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Felszólalások Trianon „praxisa” ellen

Történeti Szöveggyűjtemény rovatunkban az elmúlt évszázad néhány kerek 
Trianon-évfordulóját idézzük fel – a tizediktől a kilencvenedikig. A váloga-
tásban „szót kap” a békedelegációt korábban vezető gróf Apponyi Albert, két 
magyar miniszterelnök (Kállay Miklós és Antall József), egy történész (Vigh 
Károly) és tíz éve a nemzeti összetartozás nyilatkozatát fogalmazó és megsza-
vazó országgyűlési képviselők. A tartalom és a korszak más és más, de a cél 
a mélyben ugyanaz: az adott időszak megfelelő keretrendszerén belül orvos-
ságot találni az évtizedek elteltével egyre jobban meg- és kiismert – Apponyi 
szavaival élve – trianoni „praxis” fájdalmával és kártételével szemben.

Apponyi Albert: Beszéd a trianoni 
békeszerződés aláírásának tizedik 
évfordulóján az Országgyűlés 
Képviselőházában (1930. június 4.)1 

Mélyen t. Képviselőház! 

A jognak fensége úgy hozza magával, 
hogy annak kötelező megnyilat-
kozásaiba sohasem vegyül bele 
bármi néven nevezendő érzelmi 
momentum. Bárminő szenvedélyek és 
érzelmek érvényesültek és küzdöttek 
légyen egymással az alkotásnak, a 
munkának, az előkészítésnek stádi-
umában: mikor azok eredményeként 
megszületik a jogszabály, ez a 
jogszabály a rideg parancs, vagy 
tilalom nyelvén beszél, hidegen, 

1 Képviselőházi Napló	 1927,	 XXIX.	 kötet,	 55-57.	 In:	
Trianon.	 Szerk.	 Zeidler	 Miklós.	 Budapest,	 Osiris,	
Nemzet	és	Emlékezet,	2008,	406–409.	Gróf	Apponyi	
Albert	 (1846–1933):	 Politikus.	 1872-től	 kezdve,	
néhány	apró	megszakítással,	haláláig	országgyűlési	
képviselő	 volt.	 Kezdetben	Deák-párti	 programmal,	
majd	a	konzervatív,	az	egyesült	ellenzéki,	a	Nemzeti,	
a	Szabadelvű	és	a	Függetlenségi	Párt	képviseletében	
is.	1901	és	1903	között	a	Képviselőház	elnöke.	1906	
és	1910,	majd	1917	és	1918	között	vallás-	 és	 köz-
oktatásügyi	miniszter.	 1920	 januárjában	 a	magyar	
békeküldöttség	vezetője.	1920	és	1933	között	újra	
nemzetgyűlési	 képviselő,	 emellett	 a	 magyar	 kor-
mány	fődelegátusaként	képviselte	Magyarországot	
a	Népszövetség	előtt.	

félreérthetetlenül, határozottan, 
minden vegyülék nélkül. 

Van mégis egy törvényünk, t. Ház, 
amelyben az érzelem hatalma rést 
ütött ezen a szabályon. Van egy 
törvényünk, amelynek hivatalos 
kiadmánya a Törvénytárban gyászsze-
géllyel jelent meg. (Igaz! Úgy van! 
- Helyeslés.) 

Ennek a gyászszegélynek jelentő-
ségéről, erről a gyászszegélyről 
óhajtok sokaknak és jelesül a 
Képviselőház összes polgári párt-
jainak megbízásából2 néhány szót 
elmondani ma, amidőn Trianon aláí-
rásának tizedik évfordulóját üljük. 

Egy törvénycikkről van szó, az 
1921. évi XXXIII. t.-cikkről mely 
becikkelyezte a trianoni békeszer-
ződést. Béke, szerződés, törvény. 
Ahány szó, annyi belső valótlanság. 
(Úgy van! Úgy van!) 

