könyv átolvasásá
nak és a küldeményért legmagasabb 
megelégedését fejezte ki.

Briee, Luxemburg kormányzója: 
Itt az ideje enyhíteni a magyar 
nép szomorú sorsán, amely méltó 
a sajnálatra.

Lengyelország; igazságügyminisz
tere: Az album szövege és illusz
trációi tökéletes képet adnak Ma
gyarország történetéről és kultúrá
járól.

A. Liapcsev, a bolgár kormány
elnöke: Megértem azokat az érzel
meket, amelyeknek hatása alatt ön 
ezt a könyvet kiadta. Az őszirfte 
hang, amely belőle árad és az ér
vek, melyekben gazdag, csakis a 
legmélyebb hatást válthatják ki az 
olvasóból.

Athanase Buroff, bolgár külügy
miniszter : Főképpen annak a be
mutatása hatott rám, hogy a tria
noni szerződés következtében az 
önök hazája milyen megcsonkítást 
szenvedett.

Berenguer spanyol miniszterel
nök : Nagy érdeklődéssel olvastam 
az albumot.

Álba külügyminiszter: Jól el tu
dom képzelni a részletes rajzok se
gítségével azt a csonkítást, amelyet 
Magyarország szenvedett.

A spanyol kereskedelmi minisz
tere írja, hogy a tartalom kitűnő 
megválasztása nagy jelentőséggel 
bir az albummal megkezdett haza
fias kampány tekintetében.

Penhy Garcia gróf, v. portugál 
miniszter; Ez a könyv méltó arra, 
hogy elolvassák és gondolkodóba 
ejtse az embereket a Béke és Igaz
ság érdekében.

Mioel Rostworowski, a hágai dön
tőbíróság lengyel tagja : A könyvet 
fölajánlom a KiUkói Politikai Fő
iskola könyvtárának, hogy az ifjú
ságunk is használhassa.

Dr. Kruszynski József, a lublini 
egyetem rektora: Az adatok s a 
vaslogikáju érvek minden kétséget 
kizáróan bebizonyitják, hogy a 
trianoni békediktátumok égbekiáltó 
igazságtalanságot követtek el a ma
gyar nemzet ellen.

Dr. L. Möltésén dán külügymi
niszter : Az ön könyve nagyon meg
kapó és nagy érdekű. Meggyőződé
sem, hogy a magyar nép, a jelen 
szenvedésein át. meg fogja érni az 
igazságot.

Hans Kyrre, dániai főszerkesztő:
Néhány év előtt jártam Magyaror
szágon és Erdélyben s akkor ugyan
azt gondoltam, mint most, könyve

olvasásakor: Magyarországnak fel
tétlenül meg keíl kapnia és meg is 
fogja kapni a trianoni béke reví
zióját.

Gruener vezérőrnagy Fredriksten 
(Norvégia): Nagyon köszönöm a 
gyönyörű könyvet. Jártam Magyar- 
országon, közelebbről tanulmányoz
tam a népet és a vidéket. Cikket is 
írtam önökről ,,A szomorú Magyar- 
orezág" címmel.

Ivar Tengőm svéd vezérigazgató:
Szivem reszket, ha azokra a rette
netes szenvedésekre gondolok, ame
lyeket a magyaroknak kell elvisel
niük. Ennyi igazságtalanság szinte 
lehetetlen.

Valentina Danneire norvég ta
nár : Növendékeimet nagyon meg
hatotta az, hogy a trianoni szer
ződés milyen rettenetesen megcson
kította Magyarország területét.

Ázsia, Közép- és Dél- 
Amerika.

Dr. Juan Bt*a. Pérez, a Vene
zuelai Egyesült Államok elnöke, leg- 
ószintébb köszönetét fejezi ki a 
,,Justice for̂  Hungary“ elküldéséért.

Dr. Juan Campisteguy, Nikara- 
gua köztársaság elnöke köszönetét 
mondott az Album megküldéséért.

Hussein Ali, Perzsia párizsi kö
vete: Tartós béke csak akkor lehet, 
ha ezt a békét az igazságra építik 
és remélem, hogy az ön országa is 
megérteti majd magát szomszédai
val és a Népszövetség szellemében 
békés utón nyer majd elégtételt.

Enrique Viilegas, Chile v. mi
niszterelnöke: Az album nagyon 
szemléltető módon mutatja be Ma
gyarország mai helyzetét.

Ürestes Ferrara, Cuba washing
toni követe: Különösen hasznos 
könyv ez, mert megismerjük belőle 
az egész magyar kérdést.

De Blam, Cuba népszövetségi 
képviselője: Olyan mű ez, amely 
nagy szolgálatokat tesz mindazok
nak, akik a magyar gondolattal 
érintkezésben akarnak maradni.

T. F, Medina, Nicaragua nép
szövetségi delegátusa hangoztatja, 
hogy az album nagyon érdekes do
kumentumokkal teljes.

Ali Abdullah Yusuf, indiai mi
nisztérium, London: Ez Magyaror
szág ügye mellett szóló nagyon ha
tásos összefoglalás. A gyönyörű il
lusztrációk a propaganda célját 
meghaladó értéket kölcsönöznek 
neki.

Vamvaidya herceg, Sziám ion
doni követe: Az album rendkívül 
érdekes, mert széles köröknek képet 
ad arról, hogy mi ma Magyaror
szág helyzete.

Tsiang-Tso-Píng tábornok, Kína 
berlini követe: Remélem, a népek 
nem fogják elmulasztani, hogy 
önöknek igazságot szolgáltassanak.
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A Magyar Szent Korona.
A magyar nemzet legszentebb ereklyéje. Két részből van összetéve. Felsőrészét II. Sylvester pápa ajándé
kozta Szent István királynak. Kr. u. 1000-ben, elismeréséül annak, hogy a magyarság a nyugati keresztény 
kultúra nemzeteinek a sorába lépett. Az alsórészt, amely nyitott korona, Dukas Mihály görög császár aján
dékozta I. Géza királynak. Kelet elismeréséül Magyarország kulturális törekvései iránt. A Sylvester-ko
rona négy pántját drágakövek közt nyolc apostol zománcos képe díszíti, fent a kereszt alatt Krisztus zo
máncos képe van. Az alsó bizánci származású korona a hegyes és gömbölyű oromzatain is zománcon kép
diszitések vannak, elöl középem a Megváltó Krisztus képe, átellenben a korona hátsó részén Dukas Mihály 
képe. A korona karimáján Konstantin trónörökös, Géza király, Szt. Demeter, Szt. György. Szt. Mihály, Szt. 
Gábor. Szt. Demjén és Szt. Kozma zománcképeit látni. A Szent Korona az állami főhatalom birtokosa. 
Magyarország uralkodója csak az lehet, akinek homlokát a Szent Korona érintette. A Szent Koronában 
egyesültek egy évezreden át a Magyar Szent Korona országai, míg azokat a trianoni béke szét nem szakította

és természetellenes kapcsolatokba nem kényszeritette.
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MAGYARORSZÁG
TÖRTÉNELME ÉS KULTÚRÁJA TRIANON ELLEN.

A Magyar Szent Korona az első királyság idején. 
A címer még az apostoli kettős kereszt, felette a 
Sylvester pápa adományozta korona. Szimbóluma ez 
annak. hogy a magyarság keresztény hittel és türe
lemmel indult állami élete nagy jövője elé. — Ben

czúr Gyula rajza.

Az itt következő lapokon Magyarország 
mozgalmas történetére visszaemlékeztető mű
vészi képek reprodukciói váltakoznak a ma
gyar kultúra emlékeivel. Ezer év dicsősége, 
ezer év szenvedése és küzködése, ezer év kul- 
turértéke elevenedik meg emlékezetünkben. 
Az egész magyar történelem.

Mit szól ez a történelem Trianonhoz? Ta
lál hatók-e érvek az elmúlt évezred alatt, ame
lyek Európa és a népek általános fejlődésé
nek szempontjából indokolttá teszik a tria 
nőni megcsonkítást, érthetővé teszik azt a ke
gyetlenséget, amellyel Európa uj rendezése 
alkalmából a magyar nemzet életereit elkö
tözték? Hasznos, értékes tagja volt-e a ma
gyar nemzet az európai népek kulturközös- 
ségének? Uj értéket jelentett-e az európai 
népek családjában? Volt-e sajátos kultúrája, 
uj szint, uj árnyalatút jelentetne ez a kultúra 
a művelt népek nagy kulturközösségében?

Ezekre a kérdésekre kell feleletet kérni a 
magyar történelemtől.

A magyarok bejövetele.
A hunok és avarok nyomában, a népván

dorlás gomolygó emberhullámainak sodrásá
ban, a kilencedik század végén jelent meg a 
magyarság m ai lakóhelyén. Ez volt utolsó 
nagyobb áradása a nagy népvándorlásnak. 
Hosszabb-rövidebb pihenők után Ázsia rej

telmes mélységeiből érkezett az uj nép a tör
ténelem színpadjára. A történetírók mind
össze százezerre teszik a vereckei szoroson 
beáramló magyar törzsek létszámát. Gyerme
kekkel, asszonyokkal, öregekkel együtt. Ami
ből az következik, hogy a honfoglaló ma
gyarságnak mindössze a negyedrésze, tehát 
huszonötezer em ber mehetett harcos férfi 
számba. Ez a maroknyi nép rövid pár év 
alatt hogyan foglalhatta el, hogyan szánhatta 
meg a történelmi Magyarország egész terüle
tét? Csak úgy, hogy ezen a területen nem ta
lált komolyan számbavehető szervezett ál
lamhatalomra. Csak úgy, hogy azon a terüle
ten, amelyet a rákövetkező ezer év alatt bir
tokában megtartott, a magyar nép nem talált 
számottevő szervezett népcsoportra. Az itt- 
amott szétszórt avar maradványokon kívül 
csak nagyon gyéren lakó szlávság népesítette 
be a Kárpátok karélya közé zárt területet. 
Ószlavon, pannonszláv törzsek, más törmelék 
népek szervezetlen zűrzavarába érkeztek meg

A Magyar Szent Korona diadahna teljében. A ko
rona már teljes, kettős, a Sylvester-korona egyesült 
a Dukas Mihály bizánci császár által küldött koro
nával és eszmei fényével behinti Nagy-Magyarország 
címerpajzsát, a Magyar Szent Korona összes or
szágainak egyesített címerét. — Benczúr Gyula rajza.
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Kálmán király kora, Lotz Károly falfestménye. 
Történelmünk legtudósabb uralkodója, akit a hagyo
mány nagy műveltségéért Könyves Kálmánnak ne
vezett. A kép tudósai közt ábrázolja, a papok és 
apáca-alakok jelképezik, hogy mily sokat tett a ke
resztény egyházért. Baloldalon a hóhér máglya
halálra ítéli nőt old0z  fel kötelékeiből és ez annak 
a jejtképe, hogy Kálmán király már a XII. század 
elején megszűnteita a középkorban divó boszorkány

pőröket.

a honfoglaló magyarok, akik  sehol sem ta
lálhatták meg azt a szláv birodalm at, amely
ről cseh történetírók és a szlávbarát Dénes 
francia professzor ábrándoznak. A félkör
alakban elterülő hegyvidéket akkoriban sürü 
erdőségek borították. Nagyobbrészt néptelen 
ősvadon volt arrafelé mindenütt. Az „Igfon- 
erdőn*\ a mai Királyhágón túl is legfeljebb 
a szélesen kitáguló középső vidéken, a Me
zőségen találhattak valami gyér lakosságra. 
De nyomát sem láthatták azoknak a bizonyos 
dákoknak, akik a m ai románok nagyralátása 
szerint a róm aiak utódai és az ő őseik voltak.

A magyarság történelmi 
hivatása.

Azóta, hogy a nyugatrómai birodalom ki
vonult Dáciából és Pannóniából, hosszú szá
zadokon keresztül nyugtalan bizonytalanság 
volt az úr ezen a területen. A római uralmat 
fölváltotta a hunok birodalma, a hun biro

Nagy Lajos kora, Lotz Károly falfestménye, .d 
francia Anjouk olaszországi ágéból származott Nagy 
Lajos (1326—1382), akinek uralkodása alatt Ma
gyarország gazdasági fejlődésben, műveltségben, mű
vészetben Európa. első államai közé emelkedett. A 
lengyelek is királyukká koronázták és ezzel Nagy 
Lajos birodalma az Adriától a Fekete- és a Keleti- 
tengerig terjedt. Tiz ország tartozott Magyarország
hoz az ő uralma alatt, visegrádi udvarában intéző

dött Közép-Europa sorsa.

dalom bukása után mintegy száz esztendeig 
a germán származású gótok, longobárdok, 
gepidák igyekeznek itt megvetni a lábukat. 
De hiába! Valamivel ellentállóbbnak mutat
kozik a magyar fajjal rokonságot tartó ava
rok birodalma. De az is összeomlik Nagy Ká
roly csapásai alatt. Délről a bolgárok, észak
ról a lengyelek, nyugatról a morvák állnak 
lesben, hogy a germán törzseket megelőzve 
birtokukba vegyék a Duna-Tisza közének 
termékeny területét. A napjainkig tartó ger- 
mán-szláv vetélkedés előjátéka folyik itten, 
am ikor m egjelennek a honfoglaló magyarok 
és a vitás területen m egtelepedve úgy a szláv- 
sáigot, mint a germánságot m egakadályozzák 
abban , hogy a Kárpátok övezte, hatalmas fo
lyam okkal megvédett területen, Európa szi- 
vében fellegvárat építsenek ki m aguknak a 
világuralom megszerzése, Európa elszldvosi- 
tása vagy elgermdnositása érdekében.

íme: a magyarság már megjelenésének 
első pillanatában történelmi hivatást telje-
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sit; egy évezredre biztosítja Európában a 
germán és szláv népek egyensúlyát.

A magyarság államal
kotó ereje.

Miért sikerült a magyaroknak az, ami nem 
sikerült a hunoknak, a gotoknak, a longo- 
bárdoknak, az avaroknak? Miért tudtak szá
zadokig fennmaradó tartós birodalmat terem
teni azon a területen, amelyen már annyi 
hasonló kísérlet összeomlott? A siker titka : 
ű magyar faj államalkotó ereje, ösztönszerü 
megértése azoknak a követelm ényeknek, am e
lyek fennmaradását biztosíthatták. A laza 
törzsrendszer erősebb szervezetbe foglalása, 
a nyugatot háborgató rabló hadjáratok m eg
szüntetése, a keresztyénség fölvételével elsza
kadás Ázsiától, csatlakozás a nyugati civili
zációhoz. Mindez a letelepedést követő első 
század eredménye. Bármelyik lépésnek az el
mulasztása a pusztulást eredményezte volna. 
Mint ahogy a magyarság letelepedése előtt 
elpusztultak itt a hunok, gótok, avarok. En
nek a fejlődésnek a betetőződése Szent Ist
ván királyságának megalapítása. Az uj Szent 
István-féle állam sok tekintetben hasonlít 
Európa akkori uralmi formájához, a hűbéri 
államhoz, de attól sok eltérő tulajdonságot 
mutat. Szent István igen erősen kiépíti a 
központi hatalmat, m indenkit alárendel a ki
rály uralm ának. A királyság az egyetlen ha
talom ; a központ és az országrészek, a k i
rály és az országrészeket kormányzó nagy
urak azonban nem magánjogi, hanem köz
jogi viszonyban vannak egymással. Az a ma
gánjogi természetű függő viszony, amelyen 
a francia, német és olasz középkori hatalom 
fölépült, ismeretlen Magyarországon. Uj, 
egészen sajátos közjogi fejlődés csiráit látjuk 
itten. Ez is uj szin, uj érték az akkori Euró
pában és az egyetemes jogi fejlődésben.

A magyar faj államalkotó erejének má
sik eleme az a szilaj dac, amellyel a magn 
függetlenségét mindenkivel 
szemben megvédelmezte. Szent 
István elfogadja a pápa kezé
ből a koronát. De nem lép vele 
hűbéri viszonyba. A német 
császárság abban az időben  
hűbéri jogokat követelt magá
nak az összes keresztyén or
szágok fölött. A magyar kirá
lyok ezt a jogot soha el nem  
ismerték, a Duna mentében 
kelet felé terjeszkedő germán 
hadakkal véres háborúkat 
viseltek. Ennek az erélyes 
és okos magatartásnak lehe
tett tulajdonítani, hogy Ma
gyarország egyre hatalmasabb 
és konszolidáltabb ország lesz. 
a XII. században pedig már 
Közép-Európának valóságos 
kristályosodási pgntji, a leg

erősebb és a legjobban megszervezett biro
dalom, amelynek a gazdagságáról többször 
említést tesznek az itt megforduló idegenek.

Az aranybulla: a konti
nens legrégibb alkotmá
nya.

A fejlődés természetesen nem megy si
mán. A bölcs és nagy királyokat követik a 
gyenge és rossz királyok, trónöröklési vetél
kedések, a király és a nemes urak közötti 
harcok sokszor megzavarják az ország béké
jét. De ezek között a harcok között is a ma
gyar alkotmányos jogfejlődés megy tovább a 
maga utján, 1222-ben létrehozza az arany
bullát, amely 31 pontban szól a király, a k i
rályfi, a nemesség, a főpapság, a zászlós
urak, a megyei ispánok, az idegenek, a nem  
nem esek, a hadsereg, a bíróságok jogviszo
nyáról. A hét évvel idősebb angol Magna 
Charta mellett, amelyre joggal annyira 
bihzhe az angol nemzet, a magyar arany
bulla Európa legrégebbi alkotmánya. Tarta
lomra nézve a kettő majdnem ugyanaz. Kü
lön utakon ugyanahhoz az eredményhez ér
kezett meg az angol és a magyar jogfejlődés.

A középkori Magyaror
szág még nemzeti állam.

Ellenséges oldalról gyakran szokták han
goztatni, hogy Magyarország már Szent Ist
ván korában nemzetiségi állam volt. És ezt 
az állítást azzal a tanáccsal igyekeznek iga
zolni, amelyet Szent István Imre fiához in
tézett intelmeiben igy fejezett ki: „Az egy 
nyelvű és egy erkölcsű ország elmaradott és 
törékeny.4* Sokan azt értették ki ebből a ta
nácsból, hogy a nagy király a nemzetiségek
kel való jó bánásmódra oktatta ki fiát, a 
trónörököst. Holott István király tanácsa 
azokra a bevándorló idegenekre vonatkozik, 
akik nyugatról érkezve, a nyugati kultúra 
szokásait. mesterségeit és művészeteit ter

jesztették el Magyarországon. 
Nem magyar forrásra, osztrák 
történetíróra hivatkozunk, 
Fricker Adolfra, aki megálla
pította, hogy Magyarország 
m ai területén az -első száza
dokban „hasonlít hatatlanulu
nagyobb volt a magyar anya
nyelvűek száma, mint a tizen
kilencedik században és a ma
gyarság mellett más nyelvű 
nemzetiségek igen jelenték
telen mértékben mutatkoztak. 
Czoernig, a másik kitűnő oszt
rák statisztikus és fajtörténész 
pedig azt állapítja meg, hogy 
történelmünk első századaiban 
a Dráva és Száva között, a Bá
nátban, a Marostól délre és 
szétszórva a hegyekben min
denütt magyarok laktak, a ma-

A Hunyadiakat kolló* címere. 
Egykorú dombormű a rajd-ahu
nyadi váron. A csőrében gyűrűt 
tartó holló a magyar történe
lem legdic*Ősége#ebb korszaÁd- 
nak uraikodói címerét díszítette.
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Erdély nagy fejedelmei. 1. Báthory István (1533—1586), aki nemcsak Erdélynek volt híres fejedelme, de cl 
lengyelek is királyuknak választották és úgy tisztelik, mint legnagyobb uralkodó juhai. 2.' Bocskay István, 
a vallásszabadság bajnoka. Kolozsvárott született 1551-ben, meghalt Kassán 1606-ban. Mindkét város urának 
tisztelte ezt a kiváló hadvezért és nagyeszű politikust. Az egyik várost most odaadták Romániának, a má
sikat Cseh országnak. A románok Erdélyben ledöntötték a szobrát s a róla elnevezett teret „elvették" tőle és 
beépítették. S. Bethlen Gábor (1580—1629), Erdély fejedelme, Magyarország választott királya. Kiváló had
vezér, zsetiiélis diplomata, a tudományok és művészetek lelkes pártfogója. A harmincéves háborúban kiváló 
szerepet játszott. Ez az angol metszet bizotiyitja országa határain túlterjedő hírnevét és tekintélyét.

gyár súg tehát sokkal nagyobb részt foglalt le 
magának az ország területéből, mint ma
napság.

Ha nem zudul ránk a tatárjárás és a m o
hácsi vész emberirtó nagy csapása, Magyar- 
ország ma legalább harmincm illió népesség
gel Közép-Eurőpa legnagyobb állama s fek
vésének helyzeti energiájából, faji képesse
geiből kifolyólag egyik legerősebb faktora 
az európai politikának.

Az első nagy csapás; a
tatárjárás.

Az első nagy csapás volt a tatárjárás. Ez 
bontja meg először Magyarország egységes 
ethnikai képét. A tatárok főképpen a sikvi- 
déken gyilkoltak és pusztítottak, tehát azon 
a területen, amelyen a magyarság telephelyei 
voltak. A Duna-Tisza köze teljesen elnépte
lenedett. Ide telepíti be IV. Béla a kunokat, 
akik később teljesen elmagyarosodnak. Eb
ben az időben mutatkoznak Erdélyben az 
első beszivárgó román pásztorok, Magyar* 
ország északi vidékét pedig kezdik benépesí
teni a fehérhorvátok és a lengyel fajtájú szlá
vok. Ezeknek az utódjaik a felv idéki tótok, 
akik a magyar védelem alatt mind mai na
pig megtartották ősi nyelvüket, mig a Morva 
és Odera folyók felső völgyeiben maradt faj
testvéreiket teljesen elesehesitették a csehek. 
A magyar faj óriási vitalitásának bizony
sága, hogy a tatárdulás pusztításait és az 
azt követő idegen beözönlést, hála nagy sza- 
poraságának és beolvasztóképességének, ha

marosan kiheverte. A XV. században a m a
gyarság már ismét 3—4 millió lelket számol 
és az ország lakosságának körülbelül lő—80 
százalékát teszi. Pedig közben egyre tovább 
tart az ország törzsnépességének idegen jöve
vényekkel való fölhigitása. A mai Bereg és 
Máramaros megyék hegyes vidékein ebben  
az időben telepednek meg a tatárüldözés elöl 
menekülő ruthének , a huszita üldözések elől 
csehmorvák vándorolnak be Magyarország 
északnyugati részébe, a török veszedelem je
lentkezésével egyidejűleg nagyobb arányúvá 
lesz a román bevándorlás s megkezdődik a 
szerbek beszivárgása is.

Az Anjouk és Mátyás király alatt Ma
gyarország egyike a leghatalm asabb közép
kori állam oknak. Budavára a renaissance 
műveltség egyik fényes gócpontja. A renais
sance korszak erkölcsi züllöttsége azonban 
a mi uraink között is érezteti hatását, 
az ország kezd megérni a mohácsi ka
tasztrófára. Mielőtt azonban erre rátérnénk, 
még meg kell említenünk a magyar jogfej
lődésnek két fontos állomását, A XIII. szá
zad utolsó évtizedében III. Endre összehívja 
az első magyar törvényhozó országgyűlést, 
amely azután állandósult és ősévé vált a m a
gyar parlamentár izmusnak, amely ilyen for
mán mindössze csak ötven esztendővel fiata
labb az angolnál. Nem túlzás tehát az az ál
lítás. hogy a magyar alkotmányos fejlődés 
párhuzamosan haladt az angollal. Másik kor
szakot alkotó eseménye a magyar jogfejlő
désnek Werbőczy „Hármas könyvu-e, amely
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egybegyüjtötte az ország törvényeit és jog
szokásait, Az első magyar kódex, amely 1517 
óta ötvenhat kiadást ért meg s ilyenformán 
a legtöbbször megjelent magyar könyv, bi
zonysága annak a finom jogászi érzéknek, 
ami a magyar nemzetet történelme egész 
folyamán jellemzi.

