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Tizenötödik rész  

 

 

 

Sodrásban  
 

 

 

Gróf Apponyi Albert beszéde a Trianoni "békekonferencián" 1 

 

I.  

 

1. Engedjék még egyszer megköszönnöm, hogy alkalmat adtak álláspontunk kifejtésére. Tulajdon-

képpen szóbeli tárgyalást kívántam, mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a 

megértéshez és az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. A Legfel-

sőbb Tanács azonban akaratát más irányban már megállapította, így meg kell ez előtt hajolnom. 

Elfogadom tehát az elém állított helyzetet, és hogy idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyene-

sen a tárgyra térek.  

 

2. A mi szemünkben a tegnapot a mai naptól a békefeltételek hivatalos megismerése választja el. 

Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyaror-

szág részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót ejtem. Nem tétovázom azonban, és nyíltan ki-

mondom, hogy a békefeltételek úgy, amint Önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lénye-

ges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a 

béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttat-

nék, hogy választania kellene a béke elfogadása, vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen 

arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.  

 

3. Szerencsére még nem tartunk ott. Önök felszólítottak bennünket, hogy tegyünk meg észrevétele-

inket. Ezek közül bátrak voltunk már egynéhányat a békefeltételek átvétele előtt átnyújtani. Meg 

vagyunk győződve, hogy Önök a már átnyújtott és a jövőben átnyújtandó megjegyzéseinket a vi-

szonyok nehézsége által követelt komolysággal és lelkiismeretességgel fogják áttanulmányozni. 

Reméljük tehát, hogy meg fogjuk győzni Önöket. Reméljük ezt annál is inkább, mert nem áll szán-

dékunkban sem ma, sem később érzelmeinkkel kérkedni, vagy kizárólag azoknak az érdekeknek a 

szempontjára helyezkedni, amelyeket feladatunk megvédelmezni. A legjobb akarattal iparkodunk 

keresni oly álláspontot, amely a kölcsönös megértést lehetővé teszi. És, Uraim, ezt az álláspontot 

már megtaláltuk. Ez a nemzetközi igazságosságnak, a népek szabadságának nagy eszméje, amelyet 

a Szövetséges Hatalmak oly fennen hirdettek, továbbá a béke közös nagy érdekei, az állandóság és 

Európa rekonstrukciója biztosítékainak keresése.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Az angol és francia nyelvű szöveg fordításával emlékezzünk Nemzetünk legnagyobb katasztrófájára.  
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Székely Édesanyám 1985-ben költözött Haza.  

A felvételt feleségem Erdélyben, a csíkszeredai temetőben készítette.  

Köszönöm szépen. 2015. július 27. IMG_4654. 
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Édesapám születésekor magas hegyeket látott. Hegyek között élt, nevelkedett. Kívánsága, kérése 

volt, lelke hegyoldalból szálljon Isten mennyei országába. Köszönöm háziorvosának, megfénylő 

szeméből sugárzó segítő készségét, hogy apám kéréséhez jóindulattal járult hozzá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Székely Édesapám lelke, 1992-ben költözött a Mennyei Hazába. Onnan tekint szülőföldjének hegyeire.  

A felvételt feleségem, a Hóvirág utcai temető hegyoldalában készítette.  

Köszönöm szépen. 2020. május 25. IMG_9250; 

 

II.  

 

Ezen elvek és érdekek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.  

 

Nem titkolhatjuk el mindenekelőtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. 

E megütközés könnyen megmagyarázható. A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, 

Ausztriával és Bulgáriával kötött béke feltételei mindenesetre szigorúak. De közülük egyik sem 
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tartalmazott a nemzet életére olyan lényeges területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk 

elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népes-

ségének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés 

majdnem összes feltétele megvonassék. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva 

határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, 

földgázforrásaitól, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták; ez a szerencsétlen középső 

rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől 

ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Ily nehéz és különös helyzet előtt áll-

va kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigo-

rúságot Magyarországgal szemben?  

 

1. Talán az ítélkezés ténye lenne ez?  

 

a) Önök, Uraim, akiket a győzelem bírói székhez juttatott, kimondták egykori ellenségeik, a Köz-

ponti Hatalmak bűnösségét és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. 

Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban 

kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető 

feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki összes nemzetek közül a legbűnösebb. 

Uraim! A nélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fog-

ják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet felett, amely 

abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befo-

lyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügyeire, és amely nemzet ezt, mint a legutóbb 

nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépé-

seket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniök.  

 

b) Nem hiszem továbbá, hogy ítélettel állunk szemben, mert hiszen az ítélet oly eljárást tételez fel, 

amelyben a felek egyforma körülmények között hallgattatnak meg, és egyformán tudják érveiket 

érvényre juttatni. Magyarországot azonban mindeddig nem hallgatták meg; lehetetlen tehát, hogy a 

békefeltételek ítélet jellegével bírjanak.  

 

2. Vagy talán a nemzetközi igazságosság elvének oly alkalmazásáról van szó, amelynek célja a 

többnyelvű államalakulatok helyett (amelyek közé Magyarország is tartozik) oly új alakulatokat 

létrehozni, amelyek igazságosan oldják meg a területi kérdést a különböző nemzetiségek között, és 

amelyek hatásosabban biztosítják azok szabadságát? Ha a tényeket tekintem, úgy kénytelen vagyok 

kételkedni, hogy ez a törekvés eredményezte a kérdés ily módon való megoldását.  

 

a) Mindenekelőtt, a Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely három 

és fél milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük alapul. El-

szakítanak még a békefeltételek körülbelül egy és egynegyed-millió németet, ami a magyarság szá-

zalékszámával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazása 

nem előnyt, hanem szenvedések sorát jelentené. Feltesszük tehát – amitől távol állok –, hogy a 

nemzetiségi elv alkalmazása a fennmaradó 55%-ra nézve nem vonatkozhat, vagy ha vonatkozik, 

úgy fordított értelemben. Nézetem szerint pedig, ha elvekről van szó, úgy azokat egyenlő módon 

kell alkalmazni mindazokra, akiket a szerződés rendelkezései érintenek.  

 

b) Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjain megnövekedett államokat. Meg-

állapíthatjuk, hogy nemzetiségi szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre 

lesznek darabolva, mint Magyarország. Nem célom Önöket, Uraim, kifárasztani azoknak az ada-

toknak felsorolásával, amelyeket az e kérdésben benyújtandó okmányaink különben is tartalmazni 

fognak. Addig is azonban, amíg ezeket megismerhetik, kérem Önöket, fogadják el állításaimat, 

hogy követhessék következtetéseimet, amelyeket levezetni bátor leszek.  
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c) Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ez által a feldarabolás által. 

Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel 

szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy e 

következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly népekre, amelyek jelenleg többnyire 

alacsonyabb kulturális fokon állnak.  