2	 Apponyi	 Albertet	 Herczeg	 Ferenc,	 a	 Magyar	 Revíziós	
Liga	 elnöke	 kérte	 fel	 a	 napirend	 előtti	 gyászbeszéd	
megtartására.	A	 Szociáldemokrata	Párton	kívül	 –	 akik	
ragaszkodtak	az	önálló	megnyilvánuláshoz	is	–	az	összes	
parlamenti	párt	lemondott	a	felszólalás	lehetőségéről,	
jelezve:	véleményüket	Apponyi	fogja	képviselni.	In:	Vizi	
László	Tamás:	A sérelmi politizálástól a nemzeti össze-
tartozásig. Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesí-
tés (1920–2010).	Budapest,	CEPoliti,	2016.
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Megvan mind a három fogalomnak 
formája és tartalmából valami. 
Megvan a béke abban az érte-
lemben, hogy megszűnt a háborús 
öldöklés; de hol van a kedélyeknek, 
a telkeknek az a belenyugvása, (Úgy 
van! Úgy van!) amely egyedül bizto-
sítja ennek a materiális békének 
is tartósságát?! (Úgy van!) Megvan 
a szerződés; aláírták azt a mi 
meghatalmazottjaink éppúgy, mint a 
velünk szemben állott országoknak 
megbízottjai, tehát kifogástalan 
szerződési formában jött létre e 
megállapodás, de hol van az, ami a 
szerződésnek lényege: az egymással 
szemben álló felek szabad megegye-
zése? (Úgy van! Úgy van! - Taps a 
Ház minden oldalán.) 

Törvény! Becikkelyeztetett ez a 
szerződés az akkor érvényben levő 
alkotmányos szabályok szerint, 
a törvényhozói hatalmat akkor 
gyakorló nemzetgyűlés határozata 
folytán, kifogástalanul; de hol van 
a törvényalkotás lényege: a nemzeti, 
a törvényhozói akarat szabad 
megnyilvánulása? (Úgy van! Úgy van! 
- Taps a Ház minden oldalán.)

A forma megvan, a lényeg mégis csak 
egy egyoldalúlag reánk kénysze-
rített diktátum és ez a forma is 
diktátum. (Úgy van! Úgy van!) Ezt a 
formát követelték győztes ellenfe-
leink, mert ezáltal az ő egyoldalú 
diktátumukat fel akarták ruházni 
a jog fenségével, a jog kötelező 
erejével. Hát ezt elérhették, 
formai szempontból el is érték, de 
amit nem érhettek el, ez az, hogy 
az ekként létrejött szerződésben 
és törvényben, amely tehát formai 
jogot alkot, meglegyen a jog tulaj-
donképpeni tartalma is: az erkölcsi 
igazság, (Úgy van! Úgy van!) amely 
ha nincs meg, a forma, a formai jog, 
amely éppen ezt az erkölcsi tartalmat 
van hivatva megvalósítani, összeüt-
közésbe jön magával a tartalommal 
és akkor ennek következménye nem 

lehet más, mint állandó bizonyta-
lanság, állandó veszély. (Úgy van! 
Úgy van!)

Pedig ezt az erkölcsi igazságot 
Trianon teljesen nélkülözi a követ-
kező okok miatt. Először: reánk 
méretett, mint megtorlásra, az 
egyoldalúlag megállapított háborús 
felelősségnek, tehát egy teóriának 
alapján, amely a történelmi kriti-
kának mostani legkezdetlegesebb 
stádiumában sem állja meg a helyét 
a történelem ítélőszéke előtt, 
(Úgy van! Úgy van! a Ház minden 
oldalán.) de legmélyebben sújta-
tott az a nemzet, amely még ha az 
az elmélet állana is, valamennyi 
között a legkevésbé volna felelős, 
(Úgy van! Úgy van!) mert hiszen nem 
bírt teljesen független önrendel-
kezéssel (Úgy van! Úgy van!), és 
ami befolyást gyakorolhatott az 
akkori nagynevű miniszterelnöke 
útján, az a legvéresebb provokáci-
óval szemben is a mérsékletnek és 
a háborús intézkedéseknek kikerü-
lése érdekében vettetett fel. (Úgy 
van! Úgy van! Taps a Ház minden 
oldalán.) Nélkülözi az erkölcsi 
igazságot, mert midőn egyrészt 
félrelökte a sok évszázados törté-
nelmi jogot, egyúttal félrelökte 
és mellőzte azt a másik jogforrást 
is, amely egyedül állítható amazzal 
szemben: a nemzetek önrendelke-
zési jogát, (Úgy van! Úgy van! a 
Ház minden oldalán.) minden érde-
kelt megkérdezése nélkül, mintha 
nem is emberekről, hanem felelősség 
nélküli állati lényekről volna 
szó, áthelyezett tömegeket egy 
államból a másikba, azok megkérde-
zése nélkül. (Úgy van! Úgy van!) 
Nélkülözi továbbá az erkölcsi igaz-
ságot, mert midőn ekképpen a bármely 
alapon konstruálható jog mellő-
zésével saját egyoldalú akaratát 
helyezte előtérbe a győzők szövet-
sége, ennek az ő akaratának megál-
lapításánál a tények felkutatásában 
is egyoldalúlag járt el, kizárólag 
az új hódításokra sóvárgók adatait 
használta fel, egyoldalú információ 
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alapján határozott, a tények 
kellő ismerete nélkül, a tények 
félreismerésével. (Úgy van! Úgy 
van! a Ház minden oldalán.) 