Második csapás: a mohácsi
vész.

A magyar nemzet a kunokkal, besenyők
kel, bolgárokkal vivőit kisebb harcoktól el
tekintve, a tatárjárás alkalmával gyakorolta 
először azt a dicsőséges, de egyben tragiku
san fájdalm as történelmi hivatását, hogy sa
ját testével fogja föl a kelet felől előretörő 
barbár népek rohamát és vére hullásával 
meg védelmezze a nyugati civilizációt. A 
XIV. század második felében belekerülünk a 
török terjeszkedés szférájába s ettől kezdve 
három és félszázesztendőn keresztül a török
től is mi védelmezzük Európát, a mi vérünk 
hullik azért, hogy az izlám 
el ne söpörje a keresztyén- 
ségel és a nyugati civilizá
ciót. Ezt a történelmi föl
adatot dicsőségesen tel
jesítettük. Mi magunk 
azonban elvéreztünk bele.

A török harcok talán ke
vésbé katasztrofálisak lettek 
volna a magyar nemzet 
számára, ha az ozmán 
hadak teljes erejű döntő tá
madása nem a Mátyás ki
rály halálát követő züllött 
évtizedekben ér bennünket.
A Mátyás erős keze alól ki
szabaduló főurak árnyékha
talommá tették a királyi ha
talmat és nyers önzéssel 
nyomták el a jobbágyot, 
ami a Dózsa-féle parasztlá
zadásra vezetett. Valóságos 
kiskirúlyságok keletkeztek 
az országban mindenfelé.
Ezek a gazdag és hatalmas 
urak egymás között is meg
oszlottak. Az ország lelki 
szétszaggatottságát növelte 
hogy a Habsburgok igényi 1 zdtek tartani 
a magyar trónra s az urak egf része mellé
jük állt abból a meggondolásból kiindulva, 
hogy a török ellen szükség van a Habsburgok 
támogatására, akik ekkor mml a Némethire 
dalom és Spanyolország urai világhatalmat 
képviseltek. Az ország szomorú züllésének és 
lelki meghasonlásának következménye a 
mohácsi vész, aminek nyomában Budavára 
elesik és az ország két harmadrésze török 
hódoltság alá kerül. Az ország nyugati és 
északi része elismeri a Habsburgokat és et
től kezdve a Habsburgok imperializmusának 
a céljait szolgálja.

A magyar nemzet szabad 
ságharca a lelkiismereti 
szabadság védelmében.

A magát öncélnak tekintő nemzeti eszme 
csak Erdély hegyei között talál menedékre. 
Az erdélyi fejedelem ség keretében a magyar 
fajnak most uj történelmi hivatás jut osz
tályrészül: mialatt az előretörő germán ter
jeszkedés ellen kuruc kod ik , egyúttal védel
m ezőjévé lesz a lelkiism ereti szabadság 
nagyszerű eszm éjének•

A reformáció és ellenreformáció, a har
mincéves háború kora ez, amikor virágkorát 
éli a vallási gyűlölködés, A vallási dolgokban 
való türelmességnek az a példája, amely az 
úgynevezett tordai határozatban megnyilvá
nul, példátlan annak a korszaknak a törté
netében. A János Zsigmond királysága alatt 
álló országrész követei Dávid Ferenc indítvá
nyára 1568-ban kim ondják a teljes vallás- 
egyenlőséget. .4 magyar nemzet igy adott pél

dát a vallási türelemre az 
egész világnak, olyan idő
ben, am ikor vallásuk miatt 
egész Európában irtották 
egymást az em berek.

Azt az eszmét, amelyet 
a tordai határozat k ife je
zett, Bocskay István, Beth
len Gábor, L Rákóczi 
György, Thököly Imre, 11. 
Rákóczi Ferenc fegyverrel 
a kezükben is védelmezték 
és ezzel beírták nevüket a 
szabadság szerető emberiség 
emlékezetébe.

Idegen népek rendszeres 
betelepítése az elpusztult 
országba.

Mindezek a dicsőséges 
szabadságharcok azonban 
éppen úgy fogyasztották a 
magyar fajta vérét, mint a 
török elleni háborúk. A 
rabszolgatartó állam szín
vonalán álló török uralom 
alá került részek sorsa a 
lassú tespedés és pusztulás 

volt. Az Alföidön falvak ezrei semmisültek 
meg. az erdők a Duna-Tisza közén kipusz
tultak. az Alföld egyrészét a törökök mocsa
rakkal árasztották el.

Az irtózatos pusztulás elsősorban a ma
gyar fajtát sújtotta, hiszen a tiszta magyar 
lakosságú Alföld sínylette legtovább a török 
hódoltság következményeit. Megkezdődik az 
úgynevezett Kolonics-korszak, amelynek a 
főcélja Magyarország elném etesitése, aminek 
két eszköze van: az egyik a megritkult ma
gyar népelem elszegényesitése; a másik a ki
irtott ország betelepítése idegen népelemek
kel. A bécsi kormány hívására Csernojevics

Zrínyi Miklós, költő ex hűd vezér 
(X V II. század), a törökverő Zrínyi- 
család egyik kimagasló alakja. Kora 
legnagyobb magyarja, aki nemcsak ka
tonai erényekben bővelkedik, de bá
mulatos époszt ir, amely a magyar 
irodalom egyik nevezetes értéke. —  

Egykorú francia metszet.
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A IX. század utolsó évtizedében uj nép jelent meg Európa küzdőterén: 895 őszén az Etelközből kiköltözött magyarság benyomult a vereckei hágón 
az avarok felbomlott országába, a tiszamenti síkságra, meghódolásra kényszeritette az itt lakó különböző népmaradványokat és Árpád vezérletével öt 
év alatt megalkotta a Kárpáitok karéjában a magyar birodalmat. Ez a nép ezer éven át tántorítlanul ragaszkodott az Árpád alapította országához, elő
harcosa lett a nyugati keresztény kultúrának és évszázadokon keresztül hősiesen állt őrt Kelet kapujában, hogy minden pogány támadástól meg
védelmezze a művelt Nyugatot, a kereszténységet. Ezekben az évszázados harcokban kétszer csaknem elvérzett: a tatárokkal szemben és Mohácsnál a 
törökkel viaskodva. Jutalma hűségéért, önfeláldozásáért a művelt Nyugattól az lett, hogy Trianonban szétdarabolták az ezeréves magyar állam testét 
és nagyobbik részét szétosztogatták, minden emberi jog és történelmi igazság ellenére, múltnélküli, mondvacsinált új államok közt, amelyek kultúra dol
gában messze alatta maradtak az ezeréves régi Magyarországnak. Munkácsy Mihály, a múlt század legnagyobb festőművésze, a magyar kormány meg
bízásából Magyarország ezeréves fennállásának ünnepére óriási méretű képben örökítette meg a Honfoglalást. A képen a fehér lovon ülő Árpád 
előtt a szláv és egyéb törzsek küldöttei hódolnak. Árpádot és kíséretének legtöbb tagját a 90-es éviek magyar közéletének nevezetes alakjairól min

tázta Munkácsy. A Honfoglalás ma a parlament elnöki fogadótermének főfalát díszíti.



A dévényi várhegy, a honalapító Árpád-emlékkel. A Duna itt lépte át a régi Magyarország határát. Dévény 
uj birtokosai, a csehek, elvakult düh vei pusztították él a dévényi emléket, mert az a magyarság ezeréves fenn

állását hirdette.

A Cenkhegyen emelt ezredéves emlék, melyet 
a románok döntöttek le.

A zimonyi ezredéves emlék, amely a jugoszlávok bos
szujának esett áldozatul.
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Arzén patriarcha vezetése alatt nyolcvanezer 
szerb telepszik meg a Délvidéken, Budát tel
jesen elfoglalják a németek, Rest és Baranya 
megyében elszaporodnak a német falvak, né
meteket és szerbeket telepítenek az ország 
nagyobb városaiba, Pestre, Esztergomba, 
Fehérvárra, Várra, Nagyváradra, Szegedre, 
Pécsre stb. Amikor a passzarovici béke után 
1718-ban egész Magyarország területe fölsza 
badul a töröktől, a bécsi kormány támogatá
sával olyan hatalmas bevándorlás indul meg 
az elnéptelenedett magyar területekre, hogy 
ennek méreteit csak az amerikai kivándorlás
hoz lehet hasonlítani. Nyolc-kilenc évtizeden 
keresztül folyik a németség tervszerű betele
pítése, 400 ezer újabb szerb család érkezik a 
Délvidékre, még töm egesebben költöznek be 
a románok. A megritkult Alföldre leáramlík a 
Felvidék és Erdély népe. így keletkeznek az 
alföldi tót, rutén és román nyelvszigetek. A 
bevándorlás arányait mutatják a következő 
számok: Az 1720-ban megtartott jobbágyösz- 
szeirás adataiból következtetve, a passzaro
vici béke idejében körülbelül kétm illió 600 
ezer lakosa volt Magyarországnak, am iből 
magyar 1 m illió 200 ezer. Az 1785 — 1787-ben 
megtartott II. József-féle népszámlálás ada
tai szerint az ország lakossága már pontosan 
nyolcmillió. Az ötmillió 400 ezer főnyi több
letben a magyarság természetes számaránya 
magától értetődőleg, igen keveset tehetett ki. 
Még ha az 1720-ban kimutatható egymillió 
kétszázezer magyarajku lakos a következő 
hét évtized alatt meg is kétszereződött, a sza
porodás túlnyomó nagy részét az idegen 
népelem mesterséges szaporításának kell tu
lajdonitanunk. A magyarság számaránya, 
amely Mátyás király idejében 75—80 száza
lék lehetett, 1720-ban leszállt 46 százalékra,
II. József korában pedig nem volt több 33— 
35 százaléknál.

A magyarság aránya a bevándorlás to
vábbfolytatásával még jobban leromlott, a 
XIX. század elején Magyarország tízmil
liónyi lakosságából a magyar anyanyelvűek 
számát már csak 30 százalékra, tehát három - 
m illióra becsülik.

A magyar arányszám ja
vulásának okai.

A XIX. század népesedési szempontból 
is a magyarság újjászületésének a korszaka 
Az 1910-ben tartott népszámlálás adatai sze
rint a Magyar birodalomnak, Horvátország 
leszámításával, 18 millió lakosa volt, ebből 
közel \tízmillió, tehát 54% valotta magát 
magyarnak. Száz év alatt a magyarság tehát 
három m illióról tízmillióra szaporodott, ami 
más szóval azt jelenti, hogy attól a pillanat
tól kezdve, amikor az idegenek mesterséges 
betelepítése megszűnt, több mint meghárom
szorozódott. Ez az eredmény aránylag kis 
mértékben köszönhető a magyarság tagadha
tatlanul erős beolvasztóképességének. A mé

lyen fekvő természetes forrásokból eredő fo
lyamat főoka a magyarság nagyobb termé
szetes szaporodása. A magyarság természe
tes szaporodása aránylag is, abszolút szám ok
ban is mindig nagyobb volt, mint a Magyar- 
országon élő nemzetiségeké együttvéve. Így 
az 1910. évi népszámlálás szerint a természe
tes szaporodásból 60 százalék esett a magyar
ságra, holott ugyanakkor a magyar faj 
aránya az országban csak 54.5 százalék volt.

A magyar nemzet szabad
ságharca a demokrácia 
védelmében.

A bécsi kongresszus után a bécsi kormá
nyok lesznek a reakció vezérei Európában. A 
francia forradalom következményeitől meg
rémülve, országaikban minden szabadabb 
szellemi megmozdulást igyekeztek elfojtani. 
A magyar nemzet azonban mindig fogékony 
volt a nyugati szellemi áramlatokkal szem
ben. A Balkán és Ázsia mindig Magyaror
szág keleti határainál kezdődött. Magyar- 
ország még benne élt a nyugati népek kul- 
turközösségében. Amint annakidején eljutott 
hozzánk a renaissance, a reformáció, majd az 
ellenreformáció, m egérkeztek hozzánk a 
francia forradalom  dem okratikus eszméi is, 
am elyeknek hamarosan magyar vértanúi is 
lettek: Martinovics Ignác és társai, akiket a 
francia forradalm i elvek megvalósítása érde
kében való összeesküvésért végeztetett k i a 
bécsi reakció 1795-ben. Ezzel azonban nem 
tudják megakadályozni, hogy a modern kor 
eszméi Magyarországra is be ne törjenek. Az 
újjászülető nemzetnek nagyszerű vezérei 
akadnak Széchenyi István és Kossuth Lajos 
személyében. Az ő nevükhöz fűződik az úgy
nevezett reform korszak, amelynek betetőzö- 
dése az 1848-i törvényhozás. A párizsi feb
ruári forradalom döntő lökésének hatása 
alatt a bécsi forradalom megbuktatja Met- 
ternichet, Magyarországon március tizenötö
dikén Petőfi, Jókai vezetése alatt az ifjúság 
megteremti a szabad sajtót, amelynek első 
terméke, a „Talpra magyar!41 mellett, a „Mit 
kiván a magyar nemzet?41 cimü kiáltvány. 
V. Ferdinánd király két nappal később al
kotmányos felelős miniszterelnökké nevezi 
ki Batthyány Lajos grófot, a törvényhozás
ban a kor eszméinek hatása alatt maga az 
érrdekelt nemesi osztály nagy lelkesedéssel 
kim ondja a törvény előtti egyenlőséget. a 
jobbágyság megszüntetését, a felekezetek  
egyenjogúsítását és a többi korszerű refor
mot. A koronás király ezeket a törvényeket 
szentesíti is. Az ellenforradalom azonban 
nem adja föl a játékot. Jellasich Magyaror- 
scág ellen mozgósítja a horvátokát, a szer- 
bek, a románok is fegyverbeállnak a nekik 
fölszabadulást, jogokat kínáló magyar nem
zet ellen. Bécsben lemondatják V. Ferdinán- 
dot, a helyébe ültetik Ferenc Józsefet. Meg
kezdődik a szabadságharc, amelyben a m a
gyar nemzet, éppen úgy, mint a Bethlen, Rá-
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Madách Imre nagyszerű drámai költeményének, az Ember tragédiájának két jelenetét ábrázolja Zichy 
Mihálynak e két rajza. Az egyik: a londoni vásár, a másik: Danton a vérpadon. Madách hatalmas műve 
Goethe Faust-jának és Byron Kain-jának magaslatáig emelkedik. A legtöbb kulturnyelvre lefordították, s

az emberiség egyetemes kultúrájának lett kincsévé.

kőczi, Bocskay korában , a haladás elvétt a 
szabadságot, a dem okrácia eszméjét kép
viselte.

A hősiesen és önfeláldozással küzdő ma
gyar nemzetet csak az orosz hadak segitsé
gülhivásával sikerült leverni. A szabadság- 
harc vége: a világosi fegyverletétel% a tizen
három magyar tábornok aradi kivégzése, 
az első alkotmányos magyar miniszter- 
elnök főbelövése , számtalan más hasonló 
véres megtorlás, az osztrák börtönök 
megtöltése magyar forradalm árokkal. Kos
suth Lajos külföldre menekül, a magyar 
nemzet igazának hirdetésével lázbahozza 
Angliát és Amerikát, azután Turinban év
tizedeken keresztül megtestesítője lesz a ma
gyar függetlenség és a magyar öncéluság 
eszméjének

Magyarország csodálatos
fejlődése.

Maga a magyar nemzet más útra lépett* 
1867-ben kibékült a dinasztiával. Deák Fe
renc és gróf Andrássy Gyula m egalkották a 
kiegyezést. A kiegyezésre következő három 
évtized alatt az volt a látszat, hogy az uj al
kotmányjogi rendezés jól szolgálja Magyar

ország érdekeit. Példátlan az a nagyszerű 
alkotó m unka , amelyet ez alatt az idő alatt 
a magyar nemzet végzett s elm aradt, el
hanyagolt országból Európa egyik legkul
turáltabb országává fejlesztette a hazáját. 
Ingatag pénzügyi helyzetét teljesen rendbe
hozta, utakat, vasutakat, gyárakat, iskolákat, 
egyetemeket épített, ezer és ezer példával 
megmutatta, hogy kedvező körülmények kö
zött mire képes a magyar faj alkotó ener
giája. Magyarország ezeréves fennállásának 
ünnepe, a millennium, már egy boldog, jö
vőjében, haladásában bizakodó, jómódú 
nemzetet talált azon a földön, amelyen a ma
gyarnak annyi megpróbáltatást kellett ki
állania.

Sajnos, ez a békés aranyvilág nem tartott 
sokáig. Nem sokkal a millenniumi ünnepsé
gek után megkezdődtek az alkotmányos har
cok, amelyeknek a során bebizonyosodott az, 
amit elfogulatlan, tisztánlátó emberek már 
régen hirdettek, hogy Magyarországunk csak 
látszatalkotmúnya van, ez az alkotmány csak 
addig m űködik zökkenő nélkül, amig a m a
gyar törvényhozás csak azt akarja , amit az 
összbirodalmi érdek parancsol. Hosszú vál
ságok, obstrukciók, izgalmas választások so-
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rán kiderült, hogy a magyar nemzet nem 
tudja megvalósítani sem az önálló vámterü
letet, sem az önálló bankot, sem a hadsereg 
közjogi jellegét szabatosabban kidomborító 
úgynevezett „nemzeti vívmányokat11.

A világháború kitörése a magyar nemze
tet tragikus helyzetben találta. * Anélkül, 
hogy valaha is kom oly hatalom lett volna az 
Osztrák-Magyar M onarchiában, felelőssé tet
ték a bécsi kormányzat minden bűnéért. Az 
igazság azonban az, hogy amikor Bécsben a 
szélsőségesen erélyes hangú,szerb ultimátum 
és a hadüzenet mellett döntöttek, rólunk 
nélkülünk határoztak és a magyar nemzet 
akaratának képviselője, Tisza István minisz
terelnök. minden erejéből igyekezett m eg
akadályozni a háborút, A háború alatt több- 
izben úgy látszott, hogy a központi hatalmak 
fegyverei döntő győzelmet arattak, mi le
szünk azok, akik diktálni fogjuk a megkö
tendő béke feltételeit. Ilyenkor Tisza István 
is, a magyar törvényhozás is rögtön szót 
emelt minden annexió, minden hóditás el
len, Magyarország a világháborút önvédelmi 
harcnak tekintette. Az önvédelmi harcban 
azonban elbuktunk, ránkszakadt Trianon kö
nyörtelen katasztrófája, amelyhez hasonló 
csapás csak a mohácsi vészben érte az orszá
got. Mohács után három felé szakadt az or
szág. A trianoni szerződés öt felé tépte Szent 
István birodalmát. A magyar lélek azonban 
nem tört meg ezzel a katasztrófával. Trianon 
után éppen úgy ú jjá  fog születni az ország, 
mint ahogyan Mohács után újjászületett.

A honfoglaló magyarok
kulturája.

A magyar nemzet már akkor sem volt 
teljesen barbár népség, mikor mai hazájá
ban megtelepedett. A magyarok hosszú ván- 
dorutjuk folyamán m agukba szívtak bizonyos 
keleti, török-perzsa műveltséget, amely mai 
napig megérezhető népies háziiparművésze- 
tűkben, értettek a földműveléshez és az állat
tenyésztéshez. Finn-ugor származású nyelvük 
erős török hatásokat mutatott. Vallásuk ter- 
mészetimádás volt. A betű, irás, rovás, szavak 
régebbiek a honfoglalásnál, ami azt mutatja, 
hogy az Európa szivébe érkező magyarok 
legműveltebb rétegei már ismerték az irás 
mesterségét. A Duna-Tisza völgyébe a ma
gyarokkal tehát bizonyos fajta sajátos kul
túra érkezett és került érintkezésbe a nyu- 
gateurópai keresztyén kultúrával.

A keresztyén magyarok
knlturája.

A m egkeresztelkedett magyarság hozzá 
tudott simulni a keresztyén hitélethez, m a
g iba  tudta szívni és a maga őserejével to
vább tudta fejleszteni azokat a művészi irá
nyokat, am elyeket a középkori Európa k i
termelt. A középkori európai műveltség 
elsősorban egyházi jellegű volt, egyházi jel
legűek a magyarság első kulturemlékei is.

Olasz építőmesterektől megtanulják a román 
stilusu templomépitést, a franciáktól a góti
kát. A későbbi tatár-török dulások elpusztí
tották ennek a korai magyar építőművészei
nek legtöbb alkotását, de azért több olyan 
műemlékünk maradt, amely megmutatja, 
hogy a magyar építőmesterek már akkor ko
ruk magaslatán állottak. így a román stí
lusban épült lébényi, jáki és zsámbéki temp
lomok, a kassai dóm és a dómnál is .régebbi 
kassai Szent Mihály-kápolna stb. A művé
szet korai megbecsülésére mutat, hogy 
II. Béla királyunk nemességgel tüntette ki 
Szent László síremlékének megteremtőit, 
Tekös kőfaragómestert és fiát. Korán kifejlő
dik nálunk az önálló magyar szobrászművé
szet is. A XIV. században az olasz quatrocen- 
tót megelőzve, monumentális ércszobrászat 
fejlőd ik ki Magyarországon, Kolozsvári Már
ton és György, több más hatalmas szobor mel
lett, megalkották a nagyváradi Szent László- 
szobrot, amelyet a törökök döntöttek ro
mokba. A magyar szobrászok mellett magyar 
festők működnek, még a legigénytelenebb fa
lusi templomnak is elmaradhatatlan részei a 
falképek, amelyek mellett hamarosan di
vatba jönnek a mozaikok is.

A zene és az irodalom gyökerei közösek. 
Már a honfoglaló magyarok m agukkal hoz
ták regőseiket, akik kobozkisérettel énekel
tek. Mindezek a nyelvi és zenei emlékek ter
mészetesen elvesztek. A magyar nyelvnek és 
irodalom nak az első közős em léke a XllL  
század első feléből származó Halotti beszéd.

Amikor a nyugati államok művészetét 
fölfrissiti a renaissance, a magyar művészet 
és tudományosság is virágzásnak indul. Az 
Anjou-királyok, Róbert Károly és Nagy La
jos, de különösen Mátyás király udvara, gyü
lekezőhelye volt Európa legkiválóbb elméi
nek, akik között igen sok magyar is akadt. 
Mátyás király Corvinái csodái a középkori 
kódexiró-művészetnek. Ebből a korszakból 
maradt ránk Vajdahunyad vára, a csúcsíves 
építészet remeke. Mátyás király a fekete se
reg, az első hivatásos állandó hadsereg  fölál
lításával messze megelőzi korát, a speciálisan 
magyar fegyvernem, a huszárság pedig nevé
vel együtt terjed el a nyugati állam ok hadi
szervezeteiben. A XVI. század elején a refor
máció első hullámveréseivel együtt érkezik 
Magyarországba a könyvnyomtatás művé
szete. Az ezután következő korszak, sajnos, 
nem kedvez a magyar művelődés fejlődésé
nek. A török hódoltság alá eső területen tes- 
ped minden, itt a meglévő művészeti emlé
kek is elpusztulnak. Minden kulturális tevé
kenység a Felvidékre és Erdélybe szorul. Az 
erdélyi fejedelm ek udvaraiban nagy m egbe
csülésre találnak a művészek és tudósok , 
közöttük különösen Bethlen Gábor válik ki 
kulturális érdeklődésével. A Felvidéken, Lő
csén, Bártfán stb. ebben az időben épülnek a 
gyönyörű renaissance emlékek, amelyek a



magyar főidből kisarjadva, bizonyos helyi 
szint, helyi zamatot kapnak.