 

Következtetésem igazolására egy pár számadatot idézek.  

 

A magyarságnál az írni és olvasni tudók arányszáma megközelíti a 80%-ot; a magyarországi néme-

teknél a 82%-ot; a románoknál a 33%-ot; a szerbeknél az 59 és egynéhány tizedet, majdnem a 60%-

ot.  

 

Ha a felsőbb társadalmi osztályokat tekintjük, és számításba vesszük azokat, akik gimnáziumot vé-

geztek, és letették azt a vizsgát, amely Franciaországban a baccalaureat-nak felel meg, úgy megál-

lapíthatjuk, hogy a magyarok arányszáma azok között, akik ily tanulmányokat végeztek, vagy az 

érettséginek megfelelő képzettséget értek el, 84%, jóllehet a magyarok az összes népességnek csak 

54,5%-át teszik ki. A románok arányszáma az ily tanulmányokat végzettek között 4%, pedig az 

egész népesség 16%-át alkotják; a szerbeké 1%, jóllehet számuk az egész népesség 2,5%-a.  

 

d) Ismétlem, hogy ez a megjegyzésem nem bír senkivel szemben bántó éllel. Ennek a helyzetnek 

egyedüli oka, hogy ezek a szomszédos népek történelmük szerencsétlen eseményei folytán később 

léptek be a művelt népek családjába, mint mi. A tény azonban tagadhatatlan. Nézetem szerint azon-

ban a nemzeti hegemóniának egy alacsonyabb kulturális fokra való átruházása nem közömbös az 

emberiség nagy kulturális érdekei szempontjából. Ebben az irányban már most vannak bizonyítéka-

ink. Szomszédaink, akik területünk egy részére törnek, már legalább egy éve hatalmukba kerítették 

azokat; a fegyverszüneti szerződés értelmében joguk lett volna ezeknek a területeknek katonai meg-

szállására, de ők kisajátították a kormányzás egész gépezetét. Ennek látjuk már a következményeit.  

 

Külön okmányban fogjuk bemutatni, hogy ez alatt az egy év alatt mily nagy kulturális értékek rom-

boltattak le. Látni fogják, Uraim, ezekben az okmányokban, hogy két egyetemünk, amelyek a kultú-

ra legmagasabb fokán állanak, a kolozsvári, a magyar kultúra egyik régi székhelye és az újabb kele-

tű pozsonyi egyetem, tönkretétettek. A tanárok elűzettek, és szeretném, ha megtudnák Önök, hogy 

kiket ültettek helyükbe. Felhívom Önöket, hogy küldjenek ki tudósokból álló bizottságokat, hogy a 

való helyzetet megismerjék, és hogy az összehasonlítást megtehessék. Lehetetlen, hogy ezek az 

egyetemek és ezek a tanári karok, amelyeknek történelme a messze múltba visszanyúlik, és ame-

lyek most megsemmisíttettek, pótolhatók legyenek a megszálló nemzetek szellemi erőtartalékaiból. 

Ezek a nagy kulturális intézmények belátható időben nem pótolhatók.  

 

Hasonló a helyzet az egész közigazgatási gépezetnél és a tanítótestület mindegyik fokánál. Csupán a 

román megszállott területeken több mint kétszázezer gyermek az utca porában nevelődik a tanítóhi-

ány folytán, mivel a magyar tanítók kiutasítattak, és pótolni őket nem bírják.  

 

Uraim, azt hiszem, hogy az emberiség nagy érdekei szempontjából nem lehet sem közömbösen, 

sem megelégedettséggel szemlélni azt a körülményt, hogy a nemzeti hegemónia oly nemzetekre 

száll át, amelyek, ha a legjobb reménységgel kecsegtetnek is a jövőre nézve, de ma még a kultúra 

alacsony fokán állnak.  

 

Láttuk már, hogy a szigor, amellyel Magyarországot sújtják, nem eredhet az ítélkezés tényéből. 

Láttuk, hogy a nemzetiségi elv sem nyerne ez által semmit.  

 

3. Talán akkor oly szándékkal állunk szemben, amely a népek szabadságának eszméjét követi?  
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a) Úgy látszik, hogy ennek a szándéknak kiinduló pontja az a feltevés, amely szerint Magyarország 

idegen nyelvű lakosai szívesebben tartoznának oly államhoz, amelyben az államfenntartó elemet 

fajrokonaik alkotják, mint Magyarországhoz, hol a magyar hegemónia érvényesül.  

 

b) Ez azonban csak feltevés; és ha a feltevések útjára léptünk, úgy bátor vagyok megjegyezni, hogy 

e feltevés fordított értelemben alkalmazható arra a 45% magyarra és németre, akik most egy új ál-

lamhoz csatoltatnak és kikről feltehető, hogy szívesebben maradnának a magyar állam polgárai. Ez 

az okoskodás nem jelentene mást, mint hogy az előnyöket a másik oldalra helyezzük. De miért in-

duljunk ki sejtésekből, és miért helyezkedjünk feltevésekre, amikor a valóság megállapítására ren-

delkezésünkre áll az eszköz, egyszerű, de egyetlen eszköz, amelynek alkalmazását hangosan köve-

teljük, hogy e kérdésben tisztán lássunk. És ez az eszköz a népszavazás.  

 

c) Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk a Wilson elnök úr által oly kiválóan szavakba öntött nagy 

eszmére, mely szerint az embereknek egyetlen kapcsolata, az államok lakosságának egyetlen része 

sem helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj, egy idegen állam fennható-

sága alá. Ennek a nagy eszmének a nevében, amely különben az erkölcsi alapon nyugvó egészséges 

emberi felfogásnak egy axiómája, követeljük a népszavazást hazánk azon részeire vonatkozólag, 

amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. Kijelentem, hogy előre is alávetjük magunkat e népsza-

vazás eredményének, bármi legyen is az. Természetesen követeljük, hogy a népszavazás olyan kö-

rülmények közt tartassék meg, hogy annak szabadsága biztosítva legyen.  

 

d) A népszavazás annál is inkább szükséges, mivel a Nemzetgyűlés, amely végső fokban hivatott a 

javasolt békefeltételek fölött dönteni, csonka lesz. A megszállt területek lakói nem lesznek itt kép-

viselve. Nincsen olyan kormány vagy nemzetgyűlés, amely jogi vagy erkölcsi szempontból jogosult 

volna dönteni azoknak sorsa fölött, akik ott képviselve nincsenek. Különben a békeszerződés e te-

kintetben oly kifejezéseket tartalmaz, amelyekben e nehézség sejtelme rejlik. „Magyarország a ma-

ga részéről lemond, amennyiben számot tarthatna…”; ezek körülbelül a békeszerződés szavai. Va-

lóban nem érezzük magunkat feljogosítva oly határozatok hozatalára, amelyek akár jogi, akár morá-

lis kötelezettségeket rónának a lakosságnak arra a részére is, amely a Nemzetgyűlésben képviselve 

nem lesz.  