Nélkülözi továbbá az erkölcsi igaz-
ságot, mert Magyarország feldarabo-
lásában egyetlenegy elvet sem vitt 
keresztül következetes, lelkiisme-
retes öntudatossággal. Szétdarabolta 
a természetes gazdasági össze-
függéseket (Úgy van! Úgy van! a 
Ház minden oldalán.), és most már 
kezdik bevallani, hogy ennek követ-
kezménye természetszerűleg a nyomor 
és nélkülözés mindenfelé, (Úgy van! 
Úgy van! a Ház minden, oldalán.) de 
ezt azzal iparkodnak igazolni, hogy 
másképp nem lehetett eleget tenni 
a nemzetiségi elv követelményének. 
Ámde a nemzetiségi elv követelmé-
nyének akképp tettek eleget, hogy 
a Magyarországtól elszakított 
közel tízmillió lakosnak csak 55%-a 
fajrokon azokkal az államokkal, 
amelyekhez csatoltattak, 45% pedig 
tőlük idegen, 35%, azaz 3 300 000 
pedig tiszta fajmagyar (Úgy van! 
Úgy van! a Ház minden oldalán.), és 
ugyanazok, akik előbb a gazdasági 
összefüggések széttépését a nemze-
tiségi elv tiszteletben tartásával 
indokolták, most a nemzetiségi elv 
félretételével bizonyos másodrendű 
gazdasági érdekeket emeltek ki. 
(Úgy van! Úgy van! - Taps a Ház 
mindent oldalán.) A tőlünk elszakí-
tott majdnem három és fél millió faj 
magyar közül közel kétmillió olyan 
területen lakik, mégpedig számba 
vehető idegen fajvegyülék nélkül, 
amely határos azzal a területtel, 
amely Magyarországnak meghagyatott. 
(Úgy van! Úgy van! a Ház minden 
oldalán.)

Mélyen t. Képviselőház! Ez a labdázás 
az elvekkel, ez az előtérbe állítása 
egyiknek a másik rovására aszerint, 
amint ez barátaiknak kedvezett 
és minket sújtott, önnönmagában 
félrelökése minden etikai alapnak. 
(Úgy van! Úgy van! a Ház minden 
oldalán.) Ámde Trianon teóriájánál 

talán még rosszabb Trianon praxisa, 
s az, amit a reánk mért csapásnak 
enyhítésére annak a szerződésnek 
néhány szakasza tartalmaz, s amit 
az ugyanebből a célból egyidejűleg 
kötött egyéb szerződések létre-
hoztak, az mind holt betű maradt, 
míglen mindazt, amit teljesíte-
nünk kell Trianon értelmében, való-
ságos shylocki3 pontossággal köve-
telték tőlünk. (Úgy van! Úgy van! 
a Ház minden oldalán.) A nemzeti 
kisebbségek védelmére alkotott 
szerződések4 holt betűk maradtak 
és ezáltal súlyosbodik a területi 
szétdarabolás által nemcsak reánk, 
hanem az emberiség magasabb érde-
keire is mért csapás, mert ez azzal 
együtt jár, hogy a tőlünk elsza-
kított területeken lévő, sokszor 
ősi és dicső múlttal rendelkező 
magyar kultúra irtó hadjáratnak van 
kitéve. (Úgy van! Úgy van! a Ház 
minden oldalán.) A békeszerződés, 
midőn Magyarországnak éppúgy, mint 
a többi legyőzött államoknak, 
teljes lefegyverzését rendelte 
el, maga utalt arra, hogy ez csak 
előkészítője akar lenni az álta-
lános lefegyverzésnek. 