A magyar urak, a magyar főpapok az 
örökös fegyvercsörgés és háborús veszedelem 
közepette is megőrzik érzéküket a kultúra 
követelményei iránt. Pázmány Péter, aki 
mestere a magyar stílusnak és a szónoklat
nak, 16S5-ben megalapítja az első magyar 
egyetemet Szombathelyen, amely a buda
pesti egyetem ősévé lesz. Nádasdy Ferenc, 
akit Lipót császár a Wesselényi-összeeskü- 
vésben való részvétel miatt lefejeztetett, híres 
műgyűjtő volt. Főuraink, gazdagabb neme
seink családjaiban divatba jött a fényképe
ket pótló miniatűrök szeretete, elszaporod
tak a festők, akik között a külföldre vándorló 
Kupeczky és M dny oki európai hírre ver
gődtek.

A modern Magyarország
megteremtése.

A törökök kiűzetése után főurainkon és 
főpapjainkon valóságos épitőszenvedély vesz 
erőt, Esterházy Károly gróf, egri püspök, k i
lencvenkilenc templomot épített, a századik 
befejezésében megakadályozta a halál. Ekko
riban már a barokk az uralkodó magyar 
építészeti stilus. Iparművészeink között 
már a középkorban nagy hírre és tekintélyre 
tesznek szert az ötvösök. A külföld tanul tő
lük. Németnyelvű szakkönyvekben nem egy
szer találkozunk magyar szakszavakkal.

Az utolsó másfél század 
alatt azután a magyar faj 
csodálatos energiával neki
lendül, hogy minden téren 
pótolja az elmulasztottakat.
A tizennyolcadik század vé
gén végrehajtott nyelvújí
tás után megindul az iro
dalmi fejlődés, amely Vö- 
rösmartyn, Petőfin, Arany 
Jánoson keresztül haladva, 
megajándékoz bennünket a 
modern magyar nyelv gyö
nyörű, hajlékony eszközé
vel. A magyar színjátszás 
őskora, a jezsuita iskolai 
drámák műkedvelői előadá
sa után 1790-ben megalakul 
Kelemen első állandó tár
sulata, ezzel egyidőben 
Wesselényi Miklós kolozs
vári állandó színháza. Gróf 
Széchenyi Ferenc megala
pítja a Magyar Nemzeti 
Múzeumot, fia, Széchenyi 
István kezdeményezésére 
megalakul a Magyar Tudo
mányos Akadémia, fejlő
désnek indul a sajtó, világ
várossá épül Budapest, 
koncerttermek finom zené
jévé és operákká nemese

dik a századok óta híres magyar muzsika, 
építészetünk, festészetünk, szobrászatunk, tu
dományos életünk európai színvonalra len
dül. A világháború kitörése előtt már az a 
helyzet, hogy a magyar kultúra minden vo
natkozásban fölveszi a világversenyt és sok
kal nagyobb, szerencsésebb fejlődésü, gazda
gabb országok műveltsége mellett is megállja 
a helyét.

A történelem döntése.
A történelem tanítása tehát azt mutatja, 

hogy: 1. A honfoglaló magyarok egészen uj, 
sajátos kultúrát hoztak Európa szivébe és a 
nyugati civilizációhoz simulva hasznos mun
kásai lettek az egyetemes haladásnak. 2. A 
germánság és a szlávság közé ékelve meg
akadályozták, hogy ezek közül a számbelileg 
sokkal nagyobb népfajták közül bármelyik is 
elgermánositsa vagy elszlávositsa Európát.
3. Közvetítői lettek a nyugati kultúrának a 
keletről jövő barbárabb népek felé. 4. Euró
pát megvédelmezték a keleti népek, a tatá
rok, törökök betöréseitől. Ha Európa nyugod
tan dolgozhatott kultúrája kiművelésén, azt 
nekünk köszönhette, akik közben hálátlan 
föladatunkban elvéreztünk. 5. Azzal, hogy a 
XVII. században a lelkiismereti szabadságért, 
a XIX. században a demokráciáért vérzett a 
magyar nemzet, előharcosa lesz a haladásnak 
és a népek szabadságának. 6. Ha á magyar 
nemzet ma nem tölti ki teljesen azt a területet, 

amelyet történelmi végzete 
a Kárpátok karélyán belül 
neki ajándékozott, azt ép
pen ezekben a harcokban 
szenvedett vérveszteségek
nek köszönheti. Mindazok 
a népek, amelyek a trianoni 
szerződésben igényt tartot
tak a Magyarbirodalom te
rületrészeire, nem őslakosok 
itten, hanem későbbi beván
dorlók, akik évszázadokon 
keresztül élvezték a magyar 
nemzet védelmét. 7. A vi
lágháború előtti Magyaror
szág kultúrája magasan fö
lötte állott az Őt környező 
népek kultúrájának. Tria
non tehát magasabb kultú
rából alacsonyabb kultúrá
ba száműzte a tőlünk elsza
kított népességet és megne
hezítette a magyar nemzeti 
kultúra továbbépítését is. 
Magyarország megcsonkí
tása ezért az egyetemes em
beri kultúrának is veszte
sége.

A történelem tanulsága 
tehát a trianoni döntés és 
a Magyarország földarabo
lását kimondó békeszerző
dés revíziója mellett szól.

A trianoni zászló. Netnzetiszin lobogó, 
amely mii}dadáig félérbocra eresztve 
függ, tnig a trianoni békediktátumot 
jóvá nem teszik. Vrmdnczy Nándor 
kezdeményezésére és nagy rész ben a 
„Pesti Hírlap“ előfizetőinek adakozá
sából állították fel emlékeztető jelül 

a budapesti Szabadság-téren.
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A nagy renesznnsz-király, Hunyadi Corvin Mátyás, félelmetes hadvezér volt, akinek uralkodása alatt Magyarországgal egyetlen európai állam se vet* 
kedhetett jelentőségben, Udvarában Európa lég k ivóié) hh tudósait és művészeit gyűjtötte egybe. írókat, költőket, tudósokat, építészeket» festőket foglal koz* 
tatott. Kultúra- tekintetében is Európa legelső helye volt Mátyás udvara, Benczur Gyulának ez az olajfestménye, amely a budapesti Enist Múzeum

ban van, M átyás királyt feleségével, Beatrice nápolyi királylánnyal tudósai és művészei társaságában ábrázolja.



Mátyás legyőzi Holubúrt. Holubár cseh bajnok erejéről legendák keringtek a nép között, amikor meg
jelent Budán, a fiatal Mátyás udvarában, hogy résztvegyen a lovagi harcjátékokban. Hogy a magyar 
lovagság becsületét megmentse, Mátyás — mint ismeretlen lovag — megvívott a kérkedő csehvel s 
nyergéből kivetette Holubárt, aki kezét törte. Képünk, Wagner Sándor festőművész alkotása, azt a jelenetet 

örökíti meg, amint a győztes Mátyás király átveszi a királynétól a babérkoszorút.

Dobozi Mihály és hitvese hősi halála. Amikor a mohácsi vész után a győztes török hadak elözönlötték az 
országot, Dobozi Mihály magyar köznemes és harcos társai családjaikkal együtt szekértáborban sáncolták el 
magukat. A török túlerő szétverte a tábort. Dobozi lovára kapta feleségét és menekült. A ló azonban a ket
tős teher alatt összeroskadt. A hűséges feleség ekkor könyörögve kérte urát, hogy ölje meg Őt, nehogy a 
törökök kezére kerüljön. Dobozi tőrével leszúrta nejét, maga pedig szembeszállt üldözőivel és hősi harc 
után elesett. — Székely Bertalan festménye a budapesti Szépművészeti Múzeumban. C. Könyves A„ Bp.
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Zrínyi Miklós, Szigetvár kapitánya 1560 augusztus 5-t6l szeptember 7-tg példátlan hősiességgel védelmezte 
a győzelmekben megőszült II. Szolimán szultán óriási hadserege ellen. Az ostrom alatt a szultán meg

halt, de vezérei a halálát titokban tartották. Két nappal később Zrínyi feladta a reményt, hogy megfogyat
kozott, kiéhezett kis védőrségével tovább küzdhessen. Díszbe öltözött és maroknyi seregével utolsó, haldlra- 
szánt kirohanással támadta meg a törököket. Valamennyi emberével együtt hősi halált halt. — Székely 

Bertalan festménye a Szépművészeti Múzeumban. C. Könjfves Kálmán, Bp.

1526 -ban Mohácsnál a túlnyomó pogány erő szét morzsolta a magyar seregeket. Maga II, Lajos király »> 
ottveszett. Székely Bertalan festménye azt a jelenetet ábrázolja, amint a vesztett csata után a magyar 
urak a Csele patak iszapjában megtalálják a király holttestét. A magyarság a mohácsi vészt tekintette törté
nelme legnagyobb katasztrófájának, de 400 év után ezt is felülmúlta a trianoni béke. (C. Könyves K. Bp.)
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A tordai országgyűlés 1568-ban kimondja a vallásszabadságot. J ános Zsigmond választott király bal
oldalon ül trónszékén és komor méltósággal hallgatja Dávid Ferencnek, az unitárius vallás legfőbb apos
tolának szónoklását. Angol és amerikai unitáriusok jól tudják, ki volt Dávid Ferenc és vallásuk őséül 
ismerik el az erdélyi unitáriánizmust. Torda a trianoni békével románok uralma alá került. — Kőrös fői

Kriesch Aladár festménye. C. Könyves K., Bp.

Bethlen Gábor, Erdély fejedelme (1580—1629), a nagy magyar célokért küzdött a Habsburgokkal és orszá
gát, Erdélyt, a kultúra magas fokára emelte. Udvarában hazai és külföldi tudósok találtak otthont. 
Bethlen Gábor Erdélyét, amelyet ő emelt a magyar megközelíthetetlenség sziklavárává, a trianoni béke
diktátum egyszerűen a románoknak ajándékozta. Madarász Viktor festménye tudósai körében ábrá
zolja Bethlent, pompás könyvtártermében, ahol dicsőséges hadjáratok lobogói szépen megférnek a tudós

kutatás eszközeivel.
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A törökök 1552-ben ostrom alá fogták Eger várát is. Maroknyi védősereg védte vitézül a várat a túlerő ellen, 
A védelemben hősiesen resztvettek az egri nők is. Az elhulló harcos férj kezéből a feleség kivette kardját és 
tovább vívott a pogánnyal, más asszonyok kosarakba rakott kövekett égő szurkot zúdítottak az ostrom
lókra. A hős egri nők, akiknek élén Dobó várkapitány lánya, Dobó Katica állott, diadalmasan meg is védték 
a megfogyatkozott Őrséggel együtt Eger várát, amely alól a török csúfosan eltakarodott, — Székely Ber

talan festménye a budapesti Szépművészeti Múzeumban. C. Könyves Kálmán, Bp.
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A török s&'eyek 1456-ban meg őstromolták a magyar Nándorfehérvárat. amely a keresztény Európa legdélibb 
bástyája volt, a pogány hóditó törekvésekkel szem ben. A vár fokára már majdnem feljutottak a törökök, 
az egyik pogány harcosnak már csaknem sikerült kitűzni a félholdam, lófarkas török kopjál, műikor Dugo- 
v ic s  Titusz, Hunyadi Jónás védőseregének fiatal vitéze, a törököt példátlan önfeláldozásmi magéval rán
totta a mélységbe s ezzel megakadályozva a lófarkas zászló kitűzését, megmentette a várat. A képen az 
ádázul viaskodó vitézek mögött látni a magyai- lobogott amint magasra emelikt hirdetve a törők táma
dás meghiúsulását. Nándorfehérvár később. — annak a nemzetnek nagylelkű hozzájárulásával, ame
lyet Trianónban hóditó politikával vádoltak — Belgrád néven Szerbiához került és ma Jugoszlávia fővá
rosa. Ezzel* sztvnhen a szerbek elrejtették tőlünk dúsan termő délvidékünket, ahová annakidején jószívűség
ből engedtünk szerbeket letelepülni. — A kép Wagner Sándor festménye, a budapesti Bzéptnüvészeli Mú

zeumban. 0. Könyves Kálmán, Bp.



„Kossuth, a magvető." A budapesti Kossuth Lajos-téren álló Kossuth-szobor főalakja. — Horvay János
alkotása.



Kossuth Lajos arcképe 1848-ból, amikor az osztrák 
önkényural om elleni magyar szabadságharc vezére 

volt.

Az öreg Kossuth. A kép abban az időben ábrázolja, 
amikor Kossuth az olaszországi Turinban remetés

kedett.

Kossuth Lajost, az 1848—49. évi magyar szabadságharc vezérét, akit az osztrák Habsburg-uralom
ítélt és aki emiatt külföldön bujdosott, 1852-ben Amerika népe ujjongva fogadja a Broadway-n.
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Rákóczi Ferenc, az osztrák abszolutizmus miatt elégedetlenkedő magyarok vezére, 1700 novemberében levelezni kezdett a francia királlyalf aX*i fegyve
reket igért neki, leveleit azonban Bécsben elfogták. Rákóczit hívei figyelmeztették, hogy meneküljön, de ő nem akarta„ magár ah agy ni beteg fiatal 
feleségét. Ott fogták el. felesége betegágya mellett Solari császári tábornok katonái. Ki akarták végezni\ de felesége megnyerte börtönének Őrét és 

sikerült őt megszöktetni. Rákóczi elfogatásának pillanatát Benczúr Gyula örökítette meg ezen a festményén. C. Könyves Kálmán, Bp.



Tisza István gróf, M agyarország néhai miniszterelnöke. Ma már volt ellenségeink is elismerik, hogy Tisza 
volt a központi hatalmak legmérsékeltebb vezető politikusa, ő volt az, aki ellenezte a hadüzenetet, majd 
pedig, amikor ezt az álláspontját osztrák részről megdöntötték, csak olyan hadviselésbe egyezett bele, 
amely Magyarország részéről kizárt bármiféle területgyarapodást, Tisza s vele együtt minden igaz magyar 
csak önvédelmi harcot látott a világháborúban. Tisza Istvánt a háború befejeztével a monarchia felbom
lásának zavaros napjaiban a Hermina-úton egy villában meggyilkolták. — Benczúr Gyula festménye.
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Gróf Széchenyi István, Kossuth kor
társa, akit az utókor „a legnagyobb 
magyar“-nak nevezett el. ö is a 
magyar szabadság és független
ség álmodója volt, akárcsak 
Kossuth, de különböztek mód
szereikben. Széchenyi békés 
utón akarta elérni nemzete 
boldogulását, előbb gazdaggá, 
és műveltté akarta tenni 
nemzetét, irtózott minden 
felfordulástól, tehát mindent 
elkövetett, hogy gazdasági és 
kulturális gazdagodással sza
badítsa fel a magyarságot.
Az angol gazdaság és az an
gol kereskedelem mintájára 
akarta. elevenné tenni a ma
g y a r gazdasági és kereskedel
mi életet. Rengeteget kezdemé
nyezett és alkotott. Gazdag főúr 
volt s fejedelmi adományával 
megalapította. a Magyar Tudomá
nyos A kadém iát, a magyarság európa i 
példákon épült legmagasabb knlturin

terményét. Az addigi hajóhíd helyett 
hatalmas nj híddal kötötte össze 

a magyar fővárosnak a Duna 
két partján épült városrészeit, 
Pestet és Budát s ezzel előse
gítette Budapest rohamos fej
lődését. A Lánchíd az első és 
legnagyobb, láncrendszeren 
épült hídja volt Európának 
s még ma is a világ egyik 
legszebb hidépitkezése. Szé
chenyi alapította a Dunán 
az első gőzhajózási társasá
got. Csupa olyan alkotás. 
amely úttörő munka volt 

nemcsak nálunk, de akkori
ban az egész művelt Európá
ban. Látta nemzetét elvérezni 

a szabadságharcban és ez ra
jongó lelkét megbontotta. Kö

zépső képünk Széchenyinek Am
merling által festett portréja. 

Felső kép: az Akadémia alapit ám, 
Holló Barnabás dombonnüre; alsó 

kép: a budapesti Széchenyi-Lánchíd.



Petőfi Sándor, aki csak 26 évet élt s mégis a világi irodalom legnagyobb lírikusa. Az 1848-as márciusi fiatal
sággal együtt résztvett első pillanattól kezdve a szabadságharc mozgalmaiban. 1849-ben beállt katonának 
a Habsburgokkal és oroszokkal küzdő honvédseregbe és Bem tábornok oldalán szolgálta a hazátf mig a se
gesvári síkon, amely Erdéllyel együtt ma a románoké, hősi halált halt. E képünket Ján Styka lengyel 

festőművész festette róla. A kép a budapesti Ernst-Muzeum tulajdona.
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Budavár visszafoglalóm a törököktől 1686-ban. A századvég világraszóló eseménye volt, amelyet az egész kereszténység megünnepelt. A magyarság évszázadokon át áldozta vérét a török elleni küzdelemben, amelynek diadalmas befejezését 
siettette Budavár visszavétele. Amikor pedig Nyugat felől, amelyet oly hősiesen védett, hála helyett megnemértésre taslált, e törekvések ellen a Rákóczi-féle szabadságharcban kelt önmaga védelmére. — Benczúr Gyula festménye a

Fővárosi Múzeumban* C Könyves Kálmán, Bp.



A Csorba-tó.

Amit elraboltak tőlünk.
Amit tőlünk elraboltak, az a világ leg

szebb zsákmánya.
A fájdalmas fantáziának nincs szüksége 

vízumra, a könnyes visszaemlékezés útlevél 
nélkül röppen át az uj határokon. Aligha is 
kapná meg a vízumot, ha kérné. Cseh-Szlo- 
vákia, Románia és Jugoszlávia nem szereti, 
ha hazánk elrabolt részeit emlegetjük. Hiva
talos nyilatkozataiknak mindig az a vezető 
mondata, hogy „a magyarok szakítsanak re
víziós politikájukkal". Mind a három utód
állam ideges, ha visszaemlékszünk a marta
lék szépségeire, ügy tesznek, mint a gyilkos, 
akit idegessé tesz az áldozat hörgése. És úgy 
tesznek, mint a sikkasztó, akit idegessé tesz, 
ha pazar életmódját szóvá teszik.

A három utódállam pazar ékszerekkel 
pompázik a világ előtt. Kétségtelen, hogy a 
mai Jugoszlávia legszebb részei a magyar 
koronától elszakított Horvát-Szlavonország 
és a Bácska. A mai Románia legszebb része 
a gyönyörű Erdély. A mai Cseh-Szlovákia 
legszebb része a csodálatos szépségű Felső- 
Magyarország. Ebből az is következik, hogy 
az utódállamok kétszeres görcsösséggel ra
gaszkodnak az égbekiáltó jogtalanság fenn
tartásához, hiszen a revízió azt jelenti, hogy 
uj területű országaik legszebb részeit kell 
visszaadni az Isten és ember előtt egyetlen 
jogos tulajdonosnak.

A remek földrajzi egységet alkotó Nagy- 
Magyarországot felső határain a Kárpátok 
természetes ive zárta le. Hegyeink a földkerek
ségnek egyik kétségkívül legszebb hegyvidé
két alkotják. A Tátra vidéke vetekszik az Al
pok bármely részének szépségeivel. Megvan

benne a Dolomitok meglepően változó pano
rámája, ezeknek kopársága nélkül és a svájci 
tájak monumentalitása, merevségük nélkül. 
A Csorba-tó tündérszép tengerszeme egyik 
legszebb pontja a világnak. Békevilágban 
óriási áldozatokkal nagy kultúrát telepített 
ide a magyarság és abban a pillanatban, mi
kor a Tátra nagyszerű üdülési alkalmainak 
híre éppen terjedni kezdett a nagy turista
nemzetek: az angolok, németek, sőt ameri
kaiak körében, Trianon egyetlen mozdulat
tal visszaparancsolta ezt a gyönyörű földrészt 
az ismeretlenségbe, mert nem titok, hogy a 
csehek a Tátra-vidék fejlődését mesterségesen 
elnyomják. Lomnic, Tátrafüred és a Csorba
tó hajdani fényes társadalmi összejövetelei
nek, előkelő lóversenyeinek, európai rangú 
mondain életének helyén ma az elhagyatott 
középszerűség pangása szomoritja meg a lá
togatót. Erre is alig lehet még egy példát ta
lálni a világon: egy ország a saját természeti 
szépségei ellen harcol. Cseh-Szlovákia gör
csösen ragaszkodik ehhez a vidékhez és 
ugyanakkor gyűlöli.

Ez a gyűlölet akasztja meg gonosz céltu
datossággal azoknak az álomszerűén szép 
városoknak fejlődését is, amelyek a magyar 
uralom alatt szabadon és boldogan fejleszt
hették ősi hagyományaik életét. Az a gyönyö
rűség, amelyben a Lőcse felé közelgő utasnak 
része van, egyszerűen leírhatatlan. Ahogy a 
város meseszerü képe felbukkan az óriás he
gyek között, az olyan látvány, amelynek 
csak egyes umbriai vidékeken lelni párját. A 
Thökölyek ősi fészke, Késmárk, olyan egyéni 
szépségű hely, mint Goslar német földön,
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vagy Gént belga földön. És felejthetetlen 
egyéni szépségükkel sorakoznak, mint egy 
gyöngysorba: Körmöcbánya, Selmecbánya, 
Eperjes, Bártfa, Nyitra, Igló, meg a többiek. 
Nem tagadhatjuk, hogy ezek voltak Nagy» 
Magyarország legszebb városai, élükön a Rá- 
kóczi-hagyományoktól megszentelt Kassával. 
A vadul centralizáló cseh politika úgy tesz, 
mintha egy uj Vágvölgyét akarna csinálni 
belőlük, ahol az utast lépten-nyomon mese
beli szépségű, csak egy rajnai élményhez ha
sonlítható várromok emlékeztetik a dicsősé
ges múltra. Mintha évszázadokon át virágzó 
városokat igyekezne az elragadó szépségű, de 
halott trencséni, árvavári, szepesi romok sor
sára juttatni. A gyűlölet politikája lenyúlik 
egészen a kettémetszett Komáromig s hogy 
ezt a politikát magasabb erkölcsi szempontok 
nem igen zavarják brutális gesztusaiban, azt 
kiáltó példaként hirdeti Pozsonyban, a ma
gyar országgyűlés hajdani ősi városában, a 
vandál módon tönkretett, megbecsülhetetlen 
művészi értéket képező Mária Terézia-szobor 
hűlt helye.

Mint elrabolt gyermekének szépségére a 
szülő, úgy emlékszünk vissza a Bácska dús
gazdag vidékeire is. A kanaáni fekete termő
föld rónái között ott látja emlékezésünk a 
szép magyar Szabadkát. És ha a röppenő 
fantázia nyugatra néz, akkor a gyönyörű Kis
martonra esik tekintete, amely a nagy sebek 
között nem a legnagyobb, de nem kevésbé 
fájdalmas.

A Felső-Magyarországhoz hasonló irgal
matlan és hatalmas seb: Erdély. Ennek a cso
dálatos földnek hegyvidéke a Kárpátok ter
mészetes határvonalát folytatja az Istentől 
megrajzolt és földi kéztől meg nem másít
ható igazi Magyarország keletén és délkele
tén. Az erdélyi havasokat a nyugati nemzetek 
nem igen ismerik. Pedig csúcsaik havas fen
sége, hatalmas rengetegeik titokzatos mély
sége, a hegyi folyók tarka völgyeinek igéző 
és idillikus szépsége túltesz a híres svájci vi
dékeken. Akik az egész világot bejárták és 
Erdélyt is ismerik, mind azt mondják, hogy 
ilyen megdöbbentő szépségű, hatalmas táj
képeket legfeljebb Észak-Amerika tud mu
tatni. Nem olyan régen még bölényeket em
legettek itt a magyar urak vadászatainak 
krónikái. Medve most is sok tanyázik még 
az ősi havasokon. De medvékre csak minisz

teri engedéllyel vadászhatnak most a vadá
szok. A magyarokat viszont -szabadon va
dászhatja bárki, nem igen lesz bántódása.