 

Maga az eszme kívánja, hogy ezt a kötelességünket a Békekonferencia elé terjesszük. Ha egykori 

területünk, a történelmi Magyarország érdekében felhozandó érveink az Önök szemében nem lesz-

nek eléggé döntőek, úgy azt javasoljuk, hogy kérdezzék meg az érdekelt népességet.  

 

Előre is alávetjük magunkat ítéletüknek.  

 

Ha pedig mi ezt az álláspontot foglaljuk el, és ellenfeleink követeléseiket és aspirációikat nem me-

rik a nép ítélete alá bocsátani, úgy vajon kinek a javára szól a föltevés?  

 

e) Még egy szempontból vehetjük tekintetbe a népek önrendelkezési jogát. Megkockáztatható volna 

az az állítás, hogy talán a nemzeti kisebbségek jogai hatásosabban lennének biztosítva az új államok 

területén, mint ahogyan Magyarországon voltak.  

 

f) Ez alkalommal nem akarok védőbeszédet tartani azon eljárás fölött, amelyet Magyarországon a 

nem magyar fajok állítólagos elnyomása tekintetében követtek. Csak annak állítására szorítkozom, 

hogy nagyon örülnénk, ha a tőlünk elszakított területeken magyar testvéreink ugyanazon jogoknak 

és előnyöknek birtokában lennének, amellyel Magyarország nem-magyarajkú polgárai bírtak.  

 

Erre a kérdésre lesz alkalmunk még visszatérni. Ebben a pillanatban nem vagyok hivatva erről be-

szélni, már csak azért sem, mivel nem állanak rendelkezésemre a nélkülözhetetlen okmányok. De 

kész vagyok bármikor és bárkivel szemben e kérdést behatóan megvitatni. Állíthatom azonban, 
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hogy ha az egykori Magyarország nemzetiségi politikája még annál is rosszabb lett volna, mint azt 

legelkeseredettebb ellenségeink állították, még akkor is jobb annál a helyzetnél, amelyet 

szomszédaink ás csapataik a megszállt területen teremtettek.  

 

Elő fogunk terjeszteni, Uraim, egy egész sorozat okmányt, különösen azokra a tényekre vonatkozó-

lag, amelyek Erdélyben történtek. Szigorúan megvizsgáltuk az összes jelentéseket, amelyek e tekin-

tetben beérkeztek, és jóllehet, ezeknek az okmányoknak a hitelességét az erdélyi három keresztény 

egyház, a katolikus, kálvinista és az unitárius egyház vezetői erősítik meg, még sem kívánjuk – nem 

kívánhatjuk –‚ hogy puszta állításunknak hitelt adjanak, mert hiszen szavaink ellentétben állanak 

más oldalról származó nyilatkozatokkal. Kérjük azonban Önöket, hogy vizsgálják meg a helyszínén 

a történteket, küldjenek ki a végső döntés előtt a helyszínére szakemberekből álló bizottságot, hogy 

meggyőződhessenek azokról a tényekről, amelyek az említett területen végbemennek. Egyedül mi 

követeljük, Uraim, hogy a helyzetet borító homály eloszlattassék, egyedül mi törekszünk olyan dön-

tésekre, amelyek a kérdés helyes ismeretéből fakadnak.  

 

g) Kérjük még továbbá azt is, hogy abban a végső esetben, ha területi változásokat fognak reánk 

kényszeríteni, a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelme hatásosabban és részletesebben 

biztosíttassék, mint azt a nekünk átnyújtott békejavaslat tervbe veszi. A mi meggyőződésünk szerint 

a tervbe vett biztosítékok elégtelenek. Erősebb biztosítékokat kívánunk, amelyeket a Magyarország 

területén megmaradó idegen ajkú lakosokkal szemben mi is készek vagyunk alkalmazni. E tekintet-

ben meghatalmazottjaikkal már teljes egyetértésre jutottunk. Azt hisszük azonban, hogy szomszéd-

jainknál erőteljesebb biztosítékok elérése nehézségekbe fog ütközni, mert hiszen elfogultságuk faj-

testvéreikkel szemben ismeretes. A múlt tanulságai is kényszerítenek bennünket arra a feltevésre, 

hogy e kérdésben szívós ellenállásra fogunk találni. A román csapatoknak a demarkációs vonalra 

való visszavonulása tekintetében, amelyet több ízben kértünk, és amelyet kormányunk a békedele-

gáció Párisba való kiküldésének feltételévé tett, a Szövetséges Hatalmak oly erélyesen léptek fel a 

román kormánynál, hogy lehetetlennek látszott, hogy ne teljesítsék a Szövetséges Hatalmak követe-

lését. És mégis így történt. Azt hiszem, megértik tehát, Uraim, aggodalmainkat testvéreinket illető-

leg, ha ők ezen idegen uralom alá kerülnének.  

 

4. Sorra vettem, Uraim, az elveket, amelyek a békefeltételek megállapításánál számba jöhetnek, és 

megállapíthatom, hogy nem tudtam a nemzetközi igazságosság, a nemzetiségi és a népek szabadsá-

ga elvének oly alkalmazását megtalálni, amely a nekünk felajánlott béke indító okait kellőleg meg-

világította volna. Talán a fejtegetéseim bevezetésében már említett érdekek, a béke nagy érdekei, az 

állandóság és Európa rekonstrukciója sugallták őket?  

 

Uraim! A magyar probléma az általános problémának nem oly kis része, mint azt a statisztika nyers 

számaiból következtetni lehetne.  

 

a) Ez a terület, amely Magyarországot alkotja, és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át 

rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság 

fenntartása tekintetében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését 

megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa legkülönbözőbb 

barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól állt fenn, amikor a ma-

gyar védővonal kialakult. Az állandóság és a béke általános szempontjaiból rendkívül fontos, hogy 

a zavarok kelet-európai főfészke ne nyerjen tért, és ne terjeszkedjék ki Európa szívéig. A történelmi 

fejlődésnek azonban gátat vetett a Balkán-félszigeten a török hódítás, és így ott az egyensúly nem 

állott helyre. Adja az Ég, hogy ez mielőbb bekövetkezzen! De ma rendkívül fontos, hogy e zavarok, 

amelyek Európa békéjét oly sokszor háborították meg, és amelyek bennünket már több ízben a há-

ború küszöbére sodortak, onnan ne terjedhessenek tovább.  
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b) A történelmi Magyarország töltötte be azt a feladatot, hogy államot tartva fenn, amelyben egyen-

súly és biztonság uralkodott, megvédte Európát a Keletről fenyegető közvetlen veszedelmek elől. 