Ilyen ígéret fejében, ezzel kapcso-
latosan járultunk mi ahhoz hozzá 
és ezt megismételte a Nemzetek 
Szövetsége alapokmányának 8. §-a, 
s íme, azt látjuk, hogy ezzel a 
kérdéssel egy olyan játékot űznek, 
amely már maholnap a megfigyelő embe-
riség legnagyobb részéből kiirtotta 
azt a hitet, hogy komoly dologról 
van szó. (Úgy van! Úgy van! a 
jobboldalon és a középen.) 

Ámde, mélyen t. Képviselőház, 
az egyoldalú felfegyverzéshez 
és lefegyverzéshez való konok 
ragaszkodásban szinte bevallása 
foglaltatik annak, hogy olyan álla-
potokat teremtettek, amelyek belső 
3	 William	Shakespeare	A velencei kalmár	c.	drámájá-

nak	uzsorásalakja.	–	Trianon i. m. 2008,	409.
4	 A	 békeszerződésekbe	 belefoglalt,	 nemzeti	 kisebb-

ségek	védelméről	szóló,	az	adott	állam	által	vállalt	
kötelességek	rendszere.	
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igazságukban nem bírják a fennmara-
dásnak zálogát, (Úgy van! Úgy van!) 
hanem csak a folytonos túlerőnek 
fenyegetés által mesterségesen 
tartatnak fenn. (Úgy van! Úgy van! 
- Taps a Ház minden oldalán.) 

Mélyen t. Képviselőház! Feladatomat 
akképp véltem teljesíthetni, hogy 
tartózkodtam minden szenvedélyes 
kitöréstől, (Helyeslés a jobbol-
dalon.) tartózkodtam minden színe-
zéstől, egyedül tényeket, a meg 
nem cáfolható, el nem tagadható 
tényeket állítottam a t. Ház elé, 
(Helyeslés.) mert úgy vélekedtem, 
hogy egyedül e tények szavának 
monumentalitása méltó a mi nemzeti 
tragédiánk nagyságához, hogy csak 
elvennék belőle valamit, ha a maga-
méból hozzá akarnék tenni. 

Hasonló ridegséggel akarom tehát 
levonni a mondottakból a szükség-
szerű logikai konzekvenciákat, 
(Halljuk! Halljuk!) midőn kérdem, 
hogy lehetséges-e ilyen állapotokra 
fektetni a tartós békének nagy 
érdekét, midőn kérdem, hogy békének 
nevezhető-e az az állapot, amelyben 
az égbekiáltó igazságtalanság némely 
nemzetekre rásújt, más nemzetek 
pedig abból hasznot húznak? (Úgy 
van! Úgy van!) A válasz az így felve-
tett kérdésre nem lehet kétséges. 
Ha tehát mi a mai napon is és mindig 
felemeljük tiltakozó szavunkat a 
velünk szemben, az emberiség maga-
sabb érdekeivel szemben elköve-
tett súlyos hiba és igazságtalanság 
ellen; ha el vagyunk határozva, 
hogy a jognak minden eszközével 
iparkodni fogunk a jog lényegének, 
az igazságosságnak (Úgy van! Úgy 
van!) érvényesítésére: akkor mi 
nem csupán saját ellenállhatatlan 
nemzeti érzelmünket, nem csupán 
nemzeti önérzetünknek parancsszavát 
követjük, hanem jobban szolgáljuk a 
békének érdekeit, mint szolgálnék 
egy olyan megnyugvásnak színle-
lése által, amely akkor is becs-
telen volna, ha őszinte lehetne, 
sőt akkor talán még becstelenebb... 