És a természet ősi szépségeinek ölébe itt 
is gyönyörű városokat rakott a magyarság 
ezeréves munkája. Ha a trianoni szerződés a 
maga modernségében tetszetős és civilizált 
Nagyváradot oláh városnak meri állítani, ez 
éppen olyan vakmerő és nevetséges dolog, 
mint oláhnak deklarálni az erdélyi ország
gyűlések szép ősi városát, Marosvásárhelyt, 
az elragadó fekvésű, magyar és szász kultúrát 
hirdető Brassót, a magyar közművelődés em
lékeivel ékes Nagyenyedet, a Hunyadiak épí
tészeti műremekét, Vajdahunyadot, vagy ép
pen a szépséges Kolozsvárt, Mátyás király 
szülővárosát, amelynek ódon palotáiban, ősi 
templomaiban minden kő a magyar történel
met, modern egyetemének pompás palotái
ban minden tégla a modern magyar közmű
velődés erejét hirdeti. Vájjon hogyan lehet 
megmagyarázni az idegennek, hogy ezt az 
ódon, nemes szépségű várost, amelynek ut
cáin a Wesselényiek, Telekiek, Zeykek, 
Bethlenek, Bánffyak ősi palotái sorakoz
nak, nem Kolozsvárnak, hanem Cluj-nak 
hívják?

Ha oláh területen Aradra száll az emlé
kezés és megkérdi ott, miről híres ez a szép 
város, azt a választ fogja kapni, hogy Arad 
az oláh történelemnek nem jelent semmit, de 
a magyar történelemben ezt a várost tette 
szentté a magyar szabadságharc félistenei
nek vértanusága. És ha a Duna hatalmas fo
lyását követve, a Vaskapu zord és megkapó 
szépségeihez ér a fantázia és megkérdezi ott, 
mikor teremtette a román civilizáció ereje 
ezt a nagyszerű alkotást, azt a szégyenkező 
választ fogja kapni, hogy ezt is és ezen a föl
dön mindent, mindent a magyarok csi
náltak.

Ami a legszebb a három utódállam 
mondvacsinált területén, azt mind tőlünk ra
bolták el. Gyönyörű hegyeinket, tavainkat, 
városainkat, rónáinkat, fenyveseinket. Amink 
volt, annak szebbik kétharmadrészét. De a 
Tátra bércén, vagy a Hargitta oldalában azt 
mondja a fenyő a mai erdélyi költő sza
vával :

— Én a hó alatt is zöld vagyok.
A szépség és igazság Istentől való. A 

szépség is halhatatlan, de az igazság is.



Pozsony, évszázadokon át Magyarország fővárosa, országgyűléseink helye, királyaink koronázó városa. 
A békediktátum Csehországnak adta ezt a várost is. — Színes metszet a X VIII. századból. A budapesti

Történelmi Képcsarnokban.

Kismarton, az Eszterházyak fészke, Itt tartotta a leggazdagabb magyar mágnáscsalád udvarát, amely 
vetekedett európai fejedelmi udvarok fényével én kultúrájával. Áldozatkészségük legendás volt. Itt műkö
dött például több mint 30 esztendeig az Eszterházy hercegek szolgálatában Haydn József, a világhírű zene
szerző. Kismartont Trianon Ausztriának juttatta. —- Színes kőrajz 1825-bőt. Történelmi Képcsarnok,

Budapest.
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T re nősén vára a, Felvidéken?. Széni István király alapította a íren cseni várispánságot a XI. század elején. 
A hatalmas magyar műemléket a békediktátum C se hois zúgnak adta. — Angol kőrajz a Történelmi Kép

cső rnokban, Buda pcsten.

Selmecbánya. Az északmag y arországi bányavidék központja. Itt alapította Mária Terézia a XVIII. század
ban a híres magyar bányásza ti és erdészeti főiskolát. Ezt a régi kul tarhelyünket a békediktátum Csehor

szágiak ajándékozta. — Színes kőrajz a budapesti Történelmi Képcsarnokban.
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Mária Terézia egykori szobra Pozsonyban. Po
zsony sokáig Magyarország fővárosa és koronázó- 
városa volt Nem véletlen tehát, hogy ebben a város
ban, ahol annyi Habsburg-uralkodót koronáztak ma- 
gyár királlyá, ahol annyi időn keresztül tartották az 
országgyűléseket, emelt szobrot a kiegyezés után 
Ausztriával megbékülő magyarság annak a Mária 
Teréziának, aki 1740-ben ugyancsak Pozsonyban az 
országgyűlésen kérte a „dicső magyar nemzettől“ 
Hagy Frigyes porosz király által megtámadott trón
jának védelmét. Magyarország ezt a nevezetes szob
rot Fadrusz Jánossal készíttette el, aki nemcsak 
Magyarországnak, de a világnak egyik legzseniáli
sabb, legmonumcntálisabb erejű szobrászművésze 
volt. J. pozsonyi Mária Terézia-szobor Európa leg

szebb köztéri szobrai közé 
tartozott, a régi Magyar- 
országnak pedig kétségte
lenül leggyönyörűbb em
lékműve volt. Lóháton, fe
jedelmi tartásban ábrá
zolta a királynőt, egyik 
oldalon egy testőralak ál
lott, mintegy jelképezve 
Mária Terézia híres ma
gyar testőreit, kik a ki
rálynő udvarában uj iro
dalmi és kulturális áram
latok hőseivé fejlődték, a 
másik oldalon pedig a ma
gyar nemességet jelentő 
alak állott, amint széles 
gesztussal „életét és vé

rét* ajánlja fel uraik odó nőj ének. A csehek, bár soha 
semmi közük és semmi joguk nem volt az ősi magyar 
koronázóvároshoz, Trianonban elorozták maguknak 
Pozsonyt is. 8 mihelyt megkapták, siettek azt meg
gyalázni: legszebb ékességét, Fadrusz Mária Teréziá
ját összetörték. E szobor szétrombol ásd val a csehek 
nejivcmk az ö „magas kultúrájukról“ tettek tanú- 
bizonyságot, nemcsak a magyar művészet elleti követ
tek el soha helyre nem hozható m erényi etet, hanem 
megtámadták ezzel a legszebb magyar erényt, a lo
vagiasságot. Hiszen a „Vitam et sanguinemM feliratú 
szobor egész kompozíció jóban ennek a nemes ma
gyar lovagiasságnak volt ártatlan megtestesülése, a 
lovagiasságé, amely a fiatal királyasszony első kéré
sére feledtetni tudta* ai magyarsággal évszázadok sé
relmeit, a lovagiasságé, 
amely nem hagyja cser
ben azt, akit uralkodójául 
maga fölé emelt. A szét
rombolt szobor megma
radt töredékeiből sikerült 
néhányat megmenteni s 
azokat ereklyeként őriz
zük. Íme, egyik oldalon 
a torzó, ami Mária Te
rézia szoborfejéből meg
maradt, a másik oldalon a 
test őr alak feje. Ezek a 
töredékek hirdetik, hogy 
mivé lett a trianoni utód
államokban a kultúra, 
amelynek mi ezeréves har
cosai voltunk.
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A kassai dóm. A középkori Magyarorszóg gyönyörű emléke. Kassát Mátyás király emelte Buda és Kolozs
vár mellett naggyá. Trumon előtt a magyar Felvidék szive volt ez a nagy múltú i áros, amely minden részé
hen magyar kultúrát és magyar dicsőséget lehel és amely a magyar függetlenségi harcok legendás hősé
nek, II. Rákóczi Ferencnek emlékével forrott egybe. A dóm sírboltjában nyugszanak a Rodostóból haza

hozott Rákóczi hamvai. A színtiszta magyar várost a békeszerződés Csehországiak adta.
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A lom)liv i CSÚCS. (Olgyai Viktor ola j festménye.)

Képzelt párbeszéd egy képzelt utazáson.
A  gyorsvonat száguld, száguld  az őszi alk o

nyatbán. É s  hirtelen, m in t csodálatos festm ény a z  ab 
lak  keretében m egjelenik a lom nici csúcs. H av as  feje  
körűi felhők gomolyognak, d erek át imbolygó köd 
övezi é s  láb ainál sö tét fenyvesek álln ak  ő r t , m int 
királyi trón. lépcsőjénél az. abdm rdosok.

Egyedül vagyunk a  fü lk éb en : én  é s  egy úriem 
ber, ak i a  B aed ek ert o lv assa . Angol.

A m ikor feltű n ik  a  lenyűgöző kép az  ablak kere
tében, leteszi a  p iros könyvet és  k itek in t az  ablakon. 
Én elfordulok  é s  a rc o m a t kezeimbe tem etem .

Szelíden m egszólal az  id egen : Ne sírjon .
R ánézek, csodáJk<rzva :

—  Nem tehetek m ást. ön  idegen és nem érzi, 
„nem. tudja*, hogy emlék minden legkisebb hely, 
hogy a Haza teste mindenütt egy sebhely**. —  

E z t  egyik legnagyobb költőnk, A ran y Já n o s  m ondta, 
ö n  idegen . . .  én m a g y a r vagyok és ez a hegy nekem  
szimbólum. A nnak szim bólum a, bog}* am it a  T erm é
szet egy örökkévalóságra a  m a g y a r népnek ad o tt és  
am it ez a nép ezer esztendő v ih arain  á t  m eg tudott

ta rta n i, a z t  egyik p illan atró l a  m ásik ra elvehette  
egyetlen tollvonás egy nevetséges papirrongyon . . .

—  Én m indezt tudom és á t  érzem , u ram  . . . én 
önöknek b a rá tja  vagyok, —  sz ó la lt meg ú jra , komoly 
és sz ilá rd  hangon a z  idegen. —  A niig ez a  hegy it t  
áll, ezeken az örökkévaló h atárokon , addig egy p a
pír rongy . , .  pehely a z  orkánban, sem m i, múló ő rü lt
ség, am elyet elfuj az  idő. M ajd ha ez a hegy önként 
távozik  el helyéről, a k k o r lesz önöknek okuk sírn i . . .  
addig azonban . . .

—  Rem énykednünk kell . . .
—  N e m ! Nem rem ényked n i! Tudni! Tudni, 

hinni és a k a r n i ! A z í r á s  m ondja, hogy a z  igazi h it 
ereje  hegyeket m ozdít el helyükről. Az igazságtalan 
ság  gyenge k a r ja  azonban még egy pelyhet sem, 
nemhogy egy h egyóriást.

E ltűn őd ve lehunytam  a  szem em . K i lehet ez az  
idegen? V onásai oly is m e r ő s e k .. .  szobrokon, képe
ken annyiszor lá tta m  . . .  C sak nem, csak  nem . . .  ő  
volna? ő . . .

M ire felleld ntettem , n titá rsa m  nem volt sehol...
(—)
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Tengerszem a Tátrában. A Kárpátok hegyláncát, mely természetes határként fogta kőiül Magyarországot,
Trianon igazságtalan döntése a csehek és a románok kezébe adta,

Arra rára, a nagyhírű magyar Thvrzó-csaUid Ősi fészke. A XVII. században a Thőkölyek birtokába jut.
Árva rára a trianoni békediktátum folytán Csehország zsákmánya lett. (Foto; Erdélyi.)
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Rákóczi Ferenc háza Eperjesen. A vele szomszédon egykorú házakkal mulatja e kornak előkelőén finom ízlé
sét, melyet a folytonos hadviselések sem tudtak éldurvitani.

Körmöcbánya, régi Magyarország főbányavárosa, a Felvidék egyik legrégibb és legérdekesebb városa. Csak 
négy és félezer lakosa volt, de volt mindenfajta kulturális intézménye, múzeuma, rengeteg kézműipari és 
ipari vállalata. Jtt működött az állami pénzverde. A magyarság évszázadok alatt a virágzó és boldog 

bányaváros mintaképévé emelte Körmöcbányát, amely most Csehország zsákmánya.
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Nyitra vára fontos szerepet játszott a magyar történelemben. A nyitrai Zoborhegyen még Szent István 
alapított apátságot a XI. században. A festői város, minden magyar emlékével együtt, Trianon óta a

cseheké.

Selmecbánya. .4 régi magyar bányavárosok egyik legnevezetesebbje. A hontmegyei bányavidék nagy ipari 
gócpontja volt a Trianon előtti Magyarországnak. A XVIII. században Mária Terézia itt alapitott bányász- 

és erdész-főiskolát. A magyar bányakulturának ez az évszázados fészke Trianon óta a cseheké.
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Komárom, ősi magyar város, az 1848— 49-es szabadságharcban a tegkitartöb- 
ban védte magát az orosz túlerővel szemben. Komárom neve a magyar tör- 
t énelem legszebb lapjaira van föl jegyezve. Trianon mégis minden jog és 
igazság elleném odaajándékozta Csehorszúgnak. Képünk Klapka Györgynek, 

Komárom hős védőjének a városház előtt állá szobrát mutatja be.

>1 késmárki Thökölyoár egyik bástya-tornya. A régi történelmi magyar 
város a THÖkölyek ősi fészke, melynek kultúrája a magyar tehetség, a ma
gyar munka ragyogó példánya. Trianon a cseheknek adta ezt a városunkat 
is, mely a híres hét szepességi város közül történelmi emlékekben Lőcse 

mellett a leggazdagabb.



A 48-as honvédek emlékére emelt kassai szobor, melyet a csehek ledöntöttek.
*

A szabadságharc tizenhárom vértanújának emlékszobra Aradon,
(Erdélyi M. felvételek)



Kolozsvár, a legdicsőbb magyar történelmi emlé
kek földjének, Erdélynek egykori székvárosa. „Kin- 
csesn Kolozsvár a Királyhágón túli Magyarország 
politikai és kulturális gócpontja volt évszázadokon 
keresztül. Már Traianus császár katonái Dácia, a 
mai Erdély elfoglalásakor egy régi várost találtak 
itt, Napoca t̂, amelynek azonban a honfoglaló ma
gyarok már csak romjait lelték. Az Árpádházi ki
rályok alatt már naggyá fejlődött. A XIV. század
ban valöságos kis állam volt az államban, annyi 
kiváltsággal halmozták él királyaink ezt a várost. 
Itt született Corvin Mátyás király l^S-ban. A vd~ 
ros a leghevesebb török ostromokat vitézül verte 
vissza. Kolozsvár a közép
korban a vallásszabadság 
városa; Dávid Ferenc itt 
hirdeti az uj igét: „Egy 
az Istenfl s az unitáriusok
nak azóta is Kolozsvár a 
Rómájuk. A reformátu
soknak és az unitáriusok
nak már a XVI. században 
főiskoláik voltak itt. Itt 
áUitottdk fel magyar föl
dön a legrégibb nyomdát,

1580-ban. A XIV. századtól kezdve művészek, ötvö
sök, festők, szobrászok szemelik ki otthonukul a 
várost. Itt van a legrégibb állandó magyar színház, 
az 1821 óta fennálló Nemzeti Színház. Kolozsvár 
minden köre magyar kultúráról beszél. Nem volt 
városunk, amelyben több és szebb emléke állott 
volna annak a nagyszerű erőfeszítésnek, mellyel a 
magyar nemzet a nyugati kultúra előharcosa igye
kezett lenni évszázadokon ál Kelet felé. Kolozsvár 
a nemes elegancia és az arisztokratizmus városa 
volt Magyarok laktak itt mindig és magyarok léte
sítettek itt egyetemet, színházakat, kórházakat, mo
dem technikai berendezéseket. S Kolozsvárt Trianon 

Romániának adta. A romá
nok csupán a feliratokat 
változtatták meg és tenné- 
szetesen kiűzték a tudós 
magyar tanárokat, orvoso
kat, színészeket és a kul
túra minden más magyar 
munkását. Felső képünk 
kincses Kolozsvár látképét 
mutatja, az alsó a régi ko
lozsvári magyar egyetem 
épülete.
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Hunyadi Corvin Mátyás király szobra szülővárosában, Kolozsvárott Szilágyi Erzsébet 1443-ban a kolozs
vári óvárban szállott meg és február 23-án egyszerű polgári házban látta meg a napvilágot a legnagyobb 
magyar király. Mátyás soha nem látott virágzásra emelte az ország többi részével együtt szükebb hazá
ját, Erdélyt is s különösen privilegizálta Kolozsvár városát. A lakosai mag is gazdagodtak Mátyás arany
kora alatt, úgyhogy ha az erdélyi fejedelmek pénzzavarba jöttek, a későbbi időkben a kolozsvári polgá
rokhoz fordultak kőlesönért. Mátyás szülőházát a múlt század végén kegyelettel restaurálták és az 
Erdélyi Kárpát Egyesület néprajzi múzeumot rendezett be ott. A hálás utókor Fadrusz Jánossal, a 
monumentális erejű magyar szobrásszal készíttette el Mátyás király szobrát s állíttatta fel Kolozsvár 
főterén. A románok, akik sorra lerombolták a történelmi magyar szobrokat és a nagyszerű műemlékek 
helyén pusztaságot hagytak vagy költött történelmi mesealakjaikat állították oda-, egy évtizeden át meg
tűrték a gyönyörű kolozsvári emlékmüret, utóbb azzal az indokolással hirdetik a szobor eltávolításá

nak szükségét, hogy ..árulónak nincs helye román f ö l d ö n (E rd é ly i felvétele.)



A lőcsei városháza a XVJ. századból. Lőcsére magyar királyaink már a XII. században telepítettek néme
teket, a cseheknek azonban, akiknek a békediktátum ezt a szép városunkat odaadta, semmi közük sines e

nemes kultúrájú városhoz.

A régi Magyarország legszebb fekvésű és leggazdagabb városának , a románok kezére ju tta to tt Brassónak
X V I .  században épült városháza. (Erdélyi M felvételei.)



Marosvásárhely modern város kása. Erdély egész dicsőséges magyar múltjának legősibb városa Marosvásár
hely, az erdélyi fejedelmek hajdani székhelye. A több mint 25.000 lakosú, gyönyörű fekvésű város különösen 
a világháború előtti időkben indult rohamos fejlődésnek. Ezerhétszáz román lakos volt a negyedszázezer 

lakos között — s Trianon mégis Romániának juttatta ezt a szép várost.

A vajdahunyadi x>ár, ősi fészke a Hunyadi-családnak; amelyből törökverő Hunyadi János cs a reneszánsz
kor legnagyobb mecénása, Hunyadi Mátyás király származott. A trianoni béke a vajdahunyadi várat is a 
románoknak juttatta, akik kezén minden magyar művészeti emlék pusztulásra van Ítélve. (Foto: Erdélyi.)



Nagyvárad, regi Magyarország legelevenebb, legkulturáltabb városa. Az ősi magyar varos Szent Lász ló  
királynak volt szeretett tartózkodási helye s mindig fontos szerepet játszott, miután Erdély és az Alföld hatá
rán fekszik. A magyarság szeretettel emelte S agy vár adót a magyar Párizzsá — mint háború előtt nevezték, 

— de Trianon Romániának adta zsákmányul ezt a tiszta magyar kultúrájú várost.

Orsovaf az Alduna mellett. A magyarok birtokában fontos forgalmi pont volt, itt hagyta el a Duna 
Magyarország területét. Itt találták meg 1853-ban a szabadságharc után elásott Szent Koronát. A város

ma a szerbeké.



A szabadkai Városháza. Szabadka a gazdag magyar Délvidéknek, a Bácskának legnépesebb városa, A magyar
ság felismerte Szabadka pompás fekvését a Dél felé irányuló kereskedelem szempontjából és hatalmas, 

módern, gazdag várossá fejlesztette. Ma, Trianon intézkedésére, Jugoszláviához tartozik.

A Kazán-szoros. Az Áldana legszebb és legérdekesebb része a régi magyar és szerb partok közt. A magya
rok tették hajózhatóvá, partján a török-magyar harcok emléke in ifiden kő és barlang. Trianon óta azon

ban a szerbeké mindkét partja, Dél-Magyarországgal együtt- (Foto: Erdélyi.)



A nagyváradi Hzigligeti-szinház. Ma románul ját
szanak lenne.

A kolozsvári uj Nemzeti Hz inház. Ez is a romá
noké lett.

ö t  színház képét lá tja  itt  az olvasó. Mind az Öt 
színház m ag yar színház, a  m egszállott területen  van  
—  s m a m á r m egszűnt m ag yar színház lenni. E z e r  és 
ezer emlék, intézm ény, alkotás  
hirdetik Észak, Dél és K elet elsza
kított részein az évszázados kul
tú rát, am elyet a m ag yar nemzet 
honosított o tt meg és ép ített ki az 
ezer esztendő folyam án, am íg eze
ket a terü leteket m ag y ar nép b írta  
és lak ta . De a k ultú ra e sok 
emléke között is  legelső helyre  
kívánkoznak a színházak. A szín
ház a nyelvnek, a szellemnek, a 
társad alom n ak , az életnek legköz
vetlenebb, mindenkihez szóló temp
loma. A „nem zet napszám osai44, a 
színészek: a felvilágosodás és a 
művelődés leglobogóbb fák lyáit  
hurcolták  végig a m últ században  
még nehezen m egközelíthető, mesz- 
sze tá jain  az országnak. A  nemzet 
h álás volt n e k ik : a nagyobb v á
rosok szép színházakat em eltek a 
színészetnek, m ihelyt módjuk ezt 
lehetővé te tte . N agy várad . Ko
lozsvár, K assa , T em esvár, B ra s 
só, Pozsony, de a kisebb városok  
is, mint például Igló, m á r a m últ században m egépí
te tték  a  m aguk díszes színházi csarnoku kat. Legen

dásan kedves helye volt mindegyik színház nem csak  
a m ag yar életnek és kultúrának, hanem minden egyes 
város egész lakossága életének és k ultú ráján ak .

N agyszerű szinészgenerációk fe j
lődtek e  nemes színházi csarnokok
ban, melyek a nemzeti m űveltség, 
az irodalom  és m űvészet v á ra i vol
tak . A legérdekesebb az itt bemu
ta to tt  négy színház közül a  ko
lozsvári régi Nem zeti Színház. E z  
volt a m ag yar színjátszás legelső 
állandó h ajléka. 1821-ben építet
ték. Szirtfoka volt a  büszke és 
megdönt hetet len ül m ag y ar erdélyi 
k u ltú rán ak : nem követte később 
sem a budapesti színházak d iv at
ja it , külön utakon já r t ,  a  nemzeti 
hagyom ányok őrzője volt. M a m ár  
puszta kőhalom a m ag yar kultú
rán ak  ez a nevezetes b ásty ája . S 
az uj kolozsvári nagy színházban  
is rom án színészek já ts z a n a k ; pe
dig itt is, m int az elorzott terü 
letek többi színházaiban, m ag yar  
tégla, m ag y ar épitőizlésből terem 
tődött meg az épület, m ag y ar em 
lékek, m ag yar kultu rszeretet és 

nagy m ag yar művészi dicsőségek p atin ája  vonja be 
a  színház minden kövét.

A regi kolozsvári Nemzeti Hz in ház, az 
első állandó magyar színház.

Az iglói magyar színház. Ma a cseheké. A temesvári magyar színház. Ma a szerieké.



Zúdor István rézkarca.

