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Hölgyeim és Uraim!

Amikor messzebbről érkező külföldi ismerősök, barátok,- akiknek a ’Trianon’ szó 

nem jelent semmit, legfeljebb egy csinos versailles-i kastélyt,- megkérdezik tőlem, 

miért ilyen mágikus, miért ilyen baljóslatú ez a szó nekünk, magyaroknak, akkor 

többnyire elég az is, ha csak a szikár tényeket kezdem sorolni…

Azt, hogy az első világháborút lezáró úgynevezett „békében” Magyarország 

elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Hogy egyik napról a 

másikra 320 ezer négyzetkilométer területű, 20 milliós középhatalomból egy 93 ezer 

négyzetkilométeres, csupán hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Hogy 

Románia érdem és jogalap nélkül megszerezhette a Partiumot és Erdélyt. A délszláv 

állam a Délvidéket. A korabeli Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. Hogy

így nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre a Monarchia 

romjain.

Új országok, ahol a kisebbségbe szorult magyarság olyan diszkriminatív 

bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia alatt éppen az akkori 

többségi magyarságot vádolták. Csupán a szerepek fordultak meg, csupán az inga 

lendült a másik irányba.

A távolabbról érkezett külföldi barátok, ismerősök már ennyiből is, maguktól is érteni 

szokták: hogy Trianon valójában egy adminisztratív eszközökkel végrehajtott etnikai 

vendetta volt, nem pedig békeszerződés. Hogy Trianon nem történelmi igazságot 
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osztott a győzteseknek, sokkal inkább földet: értékes bányákat, hatalmas erdőket, 

zsíros magyar földeket.

A harag és részrehajlás nélkül ítélő, messziről jött idegen már a szikár tényekből is 

megérti, hogy: Trianon nem lezárta, hanem fenntartotta a háborút. Hiszen az 

valójában az első világháború utolsó nagy ütközete volt. Az utolsó csata, amelyben a

magyaroknak fegyvertelenül, hátrakötött kézzel kellett a túlerővel szemben 

megvédeniük azt, ami Isten és ember előtt évszázadok óta az övék volt. Hogy 

Trianon nem békét hozott Európának – sőt, a világnak –, hanem újabb háborút. 

Elkerülhetetlenné tette az újabb világégést, amely még az elsőnél is pusztítóbb, 

fájdalmasabb és szégyentelenebb lett.

A trianoni diktátum bizony Magyarország fájdalma, de egész Európa bűne és az 

egész nyugati világ szégyene. Az volt és az maradt. Maradt – Magyarországot 

ugyanis az elmúlt közel 100 évben még soha senki meg nem követte Trianonért.  

Még csak nem is jóvátételről beszélek. Bár miért is ne beszélhetnénk akár a 

magyaroknak járó jóvátételről is, nem csak szimbolikus gesztusokról. Főhajtásról, 

bocsánatkérésről.

A szomszédos országok vezetőinek nyilvánosan elmondott szavairól, amelyben 

legalább elismerik végre és nem tagadják tovább az igazságtalanságot. Azt az 

igazságtalanságot, amelyet Európa egykori „főrészvényesei” a magyarokkal 

szemben elkövettek, amelynek az ő elődjeik bizonyos esetekben a cinkosai, de 

minden esetben a haszonélvezői voltak. Mikor látunk végre szlovák kormányfőt vagy

román elnököt részvétet nyilvánítani, együttérzést kifejezni június 4-én a magyar 

nagykövetségen? Mert olyan magyar miniszterelnököt már láttunk, aki a román 

nemzeti ünnepen pezsgővel koccintott Nagy-Románia születésnapjára. Mikor beszél

végre szerb elnök a magyar országgyűlésben, hogy bocsánatot kérjen Trianonért, 

ahogy Áder János kért bocsánatot az újvidéki vérengzésért? Vagy mikor jön el 

hozzánk Clemenceau utódja, a francia miniszterelnök, vagy még inkább maga a 

francia elnök, hogy a történelmi folytonosság nevében megkövesse a magyarokat? 

Hogy megkövessen minket az antant hamisított térképei, a magyar küldöttség 

minden jogos érvének figyelmen kívül hagyása, a nemzetiségi határok önkényes 

kettészelése, Magyarország bűnbakként és áldozati bárányként való odavetése 

miatt?

Mert az kiváló dolog, hogy Emmanuel Macron frissen megválasztott francia elnök a 

győzelme után az Örömóda, vagyis az Európai Unió himnuszának a hangjaira vonult

fel a színpadra. De Európa egyik legfontosabb vezetőjeként végre ideje volna 

megértenie azt is: nekünk, magyaroknak többé nem elég azt mondani, hogy Trianon 

helyett vigasztalódjunk Schengennel.

Schengen ugyanis nem válasz Trianonra! Sőt, ami azt illeti, abban, amit 

Magyarország a schengeni közös határok védelme miatt mostanában Európa 

vezetőitől kap, sokkal inkább visszhangzik ugyanaz az igazságtalanság, ami üvöltött 

100 éve a trianoni diktátumból is.



