TRIANON    89     ÉVE

Honfitársak! 1920. június 4.-én – 89 éve – aláírták a versaillesi Trianon-palotában a magyar nemzet halálos ítéletét. Az ország területét harmadára csökkentették, magyarok milliói kerültek egy csapásra idegen fennhatóság alá. Magyarországot megfosztották önvédelmi képességétől, megbélyegezték, kollektív bűnösség vádjával elítélték, politikai és gazdasági szankciókkal sújtották, abban a reményben, hogy ezek után soha többé nem fog tudni talpra állni. Nincs olyan magyar család, melyet közvetlenül, vagy közvetve ne érintett volna ennek a nemzetgyilkossági kísérletnek a fájdalmas következménye. Magyar az, akinek fáj Trianon – idézhetjük – és hozzátehetjük: nem magyar az, akinek nem fáj, még akkor sem, ha hivatalból annak tekintik.
A magyarság csonkítva, elszigetelve, hátrányosan megkülönböztetve, mégis túlélte a halálos ítéletét, ráadásul úgy, mint Közép-Európa egyetlen valóban etnikailag homogén állama és a Kárpát-medence legjelentősebb nemzete. A Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál és hasonlók által vezetett ország mégis talpra állt és a revíziós politika sikere nyomán, nemzetközi egyetértéssel tértek vissza a csonka országhoz a Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Észak-Partium és Észak-Erdély magyar többségű területei és lakosai. A II. Világháborút lezáró békeszerződés azonban megismételte halálos ítéletünket: 1947. február 10-én nemcsak visszaállították újra a trianoni határokat, hanem a kárunkra hajtottak végre ismételt határmódosítást és újra megrendítő büntetéssel sújtották hazánkat. 
Ezután már csak 1956 forradalma és szabadságharca üzent a világnak utoljára arról, hogy mit követtek el Európa szívében egy nemzet ellen. A külföldi közvélemény általában semmit nem tud ma sem a magyar tragédiáról, így Trianon – a szövetséges hatalmak bűnös hallgatása a kisantant egyoldalú propagandája folytán – a történelemhamisítás melegágyává vált. A nemzetközi közvélemény dezinformálásánál azonban még súlyosabban érint bennünket Trianon itthoni elhallgatása, aminek következményeként nemzedékek nőttek fel zavaros, gyenge történelmi tudattal, hiszen szándékosan nem engedték gyógyítani a számos sebből vérző nemzet sérelmeit. Trianon feldolgozása nélkül azonban nincs – mert nem is lehet - történelmi tisztánlátás Közép-Európában.
Trianonról tehát a legkevesebb, amit tudnia kell minden magyarnak, az az, hogy
	nem szerződés, amit egyenrangú felek kötnek, hanem diktátum, amit a győztes a teljesen kiszolgáltatott legyőzöttre erőszakolt. Az a szerződés pedig, amit erőszak kényszerít ki – tudjuk – nem tekinthető érvényesnek.

A diktátum szövegezésénél a magyar véleményt – melyet gr. Apponyi Albert tolmácsolt szakszerűen és európai szinten – egyáltalán nem vették figyelembe: előre elkészített szöveget írattak alá később.
	A diktátum álságosan igazságosságra és a méltányosságra hivatkozik, de ezek éppoly távol állnak tőle, mint a béke megteremtése, hiszen jelentős szerepet játszik majd abban, hogy Európa a második világégés útjára lépjen.
Amikor Magyarországot a legsúlyosabban elmarasztalták és szankcionálták háborús felelőssége miatt, ugyanakkor számos más országot sokkal megalapozottabban vádolhattak volna ezzel. A nemzetiségek panaszai pedig azért nem voltak helytállóak, mert semmivel sem voltak hátrányosabb helyzetben, mint egyes nyugati országok nemzetiségi csoportjai.
	A nyugati demokrácia „rendíthetetlen hívei” és a Wilson-i önrendelkezés elvének hirdetői – furcsa módon – semmiképpen sem engedélyeztek népszavazást az elcsatolt területek hovatartozásáról. Találjuk ki, hogy miért nem?
Némi minimális jogot a diktátum a magyarságnak is biztosított hivatalból, de ezekkel egyik utódállamban sem élhettek; jogot csak velük szemben lehetett érvényesíteni, a magyarság alapvető emberi jogai folyamatosan sérültek, sérülnek.