BUDAPEST.
Amikor a tudós hollandus Toll Jakab 

1688-ban, — Budavára visszafoglalásának 
második évében — Budára érkezett, elragad
tatással nézte az eléje táruló látványt. Pedig 
mi volt akkor Buda? Romhalmaz! Mi volt 
Pest? Piszkos kis falu! Budapest varázsa e 
leromlott állapotában bizonysága nagyrahi- 
vatottságának. Buda végvára volt a nyugati 
kultúrának. E célra épitette hét évszázad 
előtt IV. Béla király. Akkor tatárt, közben 
törököt, most egy világégést és egy világté
vedést szenvedett át ez a város, amely nem 
szűnt meg kettős szimbólum lenni: szimbó
luma a magyarság életrevalóságának és szim
bóluma a magyar nemzet nemzetközi hiva
tásának. Budapestnek kettős arca van; az 
egyik magyar várost, a másik világvárost 
mutat. Csodálatos jelenség ez ilyen katasztró
fák után s még mindig katasztrofális időben. 
Fővárosok együtt szoktak pusztulni mögöttes 
országrészeikkel. Budapest nem pusztult el, 
sőt oly módon virágzik, hogy kultúráját to
vább adja csonka országunk többi városai
nak, amelyek gyarapodásáról szintén beszá
mol ez a könyv. A városkultura gyarapodá
sának ez a módja reményt nyújt további fej
lődésre, amelynek részvevőiként látjuk el
szakított várostestvéreinket is. Budapesten 
zarándokolva járhat a budapesti lakos, a 
csonkamagyarországi polgár és a tőlünk el
szakított testvér egyaránt. A Lánchíd úgy 
fogadja itt a magyart, mint fogadta ugyan
csak súlyos időkben, nyolcvan év előtt. Ma
gyar és angol elme teremtette ezt a hidat,

amelyen át — amint Széchenyi mondta — 
,.az ifjú szép Pest nyújt Corvin agg várának 
hű kezet44. Corvin agg várában felsorakoznak 
a múlt emlékei: Hunyadi János szobra, Má
tyás király temploma s a többiek... Budavára 
koronázza meg az ifjú szép Pestet, a virágzó 
Pestet, amely azonban nem felejti el, hogy 
véráztatta földből fakadnak virágai. Ez unos- 
untalan eszünkbe jut, ha a várost járjuk; ha 
pedig közben elfeledkeznénk róla, ráemlékez
tetnek az elszakított országrészek szobrai. 
Szabadság-térnek neveztük el egykor e teret, 
arról a szabadságról, amelyet már elérni vél
tünk; most Szabadság-térnek nevezzük arról 
a szabadságról, amelyet jövőben kivívni re
mélünk. Ha pesti sétánkban az elszakított 
országrészek e szobraihoz jutunk, ne lássunk 
ellentétet a rajtuk kifejezett szomorúság és 
dac, valamint a város viruló képe között; ta
láljunk vigasztalást abban a mondásban, 
amellyel ugyancsak Széchenyi, e nagy pesszi
mista. jellemezte reménytkeltően ezt a várost: 
Pest a jövendőnek s a fiatalságnak városa.

A legnagyobb magyarnak e mondása 
óta három nemzedék tűnt már le, Budapesten 
azonban nem látszanak meg az öregedés je
lei. Frissen lépte át azt a határt, amelyet a 
nagyvárosok életében az egymilliónyi lakos
ság elérése jelent. Könyvünkben csak néhány 
jellegzetes képet mutathatunk be róla. Száz
szor ennyi sem lenne sok, de ez is elég arra, 
hogy ráismerjünk a szép, egészséges, nagy és 
továbbfejlődő Budapestre, a magyarságnak 
erre a várfalak nélkül is hatalmas várára.



A Mátyás-templom a budai Várban. A magyar királyok koronázó temploma, a középkori magyar gótika
legszebb alkotása. — (F o to : B a lo g h  R u d o lf.)



A magyar Országház a pesti Dunaparton. Európa egyik legszebb és legnagyobb parlamenti épülete.

Budapest esti képe a Gellérthegyről, a kivilágitott Dunaparttal. A tündéri panoráma az idegenek szerint a
Boszporusz szépségével vetekszik.



A Szépműveszeti Múzeum. Új és modern - képek gazdag gyűjteménye. Európa egyik legszebb múzeumépülete.

Az ezredéves M agyarország emlékműve. E lő tte  a koszorúk a la tt a Hősök Em léke .



Fehérruhás nő. A szabadságharcot megelőző idők kiváló mesterének. Barabás Miklósnak olajfestménye a
budapesti Szépművészeti Múzeumban.



Szent Istvánnak (977—1038), Magyarország elnő apostoli királyának szobra a budai Várban, a Halász
bástyán. — Stróbl Alajos alkotása.



Szent Gellért püspök szobra Budapesten, a Gellérthegyen. Szent Gellért az 
első magyar királynak, Szánt Istvánnak uralkodása alatt a magyarországi 
keresztény hittérités vezetője és a király fiának, Szent Imre hercegnek 
nevelője volt, mártírhalált halt. A szobor mögött, amely Budapest egyik 
legszebb pontjáról mintegy áldíst hint a fővárosrat a háttérben a királyi 

palota látható, azon túl pedig a budai hegyvidék.

Hunyadi János szobra a budai Várban, a Halászbástyán. Hunyadi János a 
kereszténység legnagyobb hőse, aki a XV. században a magyar seregek élén 
diadalmasan tartóztatta fel a törökök hóditó hadjáratát Vyugat-Európa 
ellen. Kora legnagyobb hadvezére, Magyarország kormányzója* a rene
szánsz Európa leghatalmasabb és legműveltebb uralkodójának, Corvin Má

tyás királynak atyja volt.



Tárogatóós. Festette Kupeczky János, a Rákóczi-kor kiváló magyar festője. A budapesti Szépművészeti
Muzeum tulajdona. ,



Jelenet a „Hunyadi László" cimü operából. Hunyadi János kormányzómik idősebb fia volt Hunyadi László, 
akit apja halála után a kiskorú Habsburg-király, V. László tanácsadói vérpadra hurcoltattak. Ezt a tra
gédiát E fkel Ferenc zened fámának dolgozta fel. Az opefas amely egyik dísze a magyar zeneirodalomnak, 
1844-ben került először szinte Budapesten. — Kepünk a Márkus László által tervezett modern diszlete-

zést mutatja.

Poldini Ede vigoperá jónak, a Farsangi lakodalomnak díszlete, a budapesti Állami Operaház színpadán.



A Szabadság-téren — amely 1849-ben már vértanú-helye volt a haláltmegvető magyar szabadságszeretetnek — állították fél a párizsi Strassbourgh-szobor 
mintájára a trianoni békekötés után ezeket a magyar irredenta-szobrokat. Megrázó emlékei a magyarságot ért jogtalanságnak, amelynek orvoslását 
sürgetnie kell minden jóérzésü embernek. Észak, Dél, Kelet és Nyugat a négy szobor elnevezése, mert mind a négy világtáj felé megcsonkították hazánkat.



Az elrabolt országrészek szobrai a budapesti Szabadság-téren. Kelet és Nyugat szobra.



Pipacsos táj. Szinyei Merse Pál festménye a budapesti Szépművészeti Múzeumban. (C. Könyves K., Bp.) 
A magyar festőművészeinek egyik európai mértékkel mérve is a legnagyobbak közé számitó alakja Szinyei 
Merse Pál, aki a vele egyidlőben és rokon szellemben dolgozó egy két francia mestertől teljesen függetle
nül, sőt sokban azokat megelőzve, alkotta meg nagyszerű tájképeit, melyeket a színek és a napfény mámo
ros szépsége. a levegő elevensége jellemez. Szín tjei Merte Pál annyira előtte járt korának, hogy sok 
érnek kellett elmúlnif mig megkapta Euröjm s az egész kulturvilág elismerését. Ez az elismerés azután 
teljes igazságot szolgáltatott a nagy magyar úttörőnek. A firenzei Uffizi-képtár önarcképét a festőmü

vészet legnagyobb géniuszainak arcképcsarnokában helyezte el.
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A m ag y ar fő város legforgalm asabb he
lyén, az  Erzsébet-köruton  611 bronzbaön- 
tö tt  é rc a la k ja  a m ag y ar u jságirófejede- 
lemnek, R ákosi Jenőnek. K isfaludy-Strobl 
Zsigmond a lk otása  szinte k ísérteties élet- 
hőséggel á llítja  elénk az ú jság író  m es
terség  díszét, a P esti H írlap  büszkeségét, 
R ák osit. Ú gy áll itt, m int ahogyan m in
dennap láttuk , a  hétköznap R ák osi Jen ője  
ez, de a hétköznapi habituson keresztül is 
kiérzik  a  kivételes, nagyszerű  lélek lenyű
göző ereje. Balkezében kis össze-vissza- 
g y ü rt k alap já t ta r t ja , jobbkezét kissé föl
em eli, azzal a  jellegzetes m ozdulattal, 
am elyet m indig láth attu n k , ha h itét, vé
lem ényét m ag y arázta . M intha m illiókhoz  
beszélne tovább ra is, az idők végtelensé
géig, —  m int ahogyan milliók h allgatták  
á h íta tta l  a  szav át, m íg élt. A revízió esz
m éjéért küzdő m agyaroknak  uj zarán 
dokhelye ez a szobor, am elyet L ord  
R o th erm ere szeretetének, áldozatkészsé
gének köszönhetünk. A m ikor R ákosi J e 
nőt a végzet k idöntötte az élők sorából, 
L ord  R otherm ere azonnal e lh atáro zta , 
hogy a m ag y arság  igazáért fo ly ta to tt h a r
cában leghívebb feg y v ertársán ak , R ákosi 
Jenőnek  szobrot á llít a m ag yar fő város
ban, a legrövidebb időn belül. E z  a nagy
szerű ajándék  a lord hódolata vo lt a lán
goló tollú, zseniális aggastyán  előtt és sze- 
rete te  m egnyilatkozása a m ag y arság  előtt. 
K ísfalud y-S trobl egész tehetségét bele
v itte  a pompás szoborba. A P esti H írlap  
pedig, am elynek Örök büszkesége az, hogy 
R ákosi Jen ő  a  h asáb jain  v iv ta  nagy h a r 
c á t  az igazságért és a revízióért, L ord  
R o th erm ere e lh a tá ro z á sá t követőleg nyom 
ban e lh atáro zta , hogy előfizetői és olva
sói közt gyűjtést indít és a szobor talap -

Lord Rothermere és Rákosi Jenő közös har- 
rút szimbolizáló dombormű, amely a Pesti 

fíir*iip olvasóinak adakozásából készült

zatán  művészi dóm borművekben örökíti meg a gondolatot, 
am elyért a  lord és R ák osi vállv etve küzdöttek. A  h álás m a
g y ar szivek szerény fillérjeiből valóban összegyűlt a  dom bor
mű vek költsége is és a fejedelm i szobor oldalain pom pásan  
hirdeti a jövendő időknek és nemzedékeknek nagy vezérünk, 
R ákosi, nagy barátu nk , R o th erm ere és a m ag y ar nem zet ta lá l
kozásának és küzdelmének ere jé t és szépségét. A szobor fel
a v a tá s a , am ely novem ber 30-án tö rtén t, a  nem zeti ünnepség 
díszes kereteiben fo lyt le,
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Horváth Mihály püspök 
( f  1878), a legnépszerűbb 
és legmunkásabb magyar 

történetírók egyike.

Jedlik Ányos (f 1895), vi
lághírű fizikus, egyetemi 
tanár, a dinamógép elvé

nek feltalálója.

Hunfalvy Pál (f  1891), a 
f inn-ugor és török-magyar 
nyelvrokonság tudós ku

tatója.

Xantus János (f  1894), 
etnográfus. Az Egyesült 
Államok megbízásából vé

gezte felfedező útjait.

Brossai Sámuel (f 1897), 
kiváló polihisztor, a leg
eredetibb magyar nyelv

tudósok egyike.

Hermán Ottó, természet- 
tudományi hires müvei a 
magyar tudomány és sti- 

lusmüvészet remekei.

Vámbéry Ármin (f 1918), 
hires utazó és orienta
lista. Dervisruhában vé
gigkutatta Közép-Ázsiát.

Lóczy La jos (f  1910), geo
lógus, geográfus, utazó. A 
Balaton tudós tanulmá

nyozója.

Kempelen Farkas lovag, 
technikus, 1769-ben felta
lálta világhírű sakkozó
gépét és egy beszélőgépet.

Körösi Csorna Sándor 
( f  1842), hires Ázsia-uta- 
zó és gyűjtő, a tibeti nyelv 

legérdemesebb tudósa.

Bólyai Farkas (f  1856), 
fiával, Jánossal az embe
riség legnagyobb matema

tikusai közé tartoznak.

Vásárhelyi Pál (f  1846), 
mérnök, Széchenyi mun
katársa, az Alduna sza

bályozója.

Deák Ferenc (f  1876), a 
politikai bölcsesség világ- 
történelmien nagy alakja, 

igazi szellemóriás.

Idősb gróf Andrássy Gyű- 
la (f  1890), Európa egyik 
legnagyobb államférfia és 

diplomatája.

Báró Eötvös József 
(f  1871), a múlt század 
kimagasló államférfia és 

filozófus ivója.

Türr István (f 1908), az 
olasz szabadságharc láng- 
lelkű magyar tábornoka, 
Garibaldi legjobb vezére.

Magyar államférfiak és tudósok.
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Eötvös Loránd báró 
(f  1919), világhírű fizi
kus, a nehézségi erő és a 
földi mdgnesség tudósa.

Apáthy István (f  1922), 
tudós kolozsvári egyetemi 
tanár. A román megszál

lás áldozata lett.

Semmelweis Ignácnak (f 1860), a nagy magyar 
orvosnak, a gyermekágyi láz elleni korszakalkotó 

eljárás felfedezőjének budapesti szobra.

Fraknói Vilmos (f 1924)t 
rendkívül sokoldalú tör
ténetíró, a római magyar

intézet nf a pitét ja.

Prohúszka Ottokár 
( f  1927), egyházi szónok, 
kivőlá teológus, bölcselő, 

és szociológus.

Goldziher Ignác (f  1921), 
keletázsiai kutató, a ke
leti nyelvek világhírű tu

dósa.

Stein Aurél, világhírű ar
cheológus és nyelvész, 
belsőázsiai expedíciói rend

kívül jelentősek.

Biró Lajos, zoológus, 
Ausztrália felderítetlen vi
dékeinek és szigeteinek 

tudós kutatója.

Lénárd Fülöp, korunk 
egyik legnagyobb fizikusa, 
a heidelbergi egyetem ta
nára, a Nobel-dij nyertese.

Bárány Róbert, az upsa
lai egyetem magyar szár
mazású, Nobel-dijnyertes 

oi'vostanára.

Ybl Miklós (f  18911, épí
tész, a királyi palota, a 
Bazilika és az Opera ház 

zseniális építője.

Korányi Frigyes báró 
(f  1913), nagynevű bel
gyógyász, a magyar klini

káik megteremtője.

Lechner Ödön (f 1914), 
építész, a modern magyar 
építészeti stilus megterem

tője.
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Nagy magyar irók és költők.

Arany János (1817—1882), mint 
lirikus és epikus egyaránt nyelvünk 

legnagyobb művésze volt.

Gárdonyi Géza (1863—192*), a 
poétikus lelkű, kristálytiszta stilmu 

nagy magyar elbeszélő.

Liszt Ferenc (1811—1880), minden 
idők legnagyobb zongoraművésze, a 
XIX. század zenei romantikájának 

egyik vezéralakja.

Jókai Mór (1625—190)), a leg
nagyobb magyar mesemondó. Ma 

is legnépszerűbb irónk.

Ady Endre (1S77—1919), a mo
dem magyar líra uj hangjának 

megteremtője.

Mikszáth Kálmán (1843—1910),
a humor és elbeszélőművészet ős

eredeti művelője.

Molnár Ferenc, drámairó és regény
író. Színdarabjai diadalt arattak a 

világ minden táján.

A magyar zenei élet nagyságai.

Erkel Ferenc (1810—1S93), kiváló 
zeneszerző, a magyar nemzeti 
opernstilus meg terejn tője, a Bánk 

bán opera komponistája.

Goldmark Károly (1820—1915),
világhírű zeneszerző, aki nevét a 
Sába királynője eimü operájával 

tette halhatatlanná.
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Lehár Ferenc, hírneve* 
operett szerző. Darabjai a 
világ minden színpadát 

diadallal járják be.

Volkmann Róbert (fl88S), 
magyarrá lett kiváló né
met zeneszerző. A Zene
akadémia első zeneszer

zés-tanára.

Reményi Ede (fi 898), 
hírnevés hegedű-virtuóz. 
Ugyanúgy vitte világgá 
a korabeli magyar zenét, 

mint Liszt Ferenc.

Joaehim József (fl907), 
hegedűművész és pedagó
gus, akit sikerei a porosz 
zenei főiskola igazgatói 

székébe jatt a ttak.

Mihalovich Ödön (fl9Í9), 
zeneszerző, a Zeneművé
szeti Főiskola fölvirágoz- 
tatásával rendkívüli érde

meket szerzett.

Kerner István (fi 919), 
az Európa-szerte elis
mert nagy magyar diri

getis.

Dohnányi Ernő, zongora
művész, zeneszerző és kar
mester. A világ legelső 
Beethov en-in terpretó tora.

Hubay Jenő, a hegedű 
egyik legnagyobb előadó
művésze és tanítóm estere. 

Kiváló zeneszerző.

Poldini Ede, „Farsangi 
lakodalom“ című vig dal
műve volt a legnagyobb 

magyar operasiker.

Basilides Mária> kiváló 
alténekesnő, a dal- és óra<- 
/(Jnum-dfK’fck*# A«rdp<?- 
szerte ünnepelt egyénisége.

Szigeti József, európai 
nevű hegedűművész, a mo
dem virtuóz-iskola egyik 

legkivdlóbb alakja.

Bartók Béla, a legnagyobb 
élő zenészek egyik?. Az 
egész világ hódolattal adó

zik művészetének.

Kodály Zoltán, nagyjelen
tőségű zeneköltő, a mo
dem népi stílusnak leg

egyénibb művelője.

Vecsey Ferenc, nagyhírű 
hegedüvirtuóz, Hubay és 
Joaehim nagyszerű tanít- 

rrfapa.

Sémeth Márta, nagyhírű 
énekesnő. Mesés szépségű 
szoprán hangjával meghó

dította egész Európát.

Kálmán Imre, egész sor 
világsikert aratott kedves 
és kitűnő operett kompo

nistája.
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Alpár Gitta koloraturéne
kesnő, külföldi színpado

kon aratja sikereit.

Székelyhidy Ferenc dr 
a m. kir. Operaház euró
pai klasszisa örökös tagja.

Weiner Léó zeneszerző, 
Coolidge-dijas vonósnégye
sével szerzett kiváló nevet.

Sándor Erzsi, a magyar 
énekművészet egyik leg

nagyobb büszkesége.

Magyar színészek.

Jászai Mari, Ódry Árpád. Hegedűs Gyula. Fedák Sári.

A magyar színházi kultúra nagysá
gának dokumentuma ez a két szinlap. 
Az egyik azt mutatja, hogy már 
1840-ben a Pesti Magyar Színház 
játszotta a Velencei kalmárt. Hol 
voltak 1840-ben Shakespeare-t ját
szó színházai azoknak a dicsőséges ál
lamoknak. amelyeket azért jutalma
zott magyar országrészekkel Trianon, 
mert Erdély. Felvidék. Délvidék népe 
nem volt biztonságban a magyar kul
túra kezében? A másik szinlap Otheilo 
századik előadásának szinlapja. Me
lyik nyugateurópai ország dicsekedhe
tik el azzal, hogy egyetlen színpadán 
százszor játszották a legnagyobb drá
maíró egyetlen remekét? De ezért a 
magyar kultúráért, úgy látszik, még 
sem fájt senkinek a szive, amikor 
Trianonban c.zt Is darabokra tép ték ...

Bajor Gizi. Csortos Gyula. Gombaszögi Frida. Darvas Lili.
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A magyar sport hősei.

A világ legjobb vizipóló-csapata a magyar válogatott csapat. Tagjai: Ivády, Bartha, Vértessy, Homonnay,
Németh. Keserű II. és Keserű I.

A kardvívás világbajnok csapata az 1928-as amszterdami olimpiászon. Petschauer Attila, dr. Gombos Sán
dor, dr. Mészáros Ervin olimpiai kapitány, Glykais Gyula, Rády József és Garay János.
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Munkácsy Mihály, Zichy Mihály László Fülöp,
a magyar festőművészet világhírű nagymesterei.



Hajós Alfréd, az 1896. évi 
első athéni olimpiász két

szeres úszóba inoka.

Bauer Rezső, az 1900. évi 
párizsi olimpiász diszkosz- 

vetőbajnoka.

Halniay Zoltán, az 1904. 
évi st.-louisi olimpiász 

kétszeres vszóbajnoka.

Wciss Richúrd, az 190S. 
évi londoni olimpiász ne
hézsúlyú birkózóbajnoka.

Dr. Fuchs Jenő, az 1908. 
és 1912. évi olimpiai játé

kok kardvivőbajnoka.

Dr. Prokopp Sándor, az 
1912. évi stockholmi olim

piász céllövőbajnoka.

Dr. Posta Sándor, az 1924. 
évi párizsi olimpiész kard

vivőbajnoka.

Dr. Vargha Béla kétsze
res középsúlyú birkózó- 

világbajnok.

Schiosser Imre, a béke
évek legjobb magyar lab

darugója.

Somfay Elemér, a legjobb 
magyar atléta, huszonöt

szörös magyar bajnok.

Kehrling Béla, 
a legjobb magyar ten- 

niszjátékos.

Lauber Dezső, a nemzet
közi Európa-golf bajnok

ság győztese.

Keresztes Lajos, az 1928. 
évi amszterdami olimpiász 

birkózóbajnoka.

Tcrstyánszky Ödön (f) , az 
1928. évi amszterdami 

olimpiász viv óbajnok a.

Kocsis Antal, az 1928. évi 
amszterdami olimpiász 

ökölvívóba jnoka.

Dr. Bárány István, a vi
lág leggyorsabb amatőr- 

úszója.
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Esm ond H arm sw o rth , Ro- 
th erm ere fia , az  angol p a rla 
m ent ta g ja , 1928 m áju s 16-án  
M agy aro rszágra  érk ezett, hogy 
a p ja  nevében átvegye a szegedi 
egyetem  diszdoktori oklevelét és  
a m ag y ar népnek tolm ácsolja  
R otherm ere lord üdvözletét, A  
m ag yar revíziós m ozgalom nak  
felejth etetlen  pom pás korszak a  
volt az a p á r nap, am elyet „a  
lord4* fia  m ag y ar földön eltöl
tö tt. Soprontól kezdve, ahol a  
h atáro n  au tós küldöttség v á rta , 
valóságos diadalm enet volt 
H arm sw o rth  u ta z á sa . Sopron
ban, Győrben, az útba eső v á 
rosokban és falvakb an  m inde
n ü tt diadalkapuk és lelkesedő 
töm egek v á r tá k  „R otherm ere  
f iá “-nak gyönyörű R olls-R oyce  
k ocsiját, B udapesten  pedig sok 
százezer főnyi töm eg éljenezte, 
am ik or m egérkezett a G ellért- 
szálló e lő tti térségre . M áju s 18-án  B u dap est szé
kesfőváros díszközgyűlést ta r to t t  H arm sw o rth  tisz 
teletére , ak i m áju s 20-án  Szegeden á tv e tte  édes^ 
ap ja  diszdoktori oklevelét. Szegeden is, m ajd  m á
ju s  22-én D ebrecenben és a H ortobágyon ism ét ren 
geteg em ber ünnepelte és éljenezte H arrasw o rth ot,

aki m áju s 24-én repülőgépen  
u tazott vissza Londonba. U ta 
z á sá t azonban m egszak ította  
Szom bathelyen, ahonnan á trá n -  
dult G yöngyösapátiba gróf Ap- 
ponyi A lbert lá to g a tá sá ra . 
H arm sw o rth  u ta z á sa  valóságos  
m ozgósítása volt a  revíziót kö
vetelő m ag yar lelkeknek és az 
egész országban  m egnyilvánult 
soha nem lá to tt  lelkesedés m ég  
azok at is  meglepte, akik  a z t h it
ték, hogy a nem zet h an g u latá t  
jól ism erik. Az a töm egextázis, 
am ely H arm sw o rth ot Csonka- 
M agy aro rszág  n yu gati h a tá r á 
tól a déli és keleti h a tá rá ig  kí
sérte , az  egész világnak  megm u
ta tta , hogy a revízió követelése  
milyen m élységesen gyökerezik  
minden m ag y ar em ber lelkében. 
E gyik  képünk H arm sw o rth  m á r
v á n y p o rtré já t áb rázolja , am ely  
K isfalud y-S trobl Zsigmond ki

tűnő a lk o tása . M ásodik képünkön H arm sw o rth  a  
G ellért-szálló előtt m eghatódottan  fo gad ja  az ünneplő 
B u d ap est népének az üdvözlését. H arm ad ik  képünk 
a H ortobágyon készült, ahol H arm sw o rth  a m a
g y a r puszta fiain ak  lelkes köszöntését fogad ta, s  vé
gignézte a csikósok lovasversenyét.