(Úgy van! Ügy van! - Hosszan tartó 
taps a Ház minden oldalán.) 

Igazunknak és tiszta szándékainknak 
tudatában bizalommal tekinthetünk 
a lassanként mind világosabban 
látó nemzeteknek szemeibe és fele-
melhetjük tekintetünket az égre, 
elmondván nemzeti imánkat: Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy isteni örök 
igazságban, hiszek Hazánk feltáma-
dásában!5 (A Ház tagjai helyükről 
felemelkednek. - Hosszan tartó 
általános taps és lelkes éljenzés.)

Kállay Miklós: Trianon6

Szokatlan, hogy a Magyar Tragédia 
évfordulóján Marx-Engels idézettel 
kezdem, de az igazságot jó az 
ellenség tanúságával megvilágítani. 
Ez így szól: „A pánszlávizmus olyan 
mozgalom, amely meg akarja semmi-
síteni, amit ezer év történelme 
alkotott s csak úgy tud megvaló-
sulni, ha Európa térképéről letörli 
Magyarországot, Törökországot és 
jelentős részét Németországnak. 
Ennélfogva le kell igáznia Európát, 
hogy biztosítsa ezen eredmények 
állandóságát, ha azokat valaha 
eléri. A pánszlávizmus most már 
hitvallásból politikai program 
lett és 800 000 szurony támogatja. 
- Európának csak két lehetősége 

5	 Papp-Váry	 Elemérné	 Sziklay	 Szeréna	 Magyar 
Hiszekegy	 című	 imája,	 amely	 a	 Magyarország	
Területi	Épségének	Védelmi	Ligája	és	a	Védő	Ligák	
Szövetsége	által	 kiírt	1920-as	pályázatán	első	díjat	
nyert.	A	Horthy-korszakban	kultikus	nemzeti	imád-
ságnak	számított.	

6 Katolikus Szemle	 (Róma),	 1960.	 április–június,	
81–86.	Kállay	Miklós	 (1887–1967):	Politikus.	1932-
től	 országgyűlési	 képviselő,	 a	 kormánypárt	 színe-
iben,	 majd	 pártonkívüliként.	 1942	 és	 1944	 között	
miniszterelnök,	 kormányfői	 időszakában	 egyértel-
műen	lazított	az	egyoldalú	tengelyhatalmi	elkötele-
ződésen.	A	német	megszállás	után	a	török	követsé-
gen	kért	és	kapott	menedéket,	a	nyilasok	hatalomra	
kerülése	után	feladta	magát.	A	Margit	körúti	fogház-
ban	 és	 Sopronkőhidán	 raboskodott,	majd	 a	maut-
hauseni	 és	 dachaui	 koncentrációs	 táborba	 szállí-
tották.	1945	májusában	 szabadult.	Nem	tért	haza,	
politikai	 tevékenységét	 a	 továbbiakban	 a	 magyar	
emigráció	keretei	között	fejtette	ki.
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marad: alávetnie magát a szláv 
igának, vagy mindörökre elpusztí-
tani annak központi támadó erejét.” 
(Marx-Engels: Deklaration. Neue 
Oder-Zeitung, Breslau, 1885, IV. 
21). 

A pánszlávizmus politikai programja 
az első világháború után, a központi 
hatalmakat bekerítő politika segít-
ségével kezdett érvényre jutni. 
Az alternatíva pedig ma, miután 
a bolsevizmus vezető szerephez 
jutott, még döntőbben áll előttünk, 
mint valaha. 

Ne higgyük, hogy gondolkodó 
államférfiaink, különösen az erdé-
lyiek, ne láttak volna tisztán. 
Kossuth federációs terve is előre-
látás volt, csak nem megoldás, mert 
ha esetleg békés eszközökkel, vagy 
valamivel enyhébb feltételekkel is, 
de ötven évvel hamarább hozta volna 
Trianont. 