Ezt a hivatást tíz századon át töltötte be és erre egyedül organikus egysége tette alkalmassá. Idézem 

a nagy francia geográfusnak, Reclus Elisének szavait, melyek szerint ez az ország oly tökéletes 

földrajzi egység, amely Európában egyedül áll. Folyói és völgyei rendszere, amelyek a határokról 

kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által 

kormányozható. Részeinek gazdasági függése szintén a legteljesebb, miután a közép hatalmas gaz-

dasági üzemet alkot, a szélek tartalmazzák pedig mindazt az anyagot, amire a gazdasági fejlődés 

szempontjából szükség van.  

 

c) A történelmi Magyarország tehát Európában egyedül álló természetes gazdasági és földrajzi 

adottságokkal rendelkezik. Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét 

sem lehet leszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a törté-

nelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint 

elvet, egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanúságát, amelyet az ezer éven át han-

goztatott, figyelembe kell venniük. Nem véletlen, hanem a természet szavai beszélnek itt.  

 

d) Magyarország az organikus egység minden feltételével rendelkezik, egyet kivéve, és ez a nemze-

ti egység. De azok az államok, amelyeket a békeszerződés értelmében Magyarország romjain építe-

nének fel, szintén nem rendelkeznének a nemzeti egységgel. Az anyanyelv egysége hiányzott Ma-

gyarországon az egység feltételei közül, és hozzáteszem, hogy az alakítandó új államok az egység 

egyetlen alapelvével sem fognak bírni. Az alakítandó új államok átvágnák a földrajz természetes 

határait, megakadályoznák a hasznos belső vándorlást, amely a munkást kedvezőbb munkaalkalmak 

felé irányítja; megszakítanák a tradíció fonalait, amelyek a századokon át együtt élőket közös men-

talitásban egyesítették, akik ugyanazon eseményeket, ugyanazt a dicsőséget, fejlődést és ugyanazo-

kat a szenvedéseket élték át.  

 

Jogosult-e a félelmünk tehát, hogy itt az állandóságnak kipróbált oszlopa helyett a nyugtalanságnak 

újabb fészkei fognak keletkezni? Nem szabad magunkat illúziókban ringatnunk. Ezeket az új alaku-

latokat az irredentizmus aknázná alá, sokkal veszedelmesebb formában, mint az Magyarországon 

egyesek fölfedezni vélték. Ez a mozgalom, ha létezett is Magyarországon a műveltebb osztály egy 

részénél, a nép nagy tömegeit sohasem hatotta át. Az új alakulatokat azonban oly nemzetek irreden-

tizmusa aknázná alá, amelyek nemcsak idegen hatalom uralmát éreznék, de az övéknél alacsonyabb 
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kultúrájú nemzet hegemóniáját is. És itt organikus lehetetlenségeket kell megállapítanunk. Minden-

esetre feltételezhetjük, hogy még magasabb kulturális fokon álló nemzetiségi kisebbség is képes a 

hegemónia gyakorlására egy alacsonyabb fokon álló többséggel szemben, de hogy egy alacsonyabb 

kulturális fejlettséggel bíró kisebbség, vagy egy igen csekély többség hegemóniával bírhasson, elér-

hesse a felsőbbség önkéntes elismerését és a morális egybeolvadást egy magasabb kulturális fokot 

elért nemzetiséggel szemben, ez, Uraim, organikus lehetetlenség.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Előszeretettel vádolnak meg bennünket azzal a szándékkal, hogy a kérdések nekünk nem tetsző 

elintézését erőszakkal fogjuk megváltoztatni. Távol állunk, Uraim, az ily kalandos tervektől. Mi 

reményeinket az igazságnak és azoknak az elveknek a morális erejére alapítjuk, amelyekre támasz-

kodunk, és amit nem tudunk elérni ma, annak megvalósulását a Nemzetek Szövetségének békés 

akciójától várjuk, amelynek egyik feladata lesz orvosolni azokat a nemzetközi helyzeteket, amelyek 

a béke fennmaradását veszélyeztethetnék. Ezt kijelentem, nehogy szavaimban gyermekes és fölös-

leges fenyegetést lássanak. De kijelentem azt is, Uraim, hogy olyan mesterkélt rendelkezésekkel, 

mint amilyeneket a békeszerződés tartalmaz, Európa ennek az általános béke szempontjából oly 

fontos és sokat szenvedett részében alig lehetséges békés politikai helyzetet teremteni. Közép-

Európát a keletről jövő veszedelmekkel szemben egyedül a történelmi magyar terület stabilitása 

tudja megőrizni.  

 

f) Európának szüksége van gazdasági rekonstrukcióra. A gazdasági fejlődést azonban az új alakula-

tok bizonyára meg fogják gátolni. Ez a körülmény a megmaradt Magyarországon szükségképpen be 

fog következni. De hasonló lesz a helyzet az elszakított részeken is. E területek alacsonyabb kultú-

rájú nép alacsonyabb fokú adminisztrációja alá rendelve, elszakítva ennek az organikus egységnek 

többi részeitől, amelyekkel kapcsolatban újból virágzásnak indulhatnának, de nélkülük a stagnálás-

ra, vagy valószínűleg a visszaesésre vannak kárhoztatva.  

 

g) Európának szüksége van szociális békére. Önök jobban ismerik azokat a veszélyeket, amelyek 

ezt a békét fenyegetik. Önök jobban tudják, mint én, hogy a háború következményei megzavarták, 

és egyensúlyából vetették ki a gazdasági élet szellemét és feltételeit. A múlt szomorú tapasztalatai-

ból tudjuk, hogy a felforgató elemek sikerei mind annak a következményei, ami aláásta a társada-

lom morális erejét, tehát mindannak, ami meggyöngítette a nemzeti érzést és előidézte a munkanél-

küliség nyomorát. Ha Európának ebben a részében, amely még mindig közel áll a bolsevizmus égő 

fészkéhez, megnehezítik a munka feltételeit, megnehezítik a munka újból való megkezdését, ezáltal 

csak a társadalmi béke veszélyei nyernek újabb tápot. Védővonalak tehetetlenek a járványok, külö-

nösen a morális járványok ellen.  
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III.  

 

1. Mindezekkel a teóriákkal szemben Önök felhozhatják, mint döntő tényezőt, a győzelmet és a 

győzők jogait. Elismerjük ezeket, Uraim. Elég reálisan gondolkozunk politikai kérdésekben, hogy 

ezzel a tényezővel kellőképpen számoljunk. Ismerjük tartozásunkat a győzelemmel szemben. Ké-

szek vagyunk vereségünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve? Az 

erőszak lenne egyedüli alapja az építésnek? Az anyagi erőszak lenne az egyedüli fenntartó eleme 

annak a konstrukciónak, mely összeomlóban van, mielőtt az építés befejeződött volna? Európa jö-

vője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, Uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez vol-

na a mentalitása; ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, melyekben Önök 

megállapították azokat az eszméket, amelyekben megjelölték a háború céljait.  