Vidéki városaink.
H a valaki repülőgépen ülve éjszaka végigszállana  

M agyarország felett —  m ert sajnos, m ai M agyar- 
ország olyan kicsi, hogy ta lán  egyetlen éjszak a kö
röskörül lehetne repülni, —  az az éjszakai u tas  mind
untalan  szép, égő fényességeket lá tn a  az 
a la tta  nyúló éjszakában. A k ár az Alföld  
h atalm as síkja felett, a k á r  a göm öri ke
rek dombok tá ja in , a k á r  D unántúl 
erd ős-tavas, lankás-dom bos vidékein  
szállana á t, m egbújva a sikság  
semmibevesző éjében, a  dombok 
kerekded k an y aru la ta i között 
szikrázó ékszerek tűnnének a 
szem ébe: egy-egy m aréknyi lám 
pafény. Ezek  a  nagy csillagok a 
m ag yar föld é js z a k á já b a n : vi
déki városaink . Szabad k irályi 
városok, rendezett tan ácsú  v á
rosok, m egyeszékhelyek. Mind
egyik évszázadok a la tt  emelke
dett naggyá, m indegyiknek kövei, 
b ástyái, tem plom ai, székházai, 
m úzeumai, színházai a m a g y a r erő. 
a k a ra t, k ultú ra nemes és ősi tanu- 
ságtételei. T rianon ezeket a városo
k a t épugy h a lá lra  Ítélte, m int am azo
k at, am elyeket idegen kapzsiság m a rta lé 
kául osztott ki. H a lá lra  Ítélte őket, am ik or 
eltépte v a su tja ik a t, k ettévágta  folyóikat, el
m etszette azt az ezer ü tőeret, am elyek mind

hegyekből, bányákból, erdőkből, síkságokról egy-egy  
ilyen város felé fu to ttak  ezer év óta , hogy azt táp
lálják  s hogy az összegyűjtse és d iadalm as életben 
csü csositsa  ki az ezer iparkodó é r energiáit. Szinte  

csoda, hogy ezek a vidéki városok így tovább  
tudnak élni. H ogy nem csak tovább élnek, 

hanem tovább virulnak és gyarapodnak. 
Ennek, a m ag y arázata  bizonyára a  

m ag yar fa j szívóssága, elp usztítha
ta tla n  éin iak arása , a történelm i t r a 

gédiákba belenem nyugvása, meg- 
ölhetetlen h ite híva to ttság á  bán 
és igazában. A hegytetők és vá
rosterek  m onum entális tornyai, 
a vidéki középületek h atalm as  
kon túrjai mind egyazon erővel 
m u tatn ak  az ég felé, hirdetve, 
hogy k arcsú  oszlopaikból, büsz

ke kupoláikból, díszes boltoza
taikból nincs oly erő és irigység, 

nincs oly T rian on , am ely rom o
k a t tudna csinálni. A m ag yar hű

ség v áro sa  minden vidéki v á ro s :  
hűség a k itartásb an , az é ln iakarás-  

ban, a  történelm i hagyom ányokban és 
hivatottságb an . E z t a hűséget h a sz ta 

lan vívják  a poklok kapui —  törhetetlenöl 
áll és tűrhetetlenül m agyar, m int azt a „leg
hűségesebb város**, Sopron p éldája  bizonyltja, 
am ely szembeszegült Trianonnak.

A soproni 
hftség-kapv.

Debrecen. Eger.
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Szeged az ország második városa. 119.000 
lakója van az ősrégi városnak, amely már 
megvolt a népvándorlás korában, a honfog
lalás óta pedig egyre gyarapodott A Hu
nyadiak itt gyűjtötték össze törökverő sere
geiket, amikor diadalmasan védték az euró
pai keresztény kultúrát. Vára kiváló erődít
mény volt. 1879 márciusában a Tisza ára
dása elsöpörte az egész várost, amely négy 
év alatt újjáépült és hatalmasabb lett, mint 
valaha, Széles kőrútjaival, hatalmas park
jaival, rengeteg köztéri szobrával, díszes köz
épületeivel, pompás sétányaival, közművelő
dési intézményeivel, hiájával, amelyet a pá
rizsi Eiffel-torony zseniális mérnöke, Eiffel 
épített, remek múzeumával eddig is európai 
szépségű város volt, utolsó évek alatt pedig 
óriási erőfeszítéssel egyre szépült és gyara
podott. E két képen bemutatjuk remek uj 
fogadalmi templomát és a Városháza barokk 
palotáját. Ezek az épületek bármely metro
polis díszére válnának. A franciák a fegy
verszünet után, 1918 decemberében megszáll
ták Szegedet és 1929 márciusáig tartották 
megszállva> Ezalatt alakult meg ott a bu
dapesti kommunizmussal szembeforduló sze
gedi kormány és a nemzeti hadsereg, amely 
mai Magyarország rendjének és belső ere

jének első megalapozása mit.



A XIII. század elején épült ez a két templom, mely romokban is a legnagyobb szépséget tárja elénk. 
A első a pestmegyei Zsámbék, a második a vasmegyei Ják dísze.

Miskolc látképe.

Cegléd főtere. A kecskeméti városháza.
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„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre“ — Csók István festménye a budapesti Szépművészeti Múzeumban. 
A mai magyar festőművészet nagymesterei közé tartozik Csók István, akinek művészete a külföldön is a 
legnagyobb elismerést és megbecsülést vívta ki. A firenzei Uffizi-képtár híres arcképcsarnokában, a festő
művészet nagyságai között, az ő arcképét is elhelyezte. Hogy ez az elismerés Csók Istvánnak izig-vérig 
magyar, magyaros művészetét érte, az annak a sajátságos színnek, annak az uj, speciális hangnak elisme

rését jelenti, amit a magyarság vitt bele Európa képzőművészetének gazdag együttesébe.
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Veszprém. Ma is fennállnak a hajdan híres erősség bástyái. Szép barokkstilü püspöki palotája mellett a 
kápolna még a XII. századból való. A magyar történelem nevezetes eseményeinek színhelye volt Szent 

István óta ez a szép, élénk város, amelyet a románok 1919-ben megszálltak.

A péesi székesegyház. Európa egyik legszebb román-stilusu temploma. Pécs méír első királyaink idejében 
az egyházi művészet nevezetes központja volt. 1867-ben egyetemet állított fel itt Nagy Lajos király. A 
város tele van a régi magyar kultúra nemes emlékeivel. Pécset a háború után a békeszerződés ellenére

Jugoszlávia jogosulatlanul sokáig megszállva tartotta.
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Érdekes és színes népviseletű falusi magyar lányok vasárnapi tereferéje.
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A legfestőibb magyar öltözetű mezőkövesdi lányok vasárnapi körmenete.



Nászmenet. — Deák Ébner Lajos festménye a budapesti Szépművészeti Múzeumban.
A magyar műrészét őstalaja* a falu és a nép. írókat, költőket és festőket egyaránt évszázadok óta leg
mélyebben ihlet meg a látszólag egyszerű falusi élet. amely azon ha n telve van az emberi érzések, gondolatok 
és szokások nagyszerű tisztaságával és ősi színességével. A nemzeti irodalom a vidék lelkéből nőtt nagyra és 
a magyar festészet a vidék színeiből és szokásaiból alkotta meg legmaradandóbh műveit. A vidéki művész- 
telepeken. amelyek folyton szaporodnak, híres és kezdő piktorokat ihlet meg a magyar ég csodálatos kék
sége, a magyar tájak hatalmas változatossága, a vidéki népélet tarkasága. A hagyományos népszokásokrólf 
a tarka népviseletekről, a pompás vidéki típusokról megszámlálhatatlan festményt őriz képzőműrészétűnk 
története. Ezekben a képekben tovább él a falusi hagyomány ezerfélesége, ezekben a képekben örök időkre

lerögződött maga a falusi élet.
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A fonóban. — Glatz Oszkár festménye.



Gulya a Hortobágyon. A magyar puszta romantikája, gazdagsága sehol sem maradt meg olyan épségben,
mint a Debrecen határúban levő Hortobágyon.

Juhász a nyája mellett. Hortobágyi kép. A juhnyáj ismeri Őrzőjét és engedelmeskedik neki. És a juhász is 
annyira ismeri nyáját, hogy külön-külőn minden egyes birkának tudja a tulajdonságait, valósággal személy

szerinti ismerőse mindegyiknek.



Mezőkövesdi menyecske a tűzhely mellett.

125



Nyilasy Sándor: Lányok a Tisza partján.



HOGY BESZÉLTEK MAGYARORSZÁGRÓL 
A VILÁG NAGYSÁGAI -  TRIANON ELŐTT?

„D icső s zárm azás to k  rég iségével m é ltá n  büsz
k é lked h e ttek !"

(N a p ó leo n  48094 k iá ltv á n y a  a 
m a g y a ro k h o z .)

*

szág z á rt  egész és a n n a k  egyes része i, m ég h a  az 
országot fe ld a ra b o ln á k  is id ő v e l, ö n m a g u k tó l 
c s a tla k o zn á n a k  vissza a csonka tö rzsh ö zé

(P a y o t .)

„O h, boldog M a g y a ro rs z á g , ne engedd tovább  
g y ö tre tn i m a g a d F

(D a n te .)

„M a g y a ro rs zá g  a hősök nem zete. N ém etország  
az e ré n y t, F ra n c ia o rs zá g  a szabadságot, Olasz
ország a dicsős^yet képviselt a  nem zetek  sorá
ban. M a g y a ro rs z á g  a hősiesség m egtestesüléseé

( V id o r  H u g ó .)

„M a g y a ro rs zá g  re n d k ív ü li e lőnye, hoyy a  szó 
szoros érte lm éb en  ve tt fö ld ra jz i egység. A m a 
g y a r k irá ly s á g , fö ld ra jz i szem pontbók E u ró p a  
e g y ik  legösszefüggőbb terü le te . B á rm in t  a la k u ln a  
is a közép európ a i á lla m o k  sorsa, ötzonyos, hoyy  
a m a y y a rs á y  m ind íy  a  leg je len tékenyebb  szere
pet fo g ja  já ts z a n i a  K á rp á to k  á lta l  k ö rü lv e tt  
ó riás  a ré n á b a n é

(R e c lu s .)

„ M a g y a ro rs zá g  nem  h a lt m eg és n em  h a lh a t  
m eg, m e ri a  n em zetek  h a lh a ta t la n o k  . . .  E z a k i
vá ló  nem zet k i fog tö rn i s ír já b ó l, ahová  az ön
kény  fek te tte . A d d ig , a m íg  a  füg getlen ség i szel
le m , az erény, a hősiesség, a  dtcsóséy s a szabad 
ságvágy é ln i fo g n a k , M a g y a ro rs z á g  is é ln i fo g é

( V id o r  H u g ó .)
*

„ H a  h a llo m  ezt a szót: m a g y a r,
S zű k  lesz a  ném et p lu n d ra  r a jta m .
Z u g  és dörög a  z iv a ta r
És tro m b itá k  h ars o g n a k  h a rc i z a jb a n /“

(H e in e .)
*

„A  m a g y a r  n em zet n em  p u s z tu lh a t el, s ha  
s írb a  tennék is, előbb-utóbb fe l fog tá m a d n ié  

(S a in t  René T a il la n d ie r .)
*

„E u ró p a  sohasem  h á lá lh a t ja  m eg M a g y a ro r 
szágn ak  azt a s zo lg á la to t, a m e ly e t azza l tett, 
hogy a s a já t  testével védelm ezte a tö rök  és a 
ta tá r  ellen. M ia la t t  a m a g y a r  g á ta t em elt a b a r
b ár betörés e lé , N y u 
g aton  a m űvészetek  
szabadon v ir u lh a t 
tak . A tű zvo n a lo n  tú l 
a h a rc i z a j d ú lt, 
id e á t P rovence édes 
d a la i h a n g z o tta k é  

( M ic h e le t.)
*

„M a g y a ro rs zá g  cso
d á la tra m é ltó  fö ld 
r a jz i  egység, a m e ly 
nek egyes részei össz- 
h an g za to san  egy
m á s ra  v a n n a k  u ta l
va  és n em  s z a k íth a 
tok el az egész sérel
m e n é l k ü l . . .  A tót- 
fö ld i m a d a ra k  ősz
szel M a g y a ro rs z á g  
4s n em  Csehország  
felé  veszik  ú t ju k a t  s 
a m a g y a ro rs z á g i m a 
d a r a k k a l in d u ln a k  
D él felé . M a g y a ro r -

ó, ha késő nem zedékek tá m a d n a k  s ledő l az
oszlop,

T ró n o k  in g á n a k , z u h a n n a k  zsarn oko k, s ilá n y
poroszlók ,

A m a g y a r  név büszke név lesz és a h ad ba
in d u ló n a k ,

A v ité z , m erész seregnek ú g y  zeng, m in t  g yő ze lm i
szózaté

(Ib s e n  M ag y a ro rs zá g h o z , 1849.) 
*

,JZrdély, e sa já to sa n  m a g y a r  te rü le t , m in d e n 
k o r a m a g y a r  szabadság véd ő b ás tyá ja , a  m a 
g yarság  P ie m o n tja  vo lt és a r r a  a  ro m á n o k  jo g o t 
n em  fo rm á lh a tn a k . A  d á c ia i ró m a i u ra lo m  bu
kása és 1224 között, a m ik o r  ro m á n o k ró l először 
tö r té n ik  em lítés  E rd é ly b en , tiz  évszázados ű r  
m u ta tk o z ik , a m e ly e t a  p á n ro m á n  p ro p a g a n d a  n em  
képes betö lten i, m in th o g y  s em m i kézze lfogható  
b izo n y íté k a  n incsen  a r ra , hogy ez idő  a la tt  E r 
délyben ro m á n o k  la k ta k  vo ln a . A  ró m a i lég io n á 
r iu s o k tó l va ló  leszárm azás  ta n a  m erő  koh o l
m á n y . Az e rd é ly i o láh ok  n em  T r a já n  u tó d a i , h a 

nem  B a lk á n ró l jö t 
tek á t E rd é lyb e . E  
tö r té n e lm i tén y t a  
p á n ro m á n o k  sem m i 
é rvve l n em  képesek  
m e g d ö n te n ié

(G u y  de 
R o q u e n c o u rt.)

*

„K ü lönös nép a 
m a g y a r , de n ekem  
n ag yo n  te ts z ik é

(Bismarck.)
*

C o rv in o k  lá n d 
z s á já t  m e g ra g a d v a , 
ro b b a n j k i  ősi fész
kedből, m a g y a r ;  p a t
ta n j fö l fekete lo vad 
r a  s s z á llj v ia d a lra  
a  szabad n a p é r té  

(C a rd u  c d . )
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TRIANON TÉRKÉPEKBEN ÉS GRAFIKONOKBAN
Az előző részekben kifejtettük, megdönthetetlen érvek és felháborító példák, 
művészi képreprodukciók sokaságával bemutattuk, milyen szörnyű bűnt követtek 
el Magyarország ellen Trianonban. Az itt következő részben statisztikai adatok
kal, térképekkel és grafikonokkal bizonyítjuk be, hogy az uj rendezés, amely 
darabokra szaggatta a magyarok ezeréves birodalmát, földrajzi, nemzetiségi és 
gazdasági szempontból sokkal rosszabb viszonyokat teremtett Európának ezen 
a részén, mint amilyen állapotok voltak ugyanitt a háborút megelőző időkben.

Magyarország ezer éve Európa szivében.
A Magyarbirodalom területe a világháború kitörése idején.

A háború előtt a természetes határai közé zárt Magyarbirodalom volt Európa szivében földrészünknek 
földrajzilag legegységssebb országa. A Magyarbirodalomnak csak 20,886.000 lakosa volt, de lakosai számánál 
sokkal nagyobb jelentőséget biztosított neki az a központi fekvés, amelyben mint természetes közvetítő 
kötötte össze Európa keletét Európa nyugati részével. Ezen a helyen az erős és egységes Magyarország nagy 
szolgálatot tett a világ békéjének azáltal, hogy a világuralomért versengő latin, szláv és germán fajokat 
elválasztotta egymástól.

A Háború után itt meghagyott és önálló állami életet élő nyolc-kilenc milliónyi magyar helyzeti energiája 
még mindig elég ahhoz, hogy Magyarország fontos szerepet játszón Európában, a megcsonkított Magyarország 
azonban képtelen arra, hogy fontos történelmi hivatását továbbra is betöltse s ezután is ellensúlyozza a külön
böző világuralmi törekvéseket.
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Magyarországot a2 Úristen is egységes országnak teremtette.
Ha az olvasó az alább következő térképekre egy pillantást vet, első tekintetre meg

látja és megérti, hogy a történelmi Magyarország olyan területen jött létre, olyan területen 
élt állami életet ezer esztendeig, amelyet a hegyek körrajza és a vizek futása is egységes 
területté kapcsolt össze. Isten alkotó keze jelölte ki ennek a területnek azt a hivatását, 
hogy egységes birodalom legyen belőle. Ezért nevezte Reclus, a hires francia geográfus, a 
Magyarbirodalmat született országnak.

A Magyarbirodalom hegyrajza.

A háború előtti Magyarországnak 
főleg vízválasztó hegygerin

cek alkották a határát.

A térképen a szin erőssége 
a magasságot szemlélteti.

A Magyarbirodalom egységes folyóhálózata.
Miután az ország természetes 

határa főleg a legmagasabb hegyek 
gerince volt. magától értetődik, hogy 

az ország területén eredő 
patakok és folyók majdnem 
kivétel nélkül mind az ország 
belseje felé igyekeztek. Az 

egymásba sza
kadó patakok és 
folyók igy olyan 
egységes folyó
hálózatot alkot
tak, ami úgyszól
ván egyedülálló 
a földkerekén. 
Ez az egységes 
folyóhálózat egy
séges folyósza

bályozást kivan, az egységes vízrend
szer fölötti gazdálkodást célszerűen 

J V  csak egy kéz igazgathatja A trianoni
békeszerződés következtében azonban a folyók felső folyásai idegen uralom alá 

kerültek, ami igen nagy veszélyt rejt magában árvizek idején a mélyebben fekvő mai 
területre nézve
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A Magyarbirodalom területe ezer év alatt nem változott
Az olyan természetes határoknak, mint amilyenekkel a háboruelótti Magyarbirodalom rendelkezett, 

igen nagy erejük van, a hegyek, a folyók bizonyos szükségszerű törvényeket Írnak elő a politikai fejlődés
számára is. A Magyarbiroda
lom területe ezer év alatt 
többször változott. Megtörtént, 
hogy nagyobb volt, megtör
tént, hogy kisebb volt a he
gyek és folyók vonalával 
körülrajzolt természetes hatá
rainál. Az ilyen területválto
zások azonban mindig ideig
leneseknek bizonyultak, az 
ország természetes határai 
mindig magukhoz szűkítették 
vagy magukhoz tágították az 
emberi kézzel megrajzolt hatá
rokat.

Magyarország minden olyan 
határa, amely múló politikai 
érdekből perbeszállt a termé
szeti erőkkel, csak erőszakkal 
fenntartott, ideiglenes rende
zésnek bizonyult.

Hogy ez valóbén igy van, 
annak szemléltető bizonysága 
ez a négy térkép.

Magyarországot csak akkor fedezte föl Európa, amikor az Osztrák-Magyar
Monarchiát fölosztották.

Ennek a századnak az elején Törökország szerepelt úgy, mint „Európa beteg embere'*. A balkáni 
háború és Törökország fölosztása után ellenségeink kiadták a jelszót, hogy Európa beteg embere most már 
az Osztrák-Magyar Monarchia, Európa békéje, nyugodt fejlődése érdekében legközelebb ezt kell fölosztani. A világ
háború előtt az egész világ csak az Osztrák-Ma gyár Monarchiát ismerte és senki sem tudott Magyarország
ról. „Ausztria" gyűjtőneve alá tartozott az egész Habsburg-birodalom. Ausztriába beleértették Magyarorszá
got is, amelyről azt hitték, hogy csak egyik tartománya az osztrák császárságnak. Bécsben raHa voltak, 
hogy a külföldi közvéleményt ebben a csalódásában megerősítsék, az Osztrák-Ma gyár Monarchia automatái 
mindent elkövettek, hogy Magyarország külön állami önállóságát elhomályosítsák. Törekvésük teljes mértékben 
sikerült. A külföld nem tudta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia nem egységes állam, hanem két egyenrangú 
államnak a dualizmuson alapuló államszövetsége. A külföld nem tudta, hogy ha a Habsburgok monarchiája 
nem egészséges államalakulat, csak az államszövetség egyik tagjáról lehet mint „beteg emberiről beszélni,

* a monarchia másik fele, Magyarország nagyon
is egészséges. A Magyarbirodalom már a Habs
burgok magyar királlyá koronázását megelőző
leg is (1526) századokon keresztül természe
tes határokkal rendelkező egységes ország 

volt, míg Ausztria területe 1526 előtt 
és 1526 után folytonosan a hadi
szerencse ingadozása szerint vál
tozott. 1526-ban a Habsburgok még 
csak Ausztriának Magyarországtól 
nyugatra eső részein uralkodtak. 
1526 után fegyverrel hódították meg 
Sziléziát, Galíciát, Bukovinát, továbbá 
Dalmáciát, Boszniát és Hercegovi
nát.

Ausztriát a Habsburgok családi 
érdeke hozta létre.

Magyarországot a politikai szük
ségszerűség.

Ausztria fölosztása ezért lehetett politikai szükség. 
Magyarország főiosztása azonban politikai bűn volt!

A világosabb terű
iéi az osztrák tar
tományokat, a söté
tedő a Magyarbiro

dalom területét 
szemlélteti.

130



A Magyarbirodalom területének felosztása.
A Magyarbirodalom területe a világháború előtt 325.000 km* volt — ebből Trianon elvett 232.000 km*-t. 

A trianoni békeszerződés elvette az ország területének kereken háromnegyed részét (72%-ot)!

A Magyarbirodalom lakosságának felosztása.
A Magyarbirodalom lakossága a világháború előtt 20,886.000 lélek volt — ebből Trianon elvett 13,370.000-t. 
A trianoni békeszerződés idegen uralom alá vetette az ország lakosságának kereken kétharmad részét (64%-ot).

Miért kellett Magyarország területének és népességének ezt a szörnyű megcsonkítást elszenvednie ?
Az uj határ néprajzi, geográfiái és gazdasági szempontból rosszabb a réginél.
Az uj határ kizárólag csak Csehország, Románia és Jugoszlávia imperialista és stratégiai érdekeit szolgálja.
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A trianoni békeszerződés és a nemzetiségek „felszabaditása“ .

A csodálatos földrajzi és gazdasági egységet alkotó Magyarbirodalmat a nemzetiségek 
felszabadítása címén darabolták fel. Mit jelent a valóságban ez a „fölszabaditás“ ?

„Felszabadítottak" 1,702.000 tótot, úgy, hogy őket cseh uralom alá helyezték és 
velük együtt cseh uralom alá helyeztek 1,874.000 egyéb nemzetiségűt

„Felszabadítottak" 2,800.000 románt, úgy, hogy 2,465.000 más nemzetiségűt román 
uralom alá helyeztek.

„Felszabadítottak" 1,029.000 szerbet, de úgy, hogy 1,727.000 horvátot és 1,366.000 
más nemzetiségűt szerb uralom alá helyeztek.

„Felszabadítottak" 232.000 németet, de úgy, hogy velük 126.000 egyéb nemzetiségűt 
is osztrák uralom alá helyeztek.