A monarchia zavarai és Magyarország 
1867-ben visszakapott nagysága 
azonban másra terelték a figyelmet. 
A politika, irodalom, közvélemény 
alig foglalkozott vele, és akik 
szavukat hallatták, azokat lehur-
rogták, hogy ne fessék az ördögöt a 
falra. Végzetes volt az is, hogy a 
magyar nép közömbös volt ebben és a 
választásokon a nemzetiségi kérdés 
sohasem szerepelt, nem érdekelt, 
nem tüzelt fel tömegeket. 

Trianon csak akkor és úgy lett volna 
megelőzhető és elkerülhető, ha 
önállóságunk első napjától kezdve 
tisztában vagyunk helyzetünkkel, 
a világpolitikai irányzatokkal, 
megmaradásunk feltételeivel és 
ezért küzdünk, ennek él a nemzet. 
Míg mi aludtunk, mind elterjedtebb 
lett a nemzetiségi kérdések vitája, 
felvetődött az önrendelkezési jog 
követelése a tudományban, publi-
cisztikában egyaránt és a kisebbség 
jogait — míg mi hallgattunk — 
elébe tették a többség jogainak. 
A mi nacionalizmusunk feudális, 

antidemokrata volt, a nemzetiségeké 
azonban demokratikus lett.

Vitézségünk, geopolitikai helyze-
tünk mindig megmentett bennünket 
az ellenség végleges megszállá-
sától, de nem tudott megvédeni a 
nemzetiségek beszivárgásától, sőt 
elősegítette azt minden határunkon, 
ami az ország védelmi vonalainak 
megszállását is jelentette. Nagy-
Magyarország fennállt tatár-tö-
rök-osztrák hódítások és uralmak, 
a nyugati kultúra és civilizáció 
befogadása dacára, nem adta fel 
magyarságát. Ám mindez kívülről 
jött, rendíthetetlenül megállottunk 
vele szemben, a harcos idegen felé 
nem disszimilálódtunk, nem adtunk 
fel területet, de a nemzetisé-
gekkel szemben, akik nem karddal, 
nem kultúrával jöttek, hanem a 
szolganépek alkalmazkodó természe-
tével és kitartásával, feladtuk a 
magyar népet, területet, vallást, 
kultúrát. Csak a magyar népi erő 
szállhatott volna szembe velük, 
de az elgyengült a pórlázadások 
leverésében, a török pusztítása-
iban, a jobbágy sorsban. És sajnos 
a betelepedő nemzetiségi csoportok 
fajilag egységesebbek voltak, mint 
mi magunk. 

Mi csak mint nagyhatalom marad-
hattunk meg, állhattunk ellen a 
töröknek; Mohács óta a magunk ereje 
nem volt elég, ezért kellettek a 
Habsburgok. Vállalni kényszerültünk 
függetlenségünk és jogaink foly-
tonos csorbítását, népünk gazdasági 
kihasználását, a nagy dinasztikus 
politikában a másodrendű szerepet, 
hogy részesei legyünk a kor legna-
gyobb hatalmának. Ez nem volt irre-
ális politika; odajutottunk, hogy 
a független magyar államiság lett 
volna az. Ez a lépés nemcsak a török 
elleni védekezés egyedüli lehető-
ségét jelentette; mint kis állam 
sem tudtuk volna magunkat tartani 
semmi irányban, hiába mutattunk 
fel csodálatos keresztényi harcos 
erőket. 
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Nem rendelkeztünk azokkal a tulaj-
donságokkal sem, mint a balkán 
népek. Mi a másfél százados török 
harcok idején a Mátyás alatti négy 
milliós népességről lecsökkentünk 
másfél millióra, amelynek a fele 
sem volt magyar. A balkáni népek a 
török igában, a legrosszabb gazda-
sági helyzetben szaporodtak. Mikor 
mi négy milliónyian voltunk, az ő 
számuk alig egy millió; ma fordítva 
áll a számarány. Lehet, hogy ha mi 
sem állunk ellen, kard helyett a 
megalkuvást választjuk, meglenne az 
álmodott harminc millós magyarság. 
De mi ezt nem tehettük, nekünk hiva-
tásunk volt. 