 

2. Ismétlem, nem hisszük, hogy ez volna a győzelmes nagy nemzetek mentalitása. Ne vegyék rossz 

néven, hogy a most győzelmes Franciaországon, Anglián és Olaszországon túl meglássam a körvo-

nalait annak a másik Franciaországnak, amely mindig a nagylelkű törekvések előőrse és a nagy 

eszméknek szócsöve volt, annak a másik Angliának, a politikai szabadságok szülőanyjának és an-

nak az Olaszországnak, amely a reneszánsznak, a művészeteknek és a szellemi fejlődésnek bölcsője 

volt. És ha duzzogás nélkül ismerem el a győző jogát, úgy azzal a másik Franciaországgal, Angliá-

val és Olaszországgal szemben egész másképp érzek: hálával hajlok meg előttük, és szívesen foga-

dom el őket mestereinkül és nevelőinkül. Engedjék meg, Uraim, hogy azt tanácsoljam: ne veszé-

lyeztessék örökségüknek ezt a legjobb részét, azt az erkölcsi fölényt, amelyre Önöknek joguk van, 

az erőszak fegyverének alkalmazásával, amely ma az Önök kezében van, de amelyet holnap más 

ragadhat meg, míg amaz megmarad.  

 

3. Bízva az eszmék erejében, a bennünket környező minden nehézség, minden rosszakarat és min-

den akadály dacára, amelyeket utunkon felhalmozni iparkodnak, bizalommal lépünk arra az útra, 

amely végül megnyílt előttünk, hogy részt vehessünk a béke munkájában; és tesszük ezt a legtelje-

sebb jóhiszeműséggel. Bízunk azoknak az eszméknek az őszinteségében, amelyeket Önök kijelen-

tettek. Jogtalanság lennek Önökkel szemben másképp gondolkoznunk; bízunk az erkölcsi tényezők 

erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk, és kívánom Önöknek, Uraim, hogy a győztes fegyverek 

dicsőségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsősége, amellyel Önök az egész emberiséget 

megajándékozzák.  

 

IV.  

 

Csak egy pár szót kívánok még, Uraim, némely részletkérdést illetőleg megjegyezni.  

 

Beláthatják, hogy nem térhettem ki a nekünk felajánlott béke részletes tárgyalására. Egyedül a terü-

leti kérdéssel foglalkoztam, mert ez a kérdés magába foglalja a többieket. Fel szeretném hívni azon-

ban figyelmüket még egy néhány pontra, amelyeknek megoldása nézetem szerint rendkívül sürgős.  

 

1. Mindenekelőtt a humanizmusnak egyik kérdése, a hadifoglyoknak kérdése áll előttünk.  

 

A békeszerződés szavai szerint a hadifoglyok hazaszállítása csak a béke ratifikációja után történik 

meg. Kérem Önöket, Uraim, ne vegyenek egy formalizmust amely miatt annyi ártatlan család szen-

vedhetne.  

 

A szerencsétlen szibériai hadifoglyok ügyében beadvánnyal fordultunk a Legfelsőbb Tanácshoz. 

Ennek a kérdésnek megoldásánál hivatkozom az Önök emberies érzésére; oly érzések ezek, ame-

lyeknek, még háborús időben is, fölötte kell állnia a politikának.  
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2. Még egy megjegyzést kívánok tenni a pénzügyi határozatokra vonatkozólag.  

 

a) Nézetem szerint a békeszerződés nem veszi eléggé figyelembe Magyarország különleges helyze-

tét. Magyarországnak két forradalmat, a bolsevizmus négyhónapos dühöngését és több hónapos 

román megszállást kellett átélnie. Ily körülmények között lehetetlen, hogy a szerződés által tervbe 

vett pénzügyi és gazdasági határozatokat végre tudjuk hajtani. Ha a győztes hatalmak polgára által 

részünkre folyósított hitelek a béke aláírásának pillanatában – mint ezt a javaslat kimondja – fel-

mondhatók lesznek, ez a fizetésképtelenséget, a csődöt jelenti, amelynek visszahatását kétségkívül a 

győztes hatalmak éreznék. Elismerem, hogy sok hitelezőnk van az Önök országaiban. A hitelek 

visszafizethetők lesznek, ha erre nekünk időt engedélyeznek, de nem lesznek visszafizethetők, ha 

azonnal követelik azokat tőlünk.  

 

b) Azt követelik továbbá tőlünk – és ez is igazolja, hogy mennyire célravezetőbb lett volna bennün-

ket előzőleg meghallgatni –‚ hogy mi Ausztriának vasércet szállítsunk. Mivel magunk is abban a 

helyzetben vagyunk, hogy ércet kell importálnunk, ezt a rendelkezést nem tudjuk teljesíteni. Hason-

ló a helyzet az épületfa tekintetében. Ezekre a részletekre nézve kérem az Önök jóakaratú megfon-

tolását, amelyet már az Önök képviselői részünkre kilátásba helyeztek.  

 

Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, Uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontom-

nak élőszóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jóakaratú és állandó figyelemmel kísérték. 

 

Gróf Apponyi Albert 

 

 

 

Ennek a fejezetrésznek fontos üzenete van. Az üzenetben rejlik, hová vezeti a nemzetet a su-

nyi-fondorlatosság akkor, amikor az alkotmány felett őrködők hátterében a politika eszközeinek 

alkalmazásával borítják a törvényes rendet az utcán, és a magyar nemzet képviselőházában, parla-

mentáris eszközökkel lábbal tiporják a Magyar Szent Koronát. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Közzétette: Forwarded message Feladó: HEGYVIDÉKI TRIANON harangja TÁRSASÁG. Date: 2019. okt. 27. V 

14:00 Subject: Székely Autonómia Napja: felgyulladnak ma is az őrtüzek Budapesten a Hősök Terén, Székesfehérváron. 

To: HEGYVIDÉKI Trianon harangja TÁRSASÁG <hegyvideki.trianon.tarsasag@googlemail.com>  

 

mailto:hegyvideki.trianon.tarsasag@googlemail.com
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Tárgyiasult szétszakítottság 
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Honpolgári eskü. 

 

Édesapám letette. 

 

A Magyarországon született székely gyermek, aki Erdélyben, 1906-ban született, 28 éves ko-

rában honpolgári esküt kellett tegyen, mert a Magyarországon született magyar gyermek, Magyar-

országon akkoriban nem volt MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, mert: 

 

 „Eredeti magyar állampolgárságát az 1921: XXXIII. Törvénycikkel becikkelyezett trianoni béke-

szerződés 61. cikke alapján elvesztette”. 