J e g y e z z ü k  meg j ó l :  m i n d e z  n é p s z a v a z á s  n é l k ü l  t d r t é n t .

Pedig az Apponyi Albert gróf vezetése alatt Párisba kiküldött magyar békedelegáció 
az első pillanattól kezdve azt követelte, hogy népszavazás döntsön az elszakitásra ítélt területek 
sorsa fölött. A legfelső béketanács azonban a fölosztásra ítélt Magyarország egyetlenegy 
részében sem rendelte el a népszavazást. Népszavazás esetén az elszakított területek óriási 
többsége döntött volna az ezeréves Magyarországhoz való tartozás mellett.

A trianoni béke ebből a szempontból is rosszabb és igazságtalanabb, mint a versaillesi 
béke, amely a Németország és Lengyelország között vitássá vált területeknek legalább egy 
részén elrendelte a népszavazást. És népszavazással kívánja 1935-ben eldönteni a Saar-vidék 
hovatartozásának a kérdését is.

A trianoni békeszerződés tehát a népek önrendelkezési jogának kézzelfogható megtagadása.

A trianoni békének ezért nincsen semmi erkölcsi tartalma.
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A trianoni határ mélyen belevágott a magyarság testébe.
Magyarország ellenségei azt igyekeztek elhitetni a világgal, hogy a Magyarországtól elszakított területeken a 
magyarság a ..fölszabadított4* nemzetiségek között szétszórva lakik. Szerintük a trianoni szerződés az egy tömbben 
lakó magyarságot meghagyta a megcsonkított Magyarországnak, a többi magyart pedig cseh, román, szerb és 
osztrák uralom alá kellett juttatni, mert különben a régi Magyarország nemzetiségeit nem lehetett volna „föl
szabadítani*4. Ezzel szemben az igazság az, hogy a trianoni határvonal véges-végig mélyen belevág a Duna

völgyében letelepedett magyarság egységes tömbjébe.
A trianoni békeszerződés több mint másfél millió olyan magyart szakított elt akiknek a lakóhelye szorosan 

és közvetlenül összefügg a Csonkamagyarországnak meghagyott területtel.

Ezt az égbekiáltó igazságtalanságot kívánjuk bemutatni az itt közölt három határmenti szelvénnyel, amelyek közül az 
egyik a cseh-szlovák, a másik a román, a harmadik a jugoszláv határ egy-egy darabja. A szakadozott vonal a trianoni 
határt, a beárnyékolt folt a Csonkamagyarországgal szorosan összefüggő területen élő tiszta rpagyar nyelvterületet

jelenti.

Ezt a kereken 7.000 km2 területet, amelynek a lakosságában 95% a 
magyar és csak 5% a nem magyar, azért kapcsolták Csehszlová
kiához, mert a csehek a Duna vonalát kívánták határul. Csak ezen 
az egy ponton 415.000 magyart dobtak oda a cseh imperializ

musnak áldozatul.

Példa a Magyar-Jugoszláv határról:
A pontozott vonal a trianoni határ. A be
árnyékolt terület Jugoszláviához kapcsolt 
magyar nyelv- 
területet je

lenti.

Példa a Magyar-Román határról:
A Csonkamagyarországgal összefüggő tiszta 
magyar nyelvterületet Romániának kellett 
adni, mert Románia le akart 
jönni a nagy magyar Alföldre — 

stratégiai okokból.

A feltüntetett területen 125.000 magyarajku 
lakos él és elszórtan csak 22.000 szerb. 
A Tisza két oldalán lakó magyarokat a tria
noni szerződés mégis elszakította a velük 

területben összefüggő magyarságtól.

így vonták meg a trianoni 
határt elejétől a végéig.
A szemelvényeket folytatni 
tudnánk a végtelenségig.
Ilyen a trianoni határ 

mint nemzetiségi határ.
Ennek a megdöbbentő igaz
ságtalanságnak nincsen más 

orvossága, csak :

a revízió.



Trianon gazdasági rombolása.
A békeszerződés szétszakította a Magyarbirodalom egymást gazdaságilag kiegészítő területrészeit

Az előző oldalakon közölt statisztikai adatok és térképek, bemutatták azt az oktalan igazságtalan
ságot, amelyet a trianoni szerződés a Magyarbirodalom ezer éve fönnálló politikai egységének szétbontásával 
nemzetiségi szempontból elkövetett. A következő rész bemutatja, hogy gazdasági szempontból milyen bűnt követett 
el a háború előtti Magyarbirodalom népei ellen Trianon.

A régi Magyarország tökéletes gazdasági egységet alkotott: a kenyérmagtermő magyar Alföld, a fában, 
ércben, legelőben bővelkedő hegyvidék terményei kölcsönösen kiegészítették egymást. Addig, amíg ez a két 
terület egymáshoz tartozott, egyformán életképes volt az Alföld és a hegyvidék. Trianon a két országrészt elszakította 
egymástól: ennek az eredménye, hogy gazdaságilag úgy Csonkamagyarország, mint az elszakított területek lakos
sága igen nehéz gazdasági helyzetbe került.
Ezt a gazdasági tragédiát szemléltető és 
könnyen érthető módon illusztrálja az itt 
következő két térkép példája. Az egyik a 
kenyérmaghiány és fe
lesleg, a másik az erdő
terület megoszlásával 
foglalkozik.

I. Kenyérmag- 
felesleg vagy hiány 

vidékenkint.
A térkép beárnyékolt 

területei kenyérmag (bú
za és rozs) felesleggel 
rendelkeznek, a fehéren 
hagyott területek pedig 
kenyérmagbevitelre szo
rulnak.

A fekete négyzetek az évi 
kenyérmagfelesleget adják 

meg megyénkint 
1000 q-ban.

II. Erdőterület megyénként.
A fekete négyzetek nagysága 

az egyes vármegyék erdőterületé
nek a nagyságát mutatja.

Az Alföldön nincsenek erdő
ségek. A hegyvidék fáját 
az Alföld fogyasztotta.

A hegyesvidéken 
nem termett elég kenyér.
A hegyesvidék pedig 
az Alföld búzáját fo
gyasztotta.

Ezt az ideális gazdasági egységet tépte szét Trianon. Az ideális gazdasági egységet alkoto Magyarbiro- 
dalomban élénk gazdasági fejlődés indult meg és ha a világháború utén területi veszteseget nem szenvedett 
volna ma Magyarország Európa egyik gazdaságilag legegészségesebb, legvirégzobb országa lenne.
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A Magyarbirodalom a világháború előtt erős gazdasági fejlődésben volt.
Erről a fejlődésről kívánnak némi fogalmat adni a következő -grafikonok.

Vasútépítés. Széntermelés évenként Cukorgyártás évenként. A  lakosság szám a  
tíz  éven k in t

A régi Magyarbirodalom fejlődése a gazdasági élet más területein is hasonló fényes eredményt mutatott. Ezt a 
grafikonok hosszú sorával lehetne bemutatni. Az ország a világháború előtti gazdasági virágzását már említett 
gazdasági egységének köszönhette. Trianon szétrombolta az ország gazdasági egységét. És ezzel szétrombolta 
gazdasági virágzását is. Ezért: Trianon az oka a régi Magyarbirodalom területén támadt gazdasági nehézsé
geknek. Trianon nemcsak Csonkamagyarország népét, hanem az elszakított területek lakosságát is egész 

Európára kiható súlyos gazdasági megpróbáltatásokra ítélte.

A Magyarbirodalom gazdasági politikája.
A háború előtti Magyarországot ellenségei megvádolták azzal, hogy elnyomta a nemzetiségeit. 

Aki egy pillantást vet az itt következő térképre, belátja ennek a vádnak a képtelenségét.

A magyar állam a világháború 
előtt vámközösségben élt Auszt
riával, s ezért az erős osztrák és 
cseh iparral szemben csak külön
féle szubvenciókkal: pénzsegélyek
kel, gépsegélyekkel, kamatmentes 
kölcsönökkel és adómentességek
kel tudta a maga iparát 
életre hívni és fejlesz
teni. Ez a térkép annak 
a föltüntetésére szol
gál, hogy az állami 
szubvenciók összege 
hogyan oszlott meg az 
ország egyes vidékei 
között. Térképünkön sű
rűbb ponto
zással mutat
juk be azokat 
a területeket, 
amelyeken az 
állam többet, 
a ritkább pon
tozással pe
dig azokat 
a területeket, 
amelyeken az 
állam keve
sebbet áldo
zott a magyar ipar megteremtésére. A pontozott területek összehasonlításából kiderül, hogy a magyar állam a nemze
tiségek által leginkább lakott területeken fordította a legtöbbet ipar pártolásra. A magyar állam ugyanis úgy találta, 
hogy ezek a mostoha természeti viszonyok között éló területek szorulnak leginkább rá uj munkaalkalmak 
megteremtésére.

Ez is igazolja, hogy a magyar állam nem folytatott nemzetiségellenes politikát
A magyar állam szubvenciójával megteremtett ipar az átcsatolások következtében nagyrészt tönkre

ment. A csehek tervszerű eljárással sorvasztották el a régi Magyarbirodalomból nekik juttatott részek iparát
Ez a különbség a magyar „elnyomás” és a trianoni ..fölszabadítás" között.
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A magyar állam nagy gazdasági veszteségei.
A trianoni határok és a vasúthálózat.

A Magyarbirodalom vasutainak hossza 1913-ban 22.081 km volt. A mai Magyarország vasutainak hossza 8 364 km.

Az ország földrajzi és gazdasági egysége következtében egységes vasúthálózat fejlődött ki melynek 
középpontja földrajzi fekvése folytán Budapest lett.

A trianoni szerződés, amikor egymástól elszakította az ország gazdaságilag egymásra utalt részeit 
széttépte az egységes vasúti hálózatot is. A trianoni határ mint vámhatár a végtelenségig megnehezítette a régi 
Magyarbirodalom egyes részei közötti árucserét, ami súlyos csapást jelentett uqy az orszáa megmaradt 
mint elszakított lakosságára.

A trianoni szerződés igy akadályozta meg a régi Magyarország természetes vérkeringését. A termé
szetes vérkeringés megakadályozása pedig mindenütt a részek sorvadását vonja maga után.

Erdőterület
1000 kát holdban.

Fenyóerdő.

Terület 1000 kát. holdban.

A magyar állam 15*2 millió kát. hold terjedelmű 
erdejéből 13*4 millió kát hold erdőt elvettek, vagyis 
elvették erdőterületének 88%-át. Ennek a nagy veszte
ségnek a mai Magyarország gazdasági életében igen 
káros következménye van; a Magyarbirodalomnak 
ugyanis a világháború előtt fakivitele volt, a mai Ma
gyarország behozatalában pedig értékben a fabehozatal 

szerepel az első helyen.

A Magyarbirodalom fenyőerdőit jóformán tel
jesen elvesztette, tehát vámkülföldről kell beszerezni 
épületfáit is.

A fenyőerdőkkel elvesztette az ország a papír
gyártás legfőbb nyersanyagát is, tehát a belőle gyár
tott papirost is külföldről kell behoznia.



A magyar állam nagy gazdasági veszteségei. (Folytatás.)

Vasércbányászat.
Vasérctermelés millió q-ban.

21

A Magyarbirodalomban A mai
1913-ban. Magyarországon

1928-ban.

Vizieró
Kihasználható vizierók 1000 lóerőben.

1 .500

A Magyarbirodalom A mai
területén a világ- Magyarország

háború előtt. területén.

A magyar állam vasérctermelése a trianoni határok 
következtében évenként 85—90%-kal csökkent.

Vasércbányáinkat egy kivételével elvették. Ennek az A magyar állam a trianoni békeszerződés követ- 
egynek a készlete pedig a szakértők becslése szerint keztében elvesztette kihasználható vizierőinek 

rövid időn belül kimerül. 95%-át.

Sóbányák.
A körök nagysága a világháború előtti termelést tünteti föl bányánként.

A Magyarbirodalomnak a világháború előtt sókivitele volt. Trianonban az ország 
összes sóbányáit elvették, a mai Magyarország sószükségletét teljes mennyiségben

külföldről kénytelen fedezni.
Magyarország az egyedüli ország ma Európában, mely saját területén nem tud sót

termelni.

Az ország veszteségeinek felsorolását nem folytatjuk tovább, mert már a felsoroltak 
is meggyőzően bizonyítják, hogy a magyar állam a trianoni békeszerződésben olyan súlyos 
veszteségeket szenvedett, melyekbe belenyugodni soha sem lehet.

Három és fél millió magyart idegen uralom alá juttattak. Elvették az ország 
erdeinek, szénbányáinak, vizierőinek, vasércbányáinak legnagyobb részét az ország sóbányáit, 
arany- és ezüstbányáit mind elvették. Elzárták az országot a tengertől. Mindezeket a 
veszteségeket még fokozta az, hogy az ország mai területét a cseh-osztrák-szerb-román 
„trianoni vámhatárok" igen magas vámokkal elzárták a külvilágtól.

A magyar nemzetet megsemmisíteni azonban még igy sem sikerült. A magyar 
nemzet — mely életerejéről többször tett bizonyságot — nem esik kétségbe, soha sem 
nyugszik meg a ráerőszakolt békeszerződésben és törhetetlen akarattal követeli Trianon 
revízióját.
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Trianon összehasonlítása a többi békeszerződésekkel.

Ki vesztette a legtöbb területet és népességet a világháborúban?
Itt közöljük Németországnak, Bulgáriának és Magyarországnak világháború előtti térképeit. Mindegyik térképbe 
fekete foltokkal belerajzoltuk azt a területet, amelyet az illető ország a békekötésekben elveszített, Megjegyezzük, 
hogy mind a három térkép léptéke ugyanaz, az olvasó tehát szemmértékkel is könnyen összehasonlíthatja a2 
egyes országok területi veszteségeit. Bulgária területe a balkáni háború megindítása óta többször változott. 
Végeredményben a teljesen feketén feltüntetett területet elvesztette, a fekete pontokkal jelzett területet pedig

megszerezte.

Németország.

Terület

Az ország 
neve

Világ
háború

előtt

Világ
háború

után
Veszteség

km* %
Németország 541.000 470.000 71.000 13
Bulgária*) 112.000 103.000 9.000 8
Magyar-

birodalom 325.000 93.000 232.000 72
*) Bulgária területe a balkánháboru előtt (1910) 

96.000 km* volt.

A Magyarbirodalom több mint háromszor annyi területet 
veszített, mint a nála sokkal nagyobb Németország. Százaié- 
kos arányban Németország elvesztette területének 13-, a 

Magyarbirodalom pedig 72%-át.

Bulgária.

Magyarország.

Népesség.

Az ország 
neve

Világ
háború
előtti

területen

Világ
háború
utáni

területen
Veszteség

lélek %
Németország

(1910) 64,926.000 5 6  4 5 6  ' 5 ' 6,470.000 10
Bulgária*)
(1915) 5,500.000 5,070 000

1
430.000, 8

Magyar-
birodalom 20,886.000 7,516.000 13,370.0001 84

*) Bulgária lakossága a balkánháboru előtt (1910) 
4,329.000 lélek volt.

A Magyarbirodalom számszerint több mint kétszer annyi 
lakost veszített, mint a nálánál sokkal nagyobb Német
ország. Százalékos arányban Németország elvesztette lakos

ságának 10-, a Magyarbirodalom pedig 64%-át,
A világháború következtében tehát területben és népességben a Magyarbirodalom 

szenvedte a legnagyobb veszteséget



Trianon összehasonlítása a többi békeszerződésekkel. (F o ly tatás.)

Melyik békeszerződés volt a legigazságtalanabb nemzetiségi szempontból?
A köve tkező  ra jzok  a n n a k  az illu sz trá lá sá ra  szo lgá lnak , hogy az egyes nem ze te k  arány- 

lag o sa n  m ilyen  vesz tesége t szenved tek  a sa já t anyanye lvű  la ko ssá g u kh o z  képest.

Mi történt Németországgal ?

Németországtól a Versailles! békeszerződésben minden húsz németajkú lakosból elvettek egye .

Mi történt Bulgáriával?

Bulgáriától a neuilly-i békeszerződésben minden húsz bulgárajku lakosból elvettek egyet. 

Mi történt a Magyarbirodalommal?

A Magyarbirodalomtól a trianoni békeszerződésben minden húsz magyarajku lakosból elvettek hetet.

A  tr ia n o n i b é kesze rződ és t a n e m ze tisé g e k  „ fe ls za b a d ítá sa " c ím m e l o k o ltá k  m eg és ezzel 
a m e g o ko lá ssa l id egen  u ra lo m  a lá  he lyez tek  3 .4 2 4 .0 0 0  m agyart, a k ik n e k  nagyrésze  
C s o n k a -M a g y a ro rs z á g g a l te rü le tile g  szo rosan  ö ssze fü g g ő  tisz ta  m a g ya r nye lv te rü le te n  van-

Nemzetiségi szempontból tehát a trianoni békeszerződés minden többi békeszerződésnél
igazságtalanabb és kegyetlenebb!



T I Z E N H A T A N  E G Y  E L L E N .

így őrzik a trianoni zsákmányt. Trianon szerzői tisztában voltak azzal, hogy égrekiáltó 
igazságtalanságot követnek el Magyarország ellen. Tudták, hogy ezt a békét, amelynek 
a képtelenségét az eddig látott térképek és grafikonok sorozatával kimutattuk, csak 
erőszakkal lehet egy életakarattal rendelkező nemzetre rákényszeríteni. Trianont erőszak 
hozta létre. És Trianont csak erőszakkal lehet fenntartani. Magyarországot ezért a béke
szerződésnek csúfolt békeparancsban leszerelték.

Megszabták, hogy a magyar hadsereg létszáma békében és háborúban 
nem lehet több mint 35.000 fő.

A trianoni zsákmány haszonélvezőit, a Magyarországgal szomszédos ellenséges indu- 
latu államok fegyverkezését ellenben semmiféle korlátozásnak nem vetették alá. Szom
szédjaink éltek is a lehetőséggel, tizenkét esztendővel a világháborút befejező fegyver- 
szünet után ezek az országok több katonát tartanak fegyverben és nagyobb erővel foly
tatják a készülődésüket, mint valana. Ezt a lázas fegyverkezést ezen a helyen csak a 
katonai létszámra vonatkozó adatokkal illusztráljuk. Magyarország három szomszédjának a 
katonai létszáma békeidőben a következő:

Csehország..  160.000 fő
Románia-----  232.000 fő
Jugoszlávia.. 150.000 fő

összesen: 542.000 fő.

Mozgósítás esetén a három állam hadserege közel négy és félmillió.



TRIANON KISKÁTÉJA.
Miután Írásban, képben, térképben és grafikonban előadtuk és megmagyaráztuk a 

trianoni szerződésnek Magyarország ellen elkövetett igazságtalanságait, az itt következő 
kérdések és feleletek formájában röviden ismét összefoglaltuk mindannak a lényegét, 
amit az olvasó az Írásból, a térképből, a képből és a grafikonból megtanulhatott. Trianon 
Kiskátéja rövid emlékeztető akar lenni abból a célból, hogy az olvasó agyában újra rend
szerezze s emlékezetében megerősítse mindazt, amit az „Igazságot Magyarországnak!“ 
cimü albumból megtanult. Ebből az áttekintő összefoglalásból mindenki gyorsan megta

lálhatja azt az érvet, vagy azt az adatot, amelyre éppen szüksége van.

1. Miért m ondjuk azt, hogy a világháborút 
befejező békeszerződések közül a trianoni 
szerződés a legrosszabb és a legkegyetlenebb?

— Azért, mert a háborúban vesztes orszá
gok közül egyiktől sem vettek el annyi terü
letet és népességet, mint Magyarországtól, 
Csonka-Magyarország határait, a magyar had
erő leszerelésének föltételeit pedig úgy álla- 
pitották meg, hogy Magyarországot védtele
nül kiszolgáltatták szomszédjai önkényeske
désének.

2. Mit vesztett Magyarország területben?
— Magyarország területe a világháború 

előtt 325 ezer négyszögkilométer volt. Ebből 
a trianoni szerződés összesen csak 93 ezer 
négyszögkilométert hagyott meg. Vagyis Ma
gyarország elvesztette régi területének 72 
százalékát. Ugyanakkor Németországtól csak 
a régi terület 10%-át, Bulgáriától pedig 8%-át 
vették el a győztes szomszédok.

3. Mit vesztett Magyarország népességben?
— Magyarország népessége a világháború 

előtt 20,886.000 lélek volt. Ebből a trianoni 
szerződés meghagyott 7.516.000 lelket. Vagyis 
Magyarország elvesztette eredeti népességé
nek 64 százalékát. Ugyanakkor Németország 
hasonló vesztesége nem több mint 10%.

4. Hogyan szabta meg Magyarország hatá
rait a trianoni szerződés?

— Stratégiai szempontból kiindulva, úgy 
szabta meg, hogy az országnak sehol se le
gyen megvédelmezhető, természetes határa. 
A szerbeket, románokat beengedték a nagy 
magyar Alföld szivébe, a cseh határt pedig 
lekanyaritották egészen Szobig, ahonnan bár
mikor ágyuzni lehet az ország fővárosát, 
Budapestet.

5. Hogyan intézkedett a trianoni szerződés 
Magyarország haderejéről?

— A trianoni békeszerződés Magyarorszá
got leszerelésre kényszeritette, megszabta.

hogy Magyarországon nem szabad sorozni, 
nem lehet mozgósítási terveket késziteni, a 
magyar haderő csak zsoldos hadsereg lehet, 
ez is csak 35 ezer főnyi. A trianoni magyar 
hadseregnek nem lehetnek kiképzett tarta
lékjai, nehézágyui, tankjei, repülőgépei.’ A 
trianoni szerződés tehát Magyarországot 
minden kivülről jövő erőszakkal szemben 
védtelenné tette. Igaz, hogy ugyanebben a 
szerződésben, illetve a szerződésbe becikke- 
lyezett népszövetségi paktumban a győző ha
talmak is kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
a legyőzött államok kényszerű leszerelését 
nyomon fogja követni a győztes államok le
szerelése.

6. Hogyan tettek eleget a győztes állam ok  
a kétoldalú szerződésben magukra vállalt le
szerelési kötelezettségüknek?

— Sehogy. Genfben egymást követik a le
szerelési konferenciák, amelyek nem vezet
nek soha semmiféle eredményre. Magyaror
szág gyűlölködő szomszédai pedig közben 
vígan tovább fegyverkeznek és katonai szö
vetséget kötnek Magyarország tartós leigá
zására.

7. A kisantant. amelynek létalapja a Ma
gyarországtól való félelem  és a Magyarország 
ellen való gyűlölet, mennyi katonát tud a 35 
ezer főnyi trianoni magyar hadsereg ellen 
talpraállítani?
' — Békeállományban 542 ezret, mozgósí

tás esetén négymillió 365 ezret.
8. Miért m ondjuk azt, hogy a trianoni bé

keszerződés állandó veszedelme Európa bé
kéjének?

— Azért, mert az erőknek ez az egyenlőt
lensége logikus következetességgel vezet az 
erőszakoskodások felé. A Magyarország el
len kötött titkos katonai szerződésekben pél
dául a kisantant-államok arra kötelezték 
magukat, hogy ha közülök bármelyiket meg
támadná egy idegen hatalom. Magyarország-
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ellen akkor iá mozgósítanának, a magyar 
határt akkor is megszállnák, Magyarország 
területére akkor is benyomulnának, ha Ma
gyarország rögtön bejelentené a semleges
ségét.

9. A magyar békeszerződés föltételeit m eg
állapító párizsi béketanácsban az antant- 
nagyhatalmak, tehát Anglia, Franciaország 
és Olaszország döntő szerepet játszottak. 
Miért járultak hozzá ezek a nagyhatalmak a 
kegyetlen és igazságtalan békefeltételekhez?

--Azért, mert Magyarország fölosztásában 
érdekelt kis szövetségesek, a csehek, romá
nok és szerbek félrevezették és megtévesztet
ték őket.

