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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

A trianoni
országvesztés
és
revíziós
lehetõségek
1920. június 4-én a Napkirály által megálmodott és épít tetett versailles-i királyi palotát övezõ hatalmas park NagyTrianon nevû kastélyában Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd követ aláírták a történelmi magyar állam felnégyelését szentesítõ békediktátumot. Mi
több, hatfelé darabolásról beszélhetünk, hiszen – bár jelentéktelen veszteségekként – még Lengyelország is birtokba
vehetett a Felvidék területébõl 589 négyzetkilométert (a festõi szépségû Nedecet és környékét), illetve Olaszországnak
is jutott 21 négyzetkilométernyi terület (Fiume és vidéke)
Magyarország testébõl.
A legnagyobb darab Romániát illette, 102 181 négyzetkilométer 1 704 000 magyarral, 63 497 négyzetkilométert kapott a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (a késõbbi Jugoszlávia), 563 000 nemzettársunkkal, 63 004 négyzetkilométert
csatoltak a megalakuló Csehszlovákiához 1 084 000 magyarral, sõt még Ausztriát is megillette 4 026 négyzetkilométer,
itt 64 000 magyar élt. Összességében a trianoni diktátum az
egykori 325 ezer négyzetkilométernyi haza területét kis híján
egynegyedére, 93 ezer négyzetkilométerre zsugorította.
Legnagyobb nemzeti tragédiánk bekövetkezésében nem
az elsõ világháborús katonai vereségünknek, hanem a különösképpen 1890 után erõteljesen aktivizálódó belsõ felforgató és bomlasztó erõknek, a liberalizmusnak, a kozmopolita
eszmeiségnek, a szabadkõmûvességnek, a polgári radikálisoknak és Károlyi 48-as Függetlenségi Pártjának, továbbá a
Magyarországi Szociáldemokrata pártnak volt óriási szerepe.
Ezek támadták a nemzeti hagyományokat, az egyházakat és
vallást, tradicionális értékeinket, voltaképpen meggyengítették nemzet belsõ kohéziós erõit. Tulajdonképpen azt mûvelték, mint 1990 után a neoliberális SZDSZ, illetve e destruktív párt máig aktív szellemi holdudvara.
S amikor a háború véget ért, ezen romboló erõk képviselõi egy teljesen tehetségtelen, kártékony “politikus”, a vörös
gróf, Károlyi Mihály vezetésével átvették 1918. október 31én a hatalmat, s politikájuk egyenesen kövezte ki a Trianonhoz vezetõ utat.
A Horthy-korszak írófejedelme, Herczeg Ferenc véleménye ez volt a családját, nemzetét megtagadó hazaárulóról:
A nemzet méltósága egy degenerált hazardõr kezébe
volt letéve. (…) Hogyan oldotta meg Károlyi a legsúlyosabb
feladatot, amely valaha magyar államférfi lelkiismeretét terhelte? A kifordított eszû ember csalhatatlanságával pontosan megtette mindannak az ellenkezõjét, amit az õ helyében
épelméjû ember megtehetett volna. Abban az órában, midõn nagyobb szükség volt a magyarság katonai erényeire,
mint a honfoglalás óta bármikor, lefegyverezte Doberdo védõit (…), midõn a legnagyobb szükség volt a vonzó és
összefogó erõre, amely a Szent István-koronából árad, kitördelte a koronát a nemzeti címerbõl. (…) Károlyi még akkor
is elrettentõ példaképe maradt az ész nélkül költekezõ kiskorú grófnak, midõn a feje már kopaszodott, és õ már régen
nem a magáét, hanem az ország kincseit prédálta. (…) Midõn magához ragadta a legfõbb hatalmat, a nemzettel szemben azt a kötelességet vállalta, hogy meg fogja védeni az
élet és a vagyon biztonságát. Õ azonban csak egy emberi
életet és egy vagyont védett meg szomorú bátorsággal: a
magáét. Mire már tüzelni kezdett talpa alatt a magyar föld
és õ nem bízott már a vörös testõreiben, akiket az udvarias
szovjet-kormány bocsátott rendelkezésére, egy csomó kék
bankjeggyel a bõröndjében, a csehekhez szökött. Elmondhatjuk róla: nagyúrnak született, félbolond módjára élt és úgy
tûnt le, mint egy kalandor. Ez az ember, aki ma is olyan ortográfiával (helyesírással – L. Zs.) ír, mint egy szerényebb polgári házban szolgáló szakácsnõ, és aki vezérlõ politikus létére sohasem tudott tisztába jönni a magyar közjog alapelveivel, kétségkívül a leggyengébb koponya mindazok közül, akik
ezer esztendõ óta vezérszerepet vittek a magyar közéletben.