 

Visszahonosították. Magyarországból – Magyarországba! Erdélyből a Csonkába.  
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Magyar Barátaim! 

 

Ezt sem értik, nem ismerik azok a honfitársaim, akik a második világháború utáni években 

nem tanulták, mert nem tanulhatták az IGAZ MAGYAR TÖRTÉNELMET. Azt nem tanulhatták 

meg, hogy a CSONKA MAGYARORSZÁGON kívül élő magyar emberek is magyar emberek! Sok 

szenvedést megérő magyar testvéreink ők. Akik értik, miért csodálkoznak, amikor a kiránduló ma-

gyar ember nem érti Erdélyben, a Felvidéken, Délvidéken a magyarul megszólaló magyar embert. 

Ne csodálkozzunk! Az idő vasfoga ugyan eszi a Kárpátokat, de a bércek maradnak. Akkor is, ha ma 

még, önmagunk fajával szemben fennáll az értetlenség, vagy furcsa közönyösség él sokunkban. 

Mindezek mellett, manapság, az új ezredévben is hitet tett a magyar nép, vagy butaságából, vagy 

érdektelenségéből, vagy nagy-nagy anyagi és szellemi nyomorából kikövetkeztetve, amiről az erdé-

lyi, székely-magyar ember ezeréves jogáról elutasítóan szavazott. Miről is szavazott, kikről is sza-

vazott? Engedjék meg, hogy egy nagy magyart idézzek: 

 

„Erdélyt már sokan hasonlíták Svájchoz, s ezen hasonlatnak van is némi alapja. Van helyrajzi-

lag, mert e bérczes kis országrészt, miként Svájczot, nagyszerű havasok keretelik be. Van történel-

mileg, mert Erdély minden időben, minként Svájcz, a szabadság hazája volt, itt levén véd vára az 

ezredéves magyar alkotmánynak, itt levén fészke azon szabadságszeretetnek, polgári és vallási fel-

világosodásnak, mely kelet és nyugatról, török és osztráktól egy iránt fenyegetve, Erdély független-

ségében találta fel léterejét, életfeltételét.  

A Mohácsnál lesújtott, elgyengített s a német császárok által századokon át lebilincselni kí-

vánt Magyarországra is átlüktetett innen az alkotmányosság azon érzete, mely a teljes elnyomást 

lehetetlenné tette, s mely a magyar nemzet regeneratióját, alkotmányának visszaszerzését és érvé-

nyesítését lehetővé tette. A kis Erdély volt a nagy Magyarország megmentője, a kis Erdély volt a 

szabadság azon archimedesi pontja, honnan a zsarnokságnak 40 milliónyi német soldeteskája által 

támogatott hatalmát megdöntve, a magyar alkotmányt, mely a mi lételünk és Európa biztonságának 

leghatalmasabb véd vára volt, megoltalmazni lehetett, éppen azon szabadságszeretet és alkotmányos 

érzület alapján, mely innen nyerte táperejét, s mely nemzetünket az elsatnyulás és beolvadástól 

megvédte. Igen, Erdély kárpátjainak ölében ápoltatott a hősiesség és szabadságszeretet, mely innen 

kisugárzott az egész nemzetre.  

De Svájczhoz hasonlít bérczes kis honunk népének sokfélesége miatt is, mely népek minden 

féltékenykedés nélkül az érdekegység és testvériség szent köteléke által voltak együttesek a szabad-

ság megvédésében, 3 s nagy missiójuk teljesítésében, mely nem csak magyar, hanem európai és 

emberiségi szempontból is emelkedett volt, mert nemcsak alkotmányőrző, hanem polgárosodásvédő 

és terjesztő is volt itt a civilisatio véghatárinál.” 4  

 

*** 

 

Minden történelmi kort követ időben egy másik történelmi kor. A közben eltelt idő pedig az 

átmenet. Emlékezzünk ilyen átmeneti korra, amikor: „Az iszlám szolgáltatta ideológiai hátterét an-

nak a török imperializmusnak is, melynek áldozatául esett Magyarország. Nagy Lajostól III. Káro-

lyig – több mint 300 év ez! – kellett állnia az iszlám akkori dinamikai erejét jelentő török hatalom 

ostromát. Mohácsnál nemcsak európai hatalmi helyzetét vesztette el nemzetünk egyszersminden-

korra, hanem a másfél századig tartó hódoltság, karöltve a nyomorgató Habsburg-rendszerrel, Má-

tyás négymillió magyarját a XVIII. század elejére alig másfél millióra apasztotta, míg ugyanazon 

időben Európa szerencsésebb népei megnégyszereződtek”! 5  

                                                           
3 Mert Erdély népeinek meghasonlása egészen újabb keletű, s az az osztrák uralom „divide et impera” jelszó alatt eddig 

űzött politikájában gyökerezik; a zsarnokság hozta létre az átkos megosztást, - hiszem, hogy a szabadság elő fogja te-

remteni az áldásos egyetértést. 
4 „A Székelyföld leírásában” fogalmaz Orbán Balázs, a nagy székely-magyar.  
5 DR. Félegyházi József: Az egyház a korai középkorban 277. o.  
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Az átfogó vérfürdő izmusok,  

ütközeteik színhelyeit úgy választják meg,  

hogy az ott élők egyénisége pusztuljon el. 

 

Levél itthonról haza: Kedves Anyaországi Magyarok!  

 

"Mi erdélyi magyarok szomorú szívvel szembesülünk nap, mint nap azzal, hogy sokan közü-

letek minket, erőszakkal elszakított magyar embereket gyaláztok, szidalmaztok, úgy hogy fogalma-

tok sincs arról, hogy a történelem során mennyi mindent letettünk az asztalra és arról sem, hogy a 

megmaradásunkért, magyarságunkért, mennyit harcolunk a mai napig! 

Minden egyes alkalommal megforgatjátok a tört a szívünkben, mikor azt mondjátok nekünk 

erdélyi, kárpátaljai, Délvidéki, felvidéki magyaroknak, hogy román, ukrán, szerb, szlovák, mert mi 

tiszta szívből magyarnak valljuk magunkat! Vádaskodtok, ítélkeztek felettünk és folyamatosan tá-

madtok minket. Mi a hazánkat nem áruljuk el, mindig is tartottuk a hátunkat és foggal-körömmel 

védtük a magyarságot és a magyarságunkat, ami sokszor embert próbáló volt.  

 

Kedves Magyarország mostani határain belül élő, minket ellenségként kezelő emberek! Mit 

szólnátok, ha most mi vissza kérnénk tőletek azokat a nemes embereket, akik nálunk születtek, és 

akikkel a nagyvilág előtt büszkélkedtek, dicsekedtek, és akikről tereket, utcákat, színházat, akadé-

miát, iskolát, egyetemet neveztetek el?  