10. Mivel indokolták ezek a kis szövetsége
sek Magyarország felosztásának a szükségét?

— Azt állították, hogy Magyarország bű
nös volt a háború fölidézésében és ezért Ma
gyarországot meg kell büntetni. A nemzeti
ségi elvre utaltak és azt vitatták, hogy a tria
noni határvonal igazságosabb és jobb nem
zetiségi viszonyokat fog teremteni a réginél. 
E mellett a történelmi jogra is hivatkoztak. 
Ahány érv, annyi valótlanság. A háborús fe
lelősség fölvetésével, Közép-Európa nemzeti
ségi térképével és a történelmi joggal nem 
lehet megokolni Trianont. A földrajzi, gaz
dasági, kulturális érvek pedig a leghatáro
zottabban Trianon ellen szólanak.

11. Felelőssé lehet-e tenni Magyarországot 
a háború kitöréséértf

— Nem lehet. Magyarország nem akarta 
a háborút, hiszen abban nem volt semmi 
nyernivalója. A világháborút megelőző iz
galmas napokban Magyarországot miniszter- 
elnöke. gróf Tisza István képviselte. Amint 
ezt azóta Charles Tisseyre, a francia parla
ment tagja is megállapította, Tisza István a 
bécsi koronatanácson ellenezte a Szerbiának 
cimezett ultimátum elküldését s ő volt az 
egyetlen államférfi Európában, aki szót emelt 
a háború ellen. Tisza tiltakozásának azonban 
nem lehetett sikere, hiszen akkoriban Becs
ben az volt a szokás, hogy a legfontosabb 
dolgokban a magyar kívánságok számbavé
tele nélkül intézkedtek.

12. Milyen ellenfél volt Magyarország a há
ború alatt?

— A magyar csapatok bátran megállták 
helyüket a különböző harctereken, azt azon
ban az ellenséges táborban is elismerték ró
luk, hogy lovagias. nemes ellenfélhez mél
tóan viselkedtek. A magyar nemzetet soha 
sem vakította el a gyülölség. Magyarországon 
a háború legnehezebb időszakában is tovább 
olvasták a francia, angol és olasz könyveket 
az emberek, tovább játszották a francia, an
gol és olasz színdarabokat a színházak. Es 
Magyarország volt talán az egyetlen had
viselő ország, ahol az ellenséges államok 
polgárait nem internálták és nem zavarták 
meg kenvérkereső munkájukban.

13. Abban az időben} am ikor a hadiszere fi- 
cse a központi hatalm aknak kedvezett, gon
dolt-e Magyarország arra, hogy imperialista 
terjeszkedéssel hasznát lássa az esetleges 
győzelemnek ?

— Magyarország annyira nem gondolt 
erre, hogy valahányszor alkalma nyílt rá, 
a leghatározottabban tiltakozott mindenféle 
annexió ellen. Szerbia teljes legyőzése után, 
1915 decemberében, Tisza István miniszter- 
elnök Ferenc Józsefhez benyújtott memoran
dumában, Vilmos császár tanácsával szem
ben is hevesen tiltakozott az ellen, hogy a 
monarchia annektálja Szerbiát. Amikor pe
dig 1918 májusában Románia külön békét 
kötött a központi hatalmakkal. Magyarország 
megelégedett a Kárpátok lakatlan és termé
ketlen vidékén megszabott, önvédelmi célo
kat szolgáló, jelentéktelen határkiigazitá 
sokkal.

14. Közép-Európa összekeveredett nemzeti
ségei szempontjából jobb helyzetet terem 
tett-e a trianoni szerződés a háboruelőttinélP

— Szó sincsen róla. Az elszakított tótok 
tiltakoznak az ellen, hogy a csehekkel egv 
nemzetnek tekintsék őket, Az elszakított hor 
vátok pedig tagadják, hogy ők ugyanegy nem
zetet alkotnának a szerbekkel. A tótok is, a 
horvátok is nemzetiségnek tekintik magu
kat uj hazájukban. De ha el is hisszük a 
győzőknek, hogy a tótok csehszlovákok, a 
horvátok pedig jugoszlávok, az elszakított 
néptömegben 7,258.000 „fölszabadított" la 
kosra 6,113.000 olyan volt magyar állampol
gár esik, aki nem cseh, nem tót, nem román, 
nem szerb és nem horvát, aki elnyomott ide 
gén az uj államalakulásban. Horvátországot 
nem számítva, Magyarországtól elszakítottak 
több mint tízmillió lakost. Ennek a tízmillió 
lakosnak csak 47 százaléka fajrokon azokkal 
az államokkal, amelyekbe bekebelezték őket. 
53 százalék az illető utódállamtól idegen.

15. Mennyi tiszta magyar ajkú lakost szakí
tott el Magyarországtól a trianoni békeszer
ződés ?

— Elszakított összesen 3,424.000 magyar- 
ajkú lakost. Ebből Csehszlovákiába került 
1,084.000, Romániába 1.705.000 Jugoszláviába 
564-000, Ausztriába 65 000. Vagyis Trianon a 
magyar népnek 33.5 százalékát arra kénysze- 
ritette, hogy ellenséges indulatu idegen ura
lom alatt éljen. A trianoni békeszerződés eb
ből a szempontból is fölháboritóbb és kegyet 
lenebb, mint a többi békeszerződés. Mert amig 
a versaillesi szerződés húsz németajkú állam
polgárból elszakított egyet, a neuilly-i béke- 
szerződés húsz bolgárajku állampolgárból 
szintén egyet, a trianoni békeszerződés húsz 
magyarajku állampolgárból heteit Ítélt keser
ves idegen rabságra.

16. Nemzetiségi szempontból mi a trianoni 
szerződés legkirívóbb igazságtalansága?
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— Az. hogy több mint másfélmillió olyan 
magyart szakított el tőlünk, akinek a lakó
helye szorosan és közvetlenül összefügg a 
Csonka-Magyarországnak meghagyott terü
lettel.

17. Miért kelleti ezeket mégis elszakítani 
Magyarországtól ?

— A legtöbbször a már említett stratégiai 
okokból. Máskor a szomszédok kapzsi
sága miatt. Azért, hogy a szerbek, ro
mánok vagy csehek megkapjanak^ egy-egy 
vasúti vonalat, vagy egy-egy jótermő vidéket.

18. Talán az elszakított népek kívánsága 
volt, hogy a magyar állam testéből kiválva, 
idegen országokhoz csatlakozzanak s a né
pek önrendelkezési jogának az érvényesítése 
követelte meg Magyarország földarabolását?

— Az el szakításra Ítélt népeket meg sem 
kérdezték, hogy mit akarnak. Azt a követe
lést hogy az elszakított területen népszava
zást rendezzenek, a magyar békedelegáció 
állította föl a békefeltételekre válaszoló jegy
zékében. A győzők béketanácsa azonban ezt 
a kívánságot elutasította. Az egyetlen elsza- 
kitásra ítélt hely, ahol az Ausztriával kötött 
külön megegyezés alapján mégis tartottak, 
Sopron és környéke volt. Ez a terület pedig 
nagy többséggel a magyar állam kötelékében 
való megmaradás mellett nyilatkozott.

19. Miért idegenkedtek a győzők a népsza
vazás elrendelésétől?

— Erre megfelelt Tardieu, Franciaország 
mostani miniszterelnöke, aki a >,La paix 
cimü könyvében ezt irja: „Választanunk kel
lett a népszavazás és Csehszlovákia megalko
tása között.44 A győzők nagyon jól tudták, 
hogv nemcsak a Csehszlovákiának juttatott 
Felvidék, hanem az elszakitásra Ítélt terüle
tek lakossága mindenütt a soproniakkal 
egyenlő hűséggel tartott volna ki régi hazája 
mellett.

20. Azokat az államokat, amelyek Magyar- 
ország testén osztoztak, a kisebbségi szerző
dések kötelezik arra, hogy tiszteletben tart
sák a nekik juttatott nemzeti kisebbségek  
em beri és állampolgári jogait. A kisebbségi 
jogok szempontjából jobb ma a helyzet Kö- 
zép-Európában, mint amilyen volt a háború 
előtt, am ikor még nem nemzetközi kötele
zettséget jelentett a kisebbségi jogvédelem ?

— A békebeli Magyarországra csak ráfog
ták, hogy elnyomja nemzetiségeit. Ennek az 
ellenséges vádnak legjobb cáfolata, hogy a 
háború előtti Magyarországon a kisebbségek 
úgy gazdasági, mint kulturális téren fölvirá
goztak és megerősödtek. Azok az államok 
azonban, amelyek a trianoni szerződésből 
hasznot húztak, valóban elnyomják és a leg
durvább eszközökkel sanyargatják a nekik 
juttatott idegenajku állampolgárokat. Ebben 
nem akadályozza meg őket a kisebbségi szer
ződésekben lefektetett jogvédelem.

21. A  kisebbségi szerződéseket a Népszövet
ség garanciája alá helyezték . Az elnyomott 
kisebbségek miért nem mennek Genfbe a 
panaszukkal ?

— Azért nem, mert valahányszor Genfbe 
mentek, soha sem értek el semmiféle orvos
lást. Odahaza azonban elnyomóik kegyetlen 
bosszút álltak rajtuk azért, hogy panaszkodni 
mertek. A Népszövetség részéről megállapí
tott eljárási szabályok eleve kizárják azt, 
hogy Genfben komolyan érvényesüljön a ki
sebbségi jogvédelem.

22. Ki mellett szól a történelmi jog?
— Magyarország mellett szól és Trianon 

ellen. Nem igaz az, hogy a honfoglaló ma
gyarok a tótok és románok leigázásával te
remtették meg a birodalmukat. A honfoglaló 
magyarok ezen a területen nem találtak pon
tos határokkal rendelkező államalakulato
kat. Európának az a darabja, amelyen biro
dalmukat megalapították, legnagyobb részé
ben lakatlan terület volt. 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.

23. Talán földrajzi szempontok indokolták  
az ezeréves egység megbontását?

— A földrajzi szempontok az ezeréves egy
ség megbontása ellen szóltak. A világháború 
előtti Magyarország, amint ezt Reclus, a hír
neves francia geográfus is megállapította, a 
legtökéletesebb földrajzi egység képét mu
tatta. Ezt a tökéletes földrajzi egységét rom
bolta szét a trianoni szerződés, amely ötfelé 
tépte a Kárpátok karéjával övezett zárt terü
letet és szétszaggatta a világ legegységesebb 
folyóhálózatát.

24. Akkor talán olyan újabb gazdasági 
rendet sikerült teremteni a háboruelőtti Ma
gyarország fölosztásával, amely a régi álla
potnál jobban szolgálja Európa és az érde
kelt földterület lakosainak az érdekeit?

— Ellenkezőleg. Addig, amig a háboru- 
előtti Magyarország ideális gazdasági egy
ség volt, amelyben az egyes részek termelése 
és szükséglete kiegészítette egymást, a tria
noni katasztrófa, amikor a hosszú évszáza
dok során egymásra utalt területeket elsza
kította egymástól, megnyomorította és küz
delmes szegénységre Ítélte nemcsak Csonka- 
Magyarországot, hanem az elszakított terü
letek lakosságát is.

25. Miért m ondjuk, hogy Csonka-Magyar
országot és a tőle elszakított területek lakos
ságát egyformán megnyomorította Trianon?

— Azért, mert a búzatermő Alföld ésr az 
erdőkben, bányákban, havasi legelőkben bő
velkedő hegyes vidék népe Nagy-Magyaror- 
szág korszakában kölcsönösen jól járt azzal, 
hogy terményeit egymással kicserélhette. Az 
Alföld a hegyes vidéknek, a hegyes vidék az 
Alföldnek dolgozott. Most. hogy a trianoni



határ tiltó sorompói zárják el őket egymás
tól, az Alföld és a hegyvidék egyformán 
szenved és nélkülöz.

26. Milyen gazdasági következm ényei let
tek a trianoni békének a tőlünk elszakitott 
részeken ?

— Romboló következményei lettek. A Ro
mániának és Szerbiának juttatott részeken a 
magyar uralom idejében virágzó közgazda- 
sági élet tönkrement ezeknek az országoknak 
a korrupciója és alacsonyabb rangú gazda
sági konstrukciója következtében. A Csehor- 
szágnak juttatott Felvidéken pedig a prágai 
kormány a történelmi Csehország iparának 
védelmében tudatosan tönkretette azt a re
ményteljesen fejlődő ipart, amelyet magyar 
kormánytámogatás hozott létre.

27. Milyen következm ényei lettek a tria
noni békének Csonka-Magyarországon?

— A trianoni szerződés a régi egység szét
szakításával megbénította a Magyarország
nak meghagyott rész gazdasági fejlődését. 
Csonka-Magyarországot a szerződés megfosz
totta a legfontosabb nyersanyagok egész so
rozatától. Háború előtt Magyarországnak több 
mint 15-000 katasztrális hold erdőterülete 
volt. Ebből alig maradt meg ezernyolcszáz 
hold. Elvesztettük vasbányáink túlnyomó ré
szét: ma Magyarországon 21 millió méter
mázsa vasérc helyett csak 2 és félmilliót ter
melnek. Elvették minden sóbányánkat. Euró
pában ma Magyarország az egyetlen ország, 
amely nem tud sót termelni. Elvették leg
több szén-vidékünket, elvették a vizierők ki
használására alkalmas folyóinkat, elvették 
minden arany- és ezüstbányánkat, elvették 
azokat a földgázkutakat, amelyeket magyar 
pénzen a magyar tudomány nyitott meg a 
háború előtt. Elzárták országunkat a tenger
től és a tengeri forgalom előnyeitől. Se vége, 
se hossza azoknak a veszteségeknek, amelyek 
gazdag és boldog országból szegény és bol
dogtalan országgá tették Magyarországot.

28. Esetleg általános kv l túr érdekeket szol
gált a háboruelőtti Magyarország elpusztí
tása, a háboruelőtti Magyarország elszakitott 
részeit fejlettebb országokhoz csatolták, am e
lyek magasabb kul túr színvonalú életet tud
tak biztosítani a magyar állampolgárságuktól 
megfosztott lakosoknak?

— Erre helyettünk feleljen lord Newton, 
az angol felsőház tagja, aki 1920 március 
30-án mondott beszédében megcáfolhatatlan 
érvekkel bebizonyította, hogy „a békeszerző
dés tizenkétmillió embert deportált maga
sabb kultúrából alacsonyabb kultúrába*4. 
Magyarország szétdarabolása tehát nem nye
resége, hanem érzékeny vesztesége volt az 
európai kultúrának.

29. Miért fogadták el a magyarok mégis ezt 
a kegyetlen és igazságtalan békeszerződést?

— Azért, mert nem tehettek egyebet, mert 
uj megszállással, uj háborúval fenyegették 
meg őket. Maga a békeszerződés nem két,

szabadon egyezkedő fél megállapodásának 
eredménye volt, hanem egyoldalú béke
parancs. A Párizsba küldött magyar béke
delegáció a jegyzékek tömegét szerkesztette a 
békefeltételek tarthatatlanságának és elfo
gadhatatlanságának a bizonyítására. Ezeket 
a jegyzékeket azonban senki el nem olvasta, 
az érveket senki meg nem hallgatta. Az ere
deti feltételeken semmit sem enyhítve, erő 
szakolták ki a békeszerződés aláírását. 1920 
novemberében pedig az érdekelt hatalmak 
ultimátumszerű jegyzékben sürgették meg a 
békeszerződés ratifikációját. A magyar nem
zetgyűlés azonban ekkor is csak a Millerand- 
féle kísérőlevél Ígéretére hivatkozva, járult 
hozzá a békeszerződés becikkelyezéséhez.

30. Mit ígért a Miller and-féle k ísérőlevél?
' — Azt Ígérte, hogy ha a határmegállapitó

bizottságok agy találják, hogy a megállapí
tott határ egyik vagy másik ponton nem fe
lel meg a néprajzi és gazdasági kivánalmak
nak, a Nemzetek Szövetségének bevonásával 
orvosolni fogják az ilyen nyilvánvaló igaz
ságtalanságot.

31. Hogyan váltották be a Miller and-féle 
kísérőlevélben foglalt ígéretet?

— A Millerand-levélben foglalt ígéretet az 
antant legfőbb béketanácsa annyira nem 
vette komolyan, hogy annak a végrehajtására 
— amint ezt hivatalos jegyzőkönyvek bizo
nyítják — nem is adott a határmegállapitó 
bizottságoknak utasítást.

32. A M illerand-kisérőlevél ígéreteire hivat
kozva, kértek-e a határmegállapitó bizottsá
gok magyar tagjai határkiigazitást?

— A határmegállapitó bizottság magyar 
tagjai, a Millerand-levélre hivatkozva, száz 
és száz esetben kérték a kijelölt határ meg
változtatását.

33. Hány esetben teljesítette a határm eg
állapitó bizottság ezt a kérést?

— A cseh, a román és a jugoszláv határ 
mentén egyetlenegy esetben sem. A Mille- 
rand-levél Ígéreteinek csak Ausztriával szem
ben volt hatásuk.

34. A győzők táborában osztatlan tetszéssel 
találkozott-e a trianoni szerződés?

— Éppenséggel nem. Az Amerikai Egye
sült-Államok törvényhozása megtagadta a 
trianoni szerződés ratifikációját és ezzel tilta
kozott a szerződésbe foglalt igazságtalansá
gok ellen. Olaszország képviselői már a béke
tárgyalások során igyekeztek enyhíteni a le
hetetlen területi intézkedéseken — természe
tesen sikertelenül; az olasz közvélemény 
pedig már az első pillanatban az igazságtala
nul kifosztott Magyarország mellé állott. A 
ratifikáció alkalmával úgy az angol, mint a 
francia törvényhozótestületekben éles táma
dások hangzottak el a trianoni szerződés kép
telen intézkedései ellen; a kormányférfiak 
mind a két országban, a Millerand-kisérő
levél ígéreteire hivatkozva, igyekeztek az



igazságosleikü és világoselméjü emberek ag
godalmait eloszlatni.

35 Mi volt abban az időben Briandnak, 
Franciaország mostani külügyminiszterének 
a véleménye a trianoni szerződésről?

— Briand, aki abban az időben nemcsak
külügyminisztere, hanem miniszterelnöke 
volt Franciaországnak, a ratifikációs vita so
rán kijelentette, hogy a magyar határokat 
„bizonyos fokig önkényesen vonták meg“, de 
azok „nem feltétlenül véglegesek", mert „bi
zonyos kiigazításokra lesz szükség". Briand 
tehát a legelsők között vallotta a trianoni 
szerződés igazságtalanságát és a revízió szük
ségét. #

36. -4 békeszerződések aláírása óta eltelt 
tiz esztendő alatt m egbékéltek-e a magyar 
lelkek és megnyugodtak-e abban a sorscsa
pásban, amelyet rájuk mért Trianon?

— A magyar lelkek nem békéitek meg, 
nem is fognak megnyugodni addig, amig 
Európa nem teszi jóvá azt a bűnt, amelyet 
Trianonban ellenünk elkövettek.

37. Fegyveres erőszakkal akarja a magyar 
nemzet megváltoztatni a trianoni határokat?

— Szó sincsen róla. A megcsonkított és le
szerelt Csonka-Magyarország nem is volna 
képes arra, hogy a rossz lelkiismeretükben 
folytonosan fegyverkező és egymással szö
vetségi viszonyban levő szomszédai ellen há
borút viseljen. Magyarország nem a földi 
fegyverekben bizik. Hanem az igazság erejé
ben. Addig azonban, amig a népek lelkiisme
rete föl nem ébred, addig, amig a mi igazsá
gunk nem győzedelmeskedik, maradunk az, 
ami ma vagyunk: fájó és tüzelő kelevény 
Európa testén. A magyar kérdés igazságos 
megoldása, a trianoni béke reviziója nélkül 
Európa nem nyerheti vissza békebeli egész
ségét és nyugalmát, mert az ilyen genyedő 
sebek veszedelmesek: állandó lázzal járnak 
és általános fertőzéssel fenyegetnek.

38. A diplomácia m ai eszközei és intézmé
nyei módot adnak-e arra, hogy a trianoni 
szerződés reviziója békés utón megtörtén
h essék?

— Igen is módot adnak rá. A Nemzetek 
Szövetségének alapitó-okirata, az a békeszer
ződésekbe is becikkelyezett Alapokmány 19. 
§-ában kimondja, hogy a Népszövetség köz
gyűlése „időnként fölhívhatja a Szövetség 
tagjait az alkalmazhatlanná vált szerződések 
és olyan nemzetközi állapotoknak újabb 
megvizsgálására, amelyeknek fennmaradása 
a világbékét veszélyeztetné". Lloyd George, 
aki résztvett a békefeltételek megállapításá
ban és a népszövetségi Alapokmány meg
szerkesztésében, tanúsítja, hogy ennek a sza
kasznak a beiktatásával a békeszerződések

megalkotói eredetileg is már a revizió lehető
ségére gondoltak.

39. A trianoni béke életbeléptetése óta el
telt tiz esztendő alatt haladt-e előre a reví
ziós gondolat?

— Örömmel megállapíthatjuk, hogy igenis 
előrehaladt. Tiz esztendővel ezelőtt a kifosz
tott és megalázott magyar nemzet egyedül 
állott a népek nagy gyülekezetében, senki 
sem volt a barátja, senki sem volt a pártfo
gója, a külföldi közvélemény úgyszólván 
nem is sejtette, hogy Magyarországgal mél
tatlanság és igazságtalanság történt. Az 
utolsó időben azonban kezd a helyzet a mi 
javunkra megváltozni. Amióta Mussolini az 
olasz hivatalos politika programjává tette a 
reviziót, amióta Anglia hatalmas újság- 
királya, Rothermere lord lapjaiban hirdeti 
a trianoni szerződés kegyetlen és igazságta
lan voltát, egyre szélesebb körben lesznek 
figyelmessé a magyar tragédiára, egyre töb
ben érzik annak a szükségét, hogy a Magyar- 
ország ellen elkövetett igazságtalanságot jó- 
vátegyék.

40. Mi a magyar korm ánynak a revizió 
kérdésében elfoglalt hivatalos álláspontja?

— Bethlen István miniszterelnök az utolsó 
évek alatt számtalan parlamentben és parla
menten kívül elmondott beszédében, továbbá 
igen sok ujságnyilatkozatban kifejtette, hogy 
a magyar kormány követeli a trianoni béke 
revízióját. 1930 novemberében a Newyork 
Times számára adott intervjujában pedig 
már pontosan megjelölte a kívánt revizió ke- 
reiteit is. Eszerint Magyarország követeli a 
magyar nemzetiségű országrészek visszaadá
sát, a többi területre vonatkozólag pedig a 
népszavazást. E mellett azonban Bethlen Ist
ván minden egyes esetben hangoztatta, hogy 
a magyar kormány egyelőre nem tartja idő
szerűnek a revizió kérdésének hivatalos föl
vetését

41. Mit kell tennünk, hogy a revíziós m oz
galom sikerét előmozdítsuk?

— Elszánt akarattal ragaszkodnunk kell a 
trianoni szerződés revíziójának a követelésé
hez, valahányszor a külföldön utazunk, vala
hányszor külföldi emberrel beszélünk, föl 
kell használnunk az alkalmat arra. hogy őt 
a Magyarország ellen elkövetett igazságta
lanság felől fölvilágosítsuk. Fölösleges, hogy 
ilyen esetekben a szenvedély hangját hasz
náljuk, mert az igazság a maga erejével győz. 
Kerüljük tehát a haragos kitöréseket és elé
gedjünk meg a hűvös magyarázat hangjával. 
Legyünk rajta azonban, hogy minél több sú
lyos érvet tudjunk fölsorakoztatni a magunk 
igaza mellett. Ebből a célból tanuljuk meg 
jól mindazt, amit az ,igazságot Magyaror- 
szagnak!" c. album magába foglal, különösen 
pedig tanuljuk meg jól Trianon Kiskáté-']ói.
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