A magyar nemzet nemcsak szétszaggatásra ítéltetett, hanem a diktátum megkövetelte a nemzeti érdek maradéktalan feladását, az elcsatolt nemzetrészeknél magyarságuk feladását, miközben ki voltak téve a legszélsőségesebb etnikai tisztogatás és erőszakos asszimilálás sorozatos brutalitásainak.
Mindezek következményeként, nem csoda az, hogy amíg más etnikumok lélekszáma a többszörösére nőtt, a magyarság lélekszáma egyre fogyott és fogy – az asszimilálás, az elvándorlás és a csökkenő születésszám miatt egyaránt. Az elcsatolt területeken gőzerővel folyt az 1000 éves magyar történelmi múlt nyomainak eltüntetése – a katonai emlékhelyektől a történelmi szobrokon, emléktáblákon, nemzeti szimbólumokon át a temetőkig, az épületektől a könyvtárak, levéltárak anyagáig.
Ugyanakkor azt is ki kell itt mondanunk, hogy akik nálunk Trianont tiltott témává tették, elhallgatták vagy igazságából kiforgatták, azok a trauma gyógyítását nem segítették, sőt, az önfeladó, hátráló politikájukkal – amivel egyébként semmit sem értek el – elmélyítették a nemzet lelki-szellemi válságát, s a tevékenységük kártékonynak bizonyult nemcsak a magyarság, hanem mindenki számára.
A magyarságnak ezen a gyásznapján emlékezve, nem mehetünk el szó nélkül azok mellett a folyamatok mellett, amelyekben Trianon átka visszaköszön: - gondolunk hazánk példa nélküli eladósítására, a nemzeti vagyon elprédálására, a stratégiai ágazatok idegen kézbe adására, maradék földjeink és vizeink privatizálására – magyarul: elrablására – gyermekeink kisemmizésére jogos örökségükből, a magyar jövő durva megrablására.
Trianon tanulsága mindenkit figyelmeztet arra, hogy a Kárpát-medence feldarabolása sohasem az itt, a szülőföldjükön élők érdekében történt és történik, s örökös merénylet a közös jövendő ellen. Trianon után, mind délen, mind északon mind keleten elhangzott kisantant-vezető szájából az, amit ma elhallgatnak: hogy jobb sora volt a népüknek a magyar idő alatt. S valóban másképpen alakul mindannyiunk történelme, ha a Kárpát-medence egysége megmarad, s magasabb életszínvonalon élne itt ma mindenki. A területrablás kapzsisága azonban nem engedte meg a kisantantnak, hogy a valódi, hosszú távú érdekeik szerint döntsenek. A jövőnk ma is a Kárpát-medence egysége, de ebben nem a soviniszta rablók vagy az új gyarmatosítók a partnereink, hanem egyedül a felelősen, éretten, józanul gondolkodó honfitársaink.
A magyarságnak nemzeti hivatása az, hogy a történelmi igazságot és jogosságot képviselje a Kárpát-medencében. Amikor ezen a gyásznapon emlékezünk, egyúttal tiltakozunk a magyarsággal szemben elkövetett bűntettek ellen, a történelemhamisítás ellen, a kollektív bűnösség és háborús felelősség etikátlan vádjai ellen, magyarok hátrányos megkülönböztetése ellen bárhol a világon és a hungarocídium minden formája ellen! Trianon az európai történelem szégyene. Akik kitalálták és nyélbe ütötték, már csak jogutódaikban léteznek, mint ahogy – csonka-Magyarország kivételével - eltűntek a történelem süllyesztőjében mindazok az államalakulatok, melyeket Trianon létrehozott. Trianon megbukott a történelem ítélőszéke előtt. Európa gyalázatára válik ismét, ha Közép-Európa jövőjét nálunk népirtásra – a magyarság részleges vagy teljes kipusztítására – szándékoznak építeni. Ezért kiálthatjuk ma ugyanazt, amit apáink, nagyapáink sem puszta jelszóként kiáltottak: „Nem, nem soha! – Vesszen Trianon! – Igazságot Magyarországnak!” – Tegyük hozzá: Igazságot végre a magyarságnak !
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