Mi lenne, ha azt mondanánk nektek, ha mi nem kellünk, akkor ne kelljenek azok a híres ma-

gyarok sem, akik mindent megtettek minden magyar emberért, de Erdélyben, Kárpátalján, Délvidé-

ken, vagy Felvidéken születtek? Mikor ti minket, románoztok, szlovákoztok, ukránoztok és szerbez-

tek, akkor velük is ezt teszitek és akkor mondhatni, amikor őket emlegetitek, akkor más tollával 

ékeskedtek!  

 

Tudjátok, ha nem lennénk mi, akkor nem énekelnétek Kölcsey Himnuszát, hisz ő is Erdélyi. 

Este nem olvashatnátok Benedek Elek apó gyönyörű meséit. Mátyás király igazságához sem lenne 

sok közötök, hisz ő is Kolozsvár ajándéka minden magyar számára. A jó öreg Toldi Miklós, ha nap-

jainkban élne, akkor lehet, hogy nehéz kővel dobálna meg benneteket, ha lerománoznátok. Arany 

János, Ady Endre, Áprily Lajos, ha ma élnének, akkor fájdalmas verseket írnának arról, hogy még a 

sajátjaik között is számkivetettek lettek. Tamási Áron Ábel -e még a székely humor ellenére is szív 

hasogatóbb lenne, mert nem csak a román hatalom ellen lázadna, hanem szomorúan kellene, tudo-

másul vegye, hogy saját kutyája is megugatja. Wass Albert a mai helyzetet pedig sokkal nehezeb-

ben viselné, mint a száműzetést. Egy szó, mint száz itt a sok kincs, amit mi erdélyi, kárpátaljai, dél-

vidéki, felvidéki magyarok adtunk minden magyarnak, gazdagítva vele a magyarságot és a hazát: 

 

Erdélyben születtek: 

 

Kölcsey Ferenc (Himnusz szerzője), Tamási Áron író, Benedek Elek apó, író, népmese gyűjtő, Mi-

kes Kelemen író, Wass Albert író, Nyírő József író, Sütő András író, Orbán Balázs Székelyföld le-

írója, Kemény János író. Jósika Miklós, Arany János költő, Ady Endre költő, Áprily Lajos költő, 

Dsida Jenő költő, Kányádi Sándor költő, Szilágy Domokos költő, Páskándi Géza költő, Reményik 

Sándor költő. Apáczai Csere János pedagógiai író. Kallós Zoltán néprajzkutató. Tinódi Lantos Se-

bestyén zeneszerző, lantos. Bartók Béla zeneszerző gyűjtő. Székely Bertalan festő, Paál László fes-

tő. Jakó Zsigmond tudós. Benkő Samu művelődéstörténész. Márton Áron mártír püspök. Teleki 

Sámuel felfedező. Körösi Csoma Sándor ős hazakutató. Brassai Sámuel polihisztor, Károli Gáspár 

biblia fordító lelkész. Bolyai János matematikus, Bolyai Farkas matematikus. Hunyadi János török-

verő, Hunyadi Mátyás Király. Báthori István fejedelem, Bethlen Gábor fejedelem, Bocskai István 

fejedelem, Rákóczi György fejedelem, Apafi Mihály fejedelem, Thököly Imre fejedelem, Rákóczi 

Ferenc fejedelem, Székely Mózes fejedelem. Toldi Miklós vitéz nemes. Dózsa György hadvezér. 
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Wesselényi Miklós politikus, Mikó Imre politikus, Kiss Ernő honvéd altábornagy, Nagysándor Jó-

zsef honvéd vezérőrnagy. Jávor Pál színész, Vaszi Levente énekes, Keresztes Ildikó énekesnő, 

Molnár Levente operaénekes, Tőkés László forradalmár. Erőss Zsolt hegymászó, Miklós Edit síző.  

 

Kárpátalján születtek:  

 

Munkácsy Mihály festő. Beca József labdarugó olimpikon. Edvin Márton művész. Bódi László Ci-

pő, Republic énekes.  

 

Felvidéken született:  

 

Balassi Bálint költő, Kassák Lajos költő, Reviczky Gyula költő, Sajó Sándor költő, Tompa Mihály 

költő. Jókai Mór író, Madách Imre író, Márai Sándor író, Mikszáth Kálmán író. Dobó István egri 

várvédő, erdélyi vajda. Bercsényi Miklós szabadságharcos. II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem. 

Vak Bottyán kuruc generális, Andrássy Gyula politikus. Batthyány Lajos mártír miniszterelnök. 

Lahner György honvéd vezérőrnagy, Klapka György hadügyminiszter. Pázmány Péter esztergomi 

érsek, Boldog Salkaházi Sára szerzetesnő, Wick Béla katolikus pap, történész. Eszterházy Károly 

egri püspök. Csontváry Kosztka Tivadar festő, Szinyei Merse Pál festő. Kodály Zoltán zeneszerző. 

Kempelen Farkas tudós, feltaláló. Feketeházy János Szabadság híd tervezője. Dohnányi Ernő zene-

szerző. Blaha Lujza operaénekesnő, Kaszás Attila színész, Gyimes együttes.  

 

Délvidéken született: 

 

Tamkó Sirató Károly költő, Vidor Gyula író, Balázs Attila író. Molnár Erik történész. Lázár Vilmos 

honvéd ezredes, Schweidel József honvéd vezérőrnagy. Beda Tibor festő. Berczik Zoltán Európa 

bajnok, asztalteniszező, Szeles Mónika teniszező. Varga Izabella színésznő, Szőke Zoltán színész, 

Rúzsa Magdolna énekesnő. 

 

Őrvidék adta: Liszt Ferenc zeneszerzőt.  

 

Muravidéken született: Zrínyi Miklós költő, hadvezér, Damjanich János honvéd vezérőrnagy.  

 

Szeretném, ha megértenék, hogy mi nem akarunk semmit elvenni tőletek, sőt, a történelem so-

rán csak gazdagítottuk szép anyaországunkat. Mi nem most váltunk magyar állampolgárrá, mi azok 

voltunk, csak elvették tőlünk és nem is kérdeztek bennünket, hogy akarjuk-e ezt. Számunkra igazi 

öröm és boldogság az, hogy vannak még az őshazában, akik ránk is gondolnak, megértik, hogy a 

visszahonosítás a mi lelkünknek igazi gyógyír. Megkérlek kedves magyar honfitársaim, hogy egy-

szer és mindenkorra értsétek meg, hogy nem akarunk mi tőletek elvenni semmit, és ha lehetőségünk 

van, akkor továbbra is inkább hozzátennénk, mint elvennék.  