Ami akkor nemcsak a történelmi Magyarországot verte szét, hanem a korabeli 

Európát is. Amely igazságtalanság – a mai kettős mérce – sajnos ugyanígy 

bomlaszthatja, gyengítheti és szétverheti a mai Európát, az Európai Uniót is. Mi 

békeszerető és józan nép vagyunk. Ma nem akarunk határrevíziót. És pláne nem 

akarunk etnikai feszültséget, Isten ne verjen a szánkra, újabb háborúkat Európában 

vagy bárhol a világban. Ha lemondunk a revíziós igényekről, még nem jelentheti azt, 

hogy újabb 100 évig eltűrjük a provokációkat. A nemzeti érzékenységünk újabb és 

újabb megsértését. Azt, hogy senki, de senki nem törleszt semmit a velünk szemben 

fennálló trianoni adósságából.

Igazságot Magyarországnak! – a közel százéves követelés, amit magyarok és a 

világ jóérzésű népei, polgárai megfogalmaztak még mindig érvényes. Még mindig 

teljesítésre vár. Itt az ideje, hogy szomszédjaink és Európa vezetői kimondják, 

elismerjék és politikájuk igazodási pontjává tegyék, hogy a magyarság, a magyar 

nemzet Trianonnak az áldozata, nem pedig az előidézője, elkövetője.  Az nem járja, 

hogy Európa és a szomszédos államok vezetői csak annyit tudnak mondani erre a 

történelmi igazságtalanságra, hogy a magyaroknak ideje volna végre túllépniük a 

régi sérelmeken.

Elég az álszent, lekezelő mondatokból. A magyar sebek akkor tudnak behegedni, ha 

nem nyitják fel újra meg újra. Ha nem szórnak bele sót minden nap. Ha a 

szomszédos államok vezetői és persze a közös Európa dolgában illetékes 

politikusok végre megértéssel és tisztelettel fordulnak a magyarok iránt, a magyarok 

nemzeti érzékenysége felé. Ha nem abban serénykednek, hogyan asszimilálják a 

magyar kisebbséget. Hogyan tüntessék el a magyar nyelvű helyiségnév- és utcanév-

táblákat. Hogyan szorongassák a magyar nyelvű oktatási intézményeket és hogyan 

gáncsolják el a határaik között élő tömbmagyarság autonómia-törekvéseit. Közelít 

Trianon századik évfordulója, ez pedig nem a felejtésre ok, mert mi nem felejtünk.

Nem, nem, soha!

Az évforduló arra ok, hogy végre rendezzük közös dolgainkat, hogy Magyarország 

és a magyarság jóvátételt – ha nem anyagi, hát, legalább erkölcsi és politikai 

jóvátételt – kapjon a világtörténelem egyik legnagyobb igazságtalanságáért. Azért az

igazságtalanságért, amelynek ez a nép a legnagyobb kárvallottja volt és bizonyos 

értelemben a mai napig az is maradt.

Igazságot Magyarországnak, tiszteletet a magyarságnak!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

(Miniszterelnökség)



Javaslom az alábbiak megfontolását, mielőtt túlságosan lelkesednénk a fenti jogvédelmen!

Lázár Jánosék 2010. december 8-án megszavaztatták az Országgyűléssel - anélkül, hogy
erre népszavazás feljogosította volna az Országgyűlést (!!!) -, hogy akárhány izraeli cég
"liberalizáltan betelepülhessen” Magyarországra. Ez lehetővé tette akárhány nem magyar
zsidó hazánkban foglalkoztatását, itt tartózkodását. Nemrég lehetővé tették a nem magyar
ukrajnai zsidók itt tartózkodását is. Ettől kezdve a külföldi izraeliták egész Magyarországot
is felvásárolhatják az ideszült gyerekeiknek. Ahogy Simon Perez ígérte. Megvalósulhat az
Izraelita Szövetség (Alliance Israélite) 1910-ben közzétett „100 éves programja”. Az, hogy
a zsidók elfoglalják Magyarországot (és Galíciát). Annál is inkább megvalósíthatják, mert a
Stop só, Menzareform következtében 50 év múlva nem lesz szaporodásra képes magyar.
Amióta 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél is kimutatták az
azóta  a  magyarokra  kényszerített  mérgező  kálium  túladagolásos  és  konyhasóhiányos
étkezés (a Reformkonyha Stop só, Menzareform csalások) magas vérnyomást is okozó,
vese- és szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait, egyre
több a szaporodás képtelen magyar. Nemrég 153 spermadonornak jelentkező magyarból
150-nek volt hibás a spermája! Tehát a Trianon előtti határok visszaállítását ma már nem a
mi érdekünkben szervezik, hiszen nemsokára nem marad épkézláb magyar. Elsősorban a
hazánkból kialakítani kezdett Új Izrael területének a későbbiekben való bővítését szolgálja.
 .
Verőce, 2017. 06. 23.

Tejfalussy András 
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A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA 94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt zsidó hitközségi software:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld
sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E
két  országnak mindenképpen a miénknek kell  lennie,  mert számunkra ott  a
legkedvezőbbek  a  körülmények.  Ti,  zsidó  testvérek  fáradozzatok  minden
erőtökkel  azon,  hogy  mindkét  országot  teljesen  birtokotokba  vehessétek,
fáradozzatok,  hogy  minden  keresztényt  elűzzetek  és  teljesen  úrrá  legyetek.
Törekedjetek,  hogy  mindent,  amit  ott  a  keresztények  birtokolnak,  teljesen  a
kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi
szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a célra a szövetségünk
már is  gyűjtéseket  rendez  és  az  adományok váratlan bőséggel  folynak be  a
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a
galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre
kerüljenek.  Az  egész  világ  tőkései  erre  a  célra  nagy  összeget  áldoznak  s
egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”