Erõssé a lelkiismeretlensége, rettenetessé a dúvad-önzése
tette. (…) Tíz nemzedékre való keserûség van abban a gondolatban, hogy Magyarország életének legtragikusabb órájá-

ban, midõn szükség lett volna a nagy elõdök minden hitére, ségesen összetákolt csehszlovák államnak juttatta.
hazaszeretetére, bölcsességére, bátorságára és ékesszóláAz 1945 után a nemzetünkre oktrojált internacionalista
sára, egy politikai szövetkezet cinizmusa ezt a démoni dilet- kommunista rezsimtõl természetesen semmit nem lehetett
tánst taszította ki a világtörténelem színpadjára. Szereplésé- várni a revízió felvetését illetõen, hiszen valamennyi szomvel kiszámíthatatlan kárt okozott az országnak és olyan mér- szédunk “baráti, szocialista ország” volt, s szovjet provincia,
hetetlen gyalázatot hozott a nemzetre, amit a vér és a Moszkva pedig semmiféle határrendezésbe nem egyezett
könnyek óceánja tudna csak lemosni.
volna bele. Megváltozott a helyzet azonban 1989 után. MiS ehhez tegyük hozzá, hogy nagyon jó viszonyban volt a ként a kérdés jeles szakértõje, Raffay Ernõ, az Antall-korkisantant államok politikusaival, köztük a magyargyûlölõ Ma- mány volt honvédelmi államtitkára több mûvében is kifejti, a
sarykkal és Benessel.
történelmi folyamat, amely ’89-ben kezdõdött és a 2000-es
Aztán végül eljutott a kommunista ideológiáig.
évek elejéig tartott, legalább fél tucat olyan komoly történelEnnek a szerencsétlen vörös grófnak ez volt a politikai mi lehetõséget eredményezett, amikor akármelyik magyar
hitvallása:
kormány — tehát az Antall-, a Horn-, vagy az Orbán-korMinél kisebb lesz az ország, annál nagyobbra növök én. mány — valamelyike, akár a diplomácia, akár a fegyverek
Mikor ellenzéki vezér voltam, megvolt egész Magyarország, erejével beavatkozhatott volna — a ’90-es években ugyanis
amikor miniszterelnök lettem, elszakadt Horvátország és még volt magyar hadsereg. Az ex-államtitkár határozottan
Szlavónia; öt megye marad, amire köztársasági elnök leszek állítja egy, a Történelemportálban 2010-ben megjelent interés Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyébõl fog állani az ország, jújában, miszerint horvát szövetségben visszaszerezhettük
mire király leszek.
volna a szerbek által elvett területeinket. Õ maga az ún. KaKárolyi dicstelen országlását tehát azzal kezdte, hogy lasnyikov-ügy egyik szereplõje volt, és 1990-ben Horvátoramikor a cseh, a román és a szerb hadseregek állig felfegy- szágot jó minõségû fegyverekkel és sok millió lõszerrel látták
verkezve készültek Magyarorel, így támogatva a horvát
szág megtámadására, s terüleszabadságharcot Nagy-Szerte nagy részének meghódításábia ellen. A Horn-kormány ’94ra, valóban szétverte, leszerel98 közötti idõszaka pedig nem
te a frontról hazatérõ egykori
elhanyagolható, hiszen a törközös, k. u. k. haderõ magyar
ténelmi Horvátország felszaalakulatait.
badítására elindították 1995A jugoszláv ügynök, Linder
ben az Oluja (Vihar) fedõnevû
Béla („nem akarok többé katohadmûveletet. Horvát részrõl
nát látni”) egyhetes minisztermár 1990-ben felvetõdött egy
kedése alatt kezdõdött ez a traszövetség létrehozásának
gikus folyamat, majd Böhm Vilgondolata Magyarországgal.
mos – eredeti foglalkozását teÓriási jelentõségû lett volna a
kintve írógépszerelõ – szociálkét ország szövetsége, ezért
demokrata hadügyi államtitkár
az akkori magyar kormány feKárolyi, a gnóm “vörös” gróf,
buzgólkodott fáradhatatlanul
lelõssége igen komolyan feltovább a honvédség szétzül- az árulásban bajnok “haladó” idióta vetõdik. A szerb–magyar halesztésén.
tárra, hat pontra elektronikai
Károlyi a magyar katonaságot ráadásul akkor szerelte le, felderítõ alakulatokat telepített ki a honvéd vezérkar, illetve
amikor azok zárt egységekben, fegyelmezetten tértek haza bizonyos katonai egységek szóba kerültek arra az estre, ha
az olasz és szerbiai frontokról.
valami történik. Annak idején Raffay elmondása szerint beA magyarokkal nem éppen rokonszenvezõ német törté- szélt néhány vezetõ tábornokkal, hogy mi lenne, ha Magyarnész, Heinz Rieder Kaiser Karl címû Münchenben 1981-ben ország kezdeményezne egy ilyen beavatkozást. A katonai vemegjelent mûvében például ezt találjuk:
zetõk támogatták a felvetést. Antall József neki is, és máEgész csapattestek érkeztek vissza hazájukba, zárt alaku- soknak is többször mondta, valamint kormányülésen is leglatban és teljes fegyverzettel. Így például a 6. hadsereg ka- alább egyszer elhangzott: várjuk meg, amíg Magyarország
tonái, akik az olasz harctérrõl hazatérve Karintia és Stájeror- gazdaságilag megerõsödik, és azt is, hogy — ez volt Antall
szág területén áthaladva, megtagadták fegyvereik átadását, álláspontja, de a helyzet akkor ezt is mutatta — a szomszéamire pedig a helyi hatóságok kényszeríteni akarták õket. dos országok meggyengülnek, akkor lehet majd valamit „csiUgyanez történt Tirolban, ahol a helyi hatóságok minden le- nálni”. Raffay Ernõ tudomása szerint azonban ennél nem
fegyverzési kísérletének ellenálltak a magyar csapatok. A ment tovább a miniszterelnök.