A nagyon féltett pénzetekre sincs szükségünk, mi eddig is dolgoztunk, ha kellett éjszaka is, és 

megálltunk a lábunkon. Szomorú az is, hogy tőlünk sajnáljátok a visszaadott állampolgárságot és 

minden segítséget, de szívesen engednétek be az országba ezer idegeneket, sőt még támogatnátok is 

őket! Nagyon lehangoló, hogy folyamatosan panaszkodtok, hogy milyen nehéz életetek van szép 

hazánkban. Én azt gondolom, hogy egyszer legalább érdemes lenne megállni és megnézni, hogy 

más országban hogy élnek. Elárulom nektek, hogy nagyon sok országban nem igazán vannak autó-

pályák, elfogadható kórházak, tanintézmények, vagy élhető körülmények és mégis tudnak örülni, 

szeretni az emberek és jókedvvel dolgozni.  

 

Ne csak nézzetek, hanem lássatok is és ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Érezzétek meg, hogy 

ha valamit akartok, azért tenni kell, dolgozni, békésen párbeszédet folytatni és főképpen szeretettel 

lenni egymás iránt. A harag, gyűlölet, megöli a lelket és senki nem jut előbbre. Azzal az energiával, 

amit haragra és gyűlöletre pazaroltok, csodás dolgokat lehetne, ami hasznára lenne az egész ország-
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nak, magyarságnak. Nem értem, hogy miért mérgezitek meg a lelketeket és az életeteket? Addig, 

amíg mindenki csak a saját maga hasznát lesi, csak az érdekli, hogy neki legyen jobb, addig nem 

lesz szebb és békésebb világ. A gyerekeink jövője a mi kezünkben van, és ők csak akkor lesznek 

boldogok, ha béke van.  

Hátborzongató az is, hogy arról beszéltek, hogy diktatúra van Magyarországon, úgy hogy 

közben bármit megengedhettek magatoknak. A diktatúráról mi Erdélyi magyarok tudnánk mesélni 

nektek, mert mi tudjuk, hogy mi az igazi diktatúra, tudjuk, hogy mit jelent félelemben, rettegésben 

élni, úgy hogy még a falnak is füle van.  

Az igazi diktatúrában nem írhatnátok meg a véleményeteket, nem szavazhatnátok szabadon, 

nem beszélhetnétek, nem szidalmazhatnátok bárkit, nem nyilváníthatnátok szabad véleményt, nem 

utazhatnátok más országba, nem vásárolhatnátok meg bármit, csak azt, ami van, nem választhatná-

tok munkahelyet, iskolát, nem tüntetnétek akkor, mikor kedvetek van, és még sorolhatnám, de nem 

igazán látom az értelmét.  

Amit pedig biztos nem tehetnétek meg, most pedig szabadon tesztek, hogy nem szidalmaz-

hatnátok a politikai vezetőket, mert azért halálbüntetés járna bármilyen diktatúrában. Egy szó, mint 

száz mielőtt valamiről beszélgetni kezd bárki is, annak nézzen utána, tájékozódjon kellőképpen és 

utána vádaskodjon.  

Végezetül pedig kívánok mindenki életére áldást, lelkébe békét, szeretetet, örömöt és azt, 

hogy érezzük mindannyian meg, hogy ne valami ellen kell harcolni, hanem egy nemes célért, a sze-

retetért és békéért.  

Ui: mondanivalóm nem politikai meggyőződésből született, hanem azért, hogy megértés szü-

lessen minden magyar ember lelkébe.” 

Tisztelettel és szeretettel Gyöngyvér Noémi Ferencz Gyöngyössy. Egy erdélyi magyar édes-

anya. 6  

 

Fenti levél ‒ személyes véleményem szerint  azoknak szól, akik lehet, hogy Magyarországon 

születtek, valamennyire beszélik a magyar nyelvet, és gyűlölik a keresztény erkölcsi alapokon álló 

emberiséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Feladó: Ollár Gabi <lucy103@gmail.com> 2020-04-22 03:45:05  
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A határainkon túl élő magyarság olyan, mint a kenyér héja, az anyaországban élő magyarokkal al-

kotja a magyar nemzetet. 

 

 

A gyökér mélyen van! A teremtés új hajtásain új törzsek növekednek, új ágak erednek, és 

minden tavasszal, zöldülő lombok között új szél fúj. Közös erővel, közös akarattal, együtt az Er-

délyben élőkkel lehetséges: 
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A Monarchia vezetése által benyújtott módosításokra a válaszok nyilvánvalóvá tették, hogy az an-

tantba tömörült államok vezetésének a békefeltételekről nincs szándékában tárgyalni. Céljuk nem 

volt más, mint egyértelművé tenni akaratukat Magyarország feldarabolásával. Ez Trianon!  

 

A diktátum aláírásakor is megkondult az országban valamennyi harang. Egy órán át zúgott 

megcsonkított földünk fölött egész Kárpát-medencében. 

Emlékezünk történelmünkből vissza: az első déli harangzúgást III. Callixlus pápa rendelte Eu-

rópában el, a magyar-török háború nándorfehérvári csata magyar győzelmének tiszteletére. Akkor is 

védtük a "c i v i l i z á l t" Európát! S azután még évszázadokig folyt a magyar vér az Európai nem-

zetek védelmében is.  

A harangzúgás maradt meg. S Trianonban, az Európát oly sokszor védő Magyarországot da-

rabolják szét földjében - szakítják szét vérében, veszélybe sodorják a nemzet életképességét. 

Hol volt ekkor a művelt nyugat - hallgatva a mindennapi déli harangszót? - Milyen értékek 

szerint döntött és ítélt a magyar nép feje felett, a magyar nemzet megkérdezése nélkül?  

Ha Trianon következményeinek átlátása nem jelent meg a történelmet formáló nagyhatalmi 

vezetők fejében 1920-ban, akkor kérdés, a XX század végére fellángoló háborúskodásokban az 

egymást gyilkoló népek megfékezéséért, megbékéléséért az öldöklés leállításáért mit tett: a magát 

műveltnek mondó világ? 

Azt mondják, a történelem nem ismétlődik. A fegyverek adása igen, a történelem tanulsága 

szerint: mindig, mind a "két fél" megrendelésére. A XXI. század elején is, ugyan azok a bankház 

részvényesek gyarapodnak, akik az első, a második világháborút és a sok-sok helyi háborút "finan-

szíroztak - finanszírozzák."  

A fejlett Európa ahová beigyekeztünk, miért nem teszi felénk meg száz év után azt a gesztust, 

amivel ellensúlyozná mindazt a rombolást, amit nem tévedéseivel, hanem szándékosan tett a ma-

gyar néppel szemben 1920-ban és a második világháborút lezáró békeszerződések aláírásaikor?  

A gesztus nem kárpótlás vagy kártalanítás lenne. Mindössze a nemzeti egység európai szintű 

elismerése!  
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