leghevesebb nézeteltérésekre Bécsben került sor. Itt a honUkrajna 1991. évi függetlenné válása után Leonyid Kucsvéd alakulatok és a nemzetõrséggé alakult osztrák katonák ma hajlandónak mutatkozott Kárpátalja visszaadására. De elközött lövöldözés támadt, a magyarok nem voltak hajlandó- szalasztottuk a csehszlovák lehetõséget is 1992–93 fordulóak átadni a fegyverzetüket. Sikeresen vonultak be soproni ján, pedig akkor még szlovák hadsereg sem volt. 1999-ben a
helyõrségükbe.
Szerbia elleni NATO-támadáskor sem szabott az elsõ OrbánKorabeli forrásokból azt is tudjuk, miszerint Lehár Antal kormány semmiféle feltételt hazánk területének kiindulási
ezredes egy magyar határhoz közeli stájer kisvárosban ütöt- bázisként történõ felhasználásához, repülõterein való átente fel hadiszállását, s ide gyûjtötte a csapattestüktõl elsza- gedéséért.
kadt, azt keresõ katonákat. Itt Lehár fokozatosan növekvõ
S 2014-ben itt van az ukrán válság, amikor orosz részrõl
létszámú alakulatával olyan erõvé vált, amellyel a késõbbiek- felvetették, miszerint Magyarország esetleg visszakaphatná
ben számolni kellett. S a nevezetes Székely Hadosztály sor- Kárpátalját, azonban Martonyiék még a puszta lehetõségét
sa is az ellehetetlenítés lett.
is elvetették e gondolatnak. Természetesen ez esetben már
Végül, országpusztítását látva 1919. március 21-én átad- csak békés, diplomáciai megoldásról lehetett volna szó, hita a hatalmat a kommunistáknak, és kereket oldott az or- szen hadseregünk sincs már - jó Károlyi-tanítványoknak bizoszágból. Az igazsághoz tartozik, hogy Kun Béláék ténykedé- nyultak szocialista-szabad demokrata politikusaink -, egy köse a trianoni döntést érdemben nem befolyásolta, mert ek- zéphatalom katonai erejével amúgy sem lenne esélyünk.
kor Párizsban már készen állott a történelmi Magyarország Azonban a ‘90-es években még létezett magyar honvédség.
halálos ítélete. Persze az az õ bûne, hogy a sikeres északi,
Tehát - bár Magyarország körül szinte mindenütt megválfelvidéki hadjárat után elhitte a francia kormány azon ígére- toztak az 1947-es párizsi békében meghúzott határok - mintét, hogy ha kivonja a gyõztes sereget a csehektõl megtisz- den eddigi kormányunk azt hangoztatja immár 25 éve, hogy
tított területen, akkor elismerik diplomáciailag a bolsevik re- mi e határvonalakat nem akarjuk megváltoztatni, és véglegezsimet. Nyilvánvalóan teljesen irreális hazugság volt.
seknek ismerjük el õket. Valójában mindez azért történik,
Közismert, hogy Trianon után a Horthy-korszak külpoliti- mert negyedszázada nincs egy tisztességes, csak a magyar
kai vezérfonala a revízió, vagyis az elcsatolt országrészek nemzeti érdekekre tekintettel lévõ kormányunk. S ha Mavisszaszerzése volt. Német és olasz támogatással az ún. et- gyarország részérõl az összes létezõ nemzetközi fórumon
nikai alapú revíziót - vagyis a magyar többségû területek ha- nem vetik fel, hogy Európában van magyar kérdés, s hazánk
zatérését - sikerült is megvalósítani. Kárpátalja a magyar a trianoni határokat nem tudja véglegesnek elismerni, ezt
honvédség önálló akciójának köszönhetõen tért vissza. Saj- más nem fogja megcselekedni. Ezt azonban csak egy valónálatos, hogy Magyarország vesztesen került ki a második ban nemzeti kormány vetheti fel. Arra pedig nem csak Triavilágháborúból, így az 1947-es párizsi béke visszaállította a non valamiféle revíziója miatt lenne már éltetõen és égetõen
trianoni határokat, sõt még tovább is csonkította hazánk te- szükségünk.
Lipusz Zsolt - Kuruc.info
rületét. A Duna jobb partján 43 négyzetkilométer területet,
az ún. pozsonyi hídfõt – Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár
falvakkal – a magyargyûlölõ benesi, másodszorra is mester-