Most azt mondjuk, hogy a monar-
chiával pusztultunk. Ez igaz, de 
mint Trianon mutatja, a gyűlölet 
a magyarság ellen volt a legna-
gyobb, mi voltunk imperialistáknak 
és elnyomóknak kikiáltva. A kiegye-
zéstől kezdve mi voltunk a Monarchia 
és az uralkodóház fenntartója. Nem 
hiszem, hogy a Monarchiában elfog-
lalt helyzetünk idézte elő Trianont, 
inkább megakadályozhatta volna, 
de mindenesetre determinálta. Ha 
Trianont vizsgáljuk, ebből kell 
kiindulnunk.

A ’67-es kiegyezés, az Osztrák-
Magyar Monarchia megalkotása volt 
az utolsó lehetőség a megmara-
dásra, sőt a Monarchia összeom-
lása után az önálló Magyarország 
megteremtésére. Utoljára adta az 
isteni gondviselés kezünkbe nemze-
tünk létét vagy nem létét. Ma már 
látjuk, hogy milyen keveset oldot-
tunk meg ezen hosszú korszak alatt, 
amikor mindent meg lehetett volna 
oldanunk. A magyar gondolat, erő 
elsikkadt az országot megosztó 
’48-as és ’67-es párt közötti meddő 
vitákban. Ebben az időszakban sem 
a kormány, sem az ellenzéki pártok 
nem jöttek konstruktív, szoci-
ális és gazdasági javaslatokkal; 
ha felmerült valami, az elsikkadt 
a közjogi vitákban. Minden kérdés 
mögött az a fikció állott, hogy a 

közösséget Ausztriával lazítani 
kell, de homályba veszett, hogy mi 
lesz azután. 

Az ország megmentéséhez, hogy el 
ne sodródjék a Monarchiával, az 
kellett volna, hogy ez alatt az 
ötven év alatt az ország hatalmas, 
egységes erőt mutasson fel, népes-
ségében gyarapodjék, gazdagodjék, 
következetes legyen a nemzetiségi 
kérdés kezelésében és társadalmilag 
egyenes magyar fejlődést építsen 
fel. Demokratizálódjék: nem idegen 
eszmevilágú, hanem magyar népünkre 
felépített demokráciát valósítson 
meg. 

A társadalom körei ’67 után valóban 
kitágultak, a kornak kötelező gazda-
sági liberalizmusával megnyíltak a 
szociális emelkedés lehetőségei. 
Ez volt a nagy pillanat, amikor 
a felszabadult jobbágynak, kisne-
mesnek meg kellett volna indulnia 
felfelé. Senki sem törődött velük, 
segített nekik, hogy ők menjenek be 
az élet kapuján, hanem a felkészül-
tebb, kitűnő képességű németek és 
zsidók jutottak el mindenüvé. Más 
kérdés, hogy hasznosak voltak és 
jó magyarok lettek. Míg Werbőczy 
törvénye szabta meg, hogy ki van 
fenn és ki van lenn, ez kényszer-
helyzet volt, csak lázadni lehetett 
ellene, de hogy a szabadság, egyen-
lőség megindulásával úgyszólván 
az egész magyar nép kimaradjon, 
ez többé jóvá nem tehető nemzet-
ellenes vétség maradt végig. A 
földjuttatást akkor könnyebb lett 
volna megcsinálni, mint a Trianon 
után megkétszereződött föld-
műves népünkkel, de az 5-10 holdas 
kisgazdaság sem akkor, sem azután 
nem jelentett egymagában sem gazda-
sági, sem szociális emelkedést és a 
falut még falubbá tette volna. Míg 
félmillió magyar vándorolt ki, sokan 
földjüket adták el, Galíciából, 
Romániából, Bulgáriából, Szerb- és 
Horvátországból, ugyanannyi idegen 
jött a helyükbe. 



Rendszerváltó Archívum 2020/2 Trianon 100

162

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

Sokat alkothatott volna a kiegyezés 
kora, Magyarországot nagyon 
erőssé, gazdaggá, műveltté tehette 
volna. És semmi akadálya nem volt, 
hogy demokratizálódjék, ahogy 
például minden császárság, rang-
kórság, katonáskodás, nagybirtok 
és nagyipar ellenére megtörtént 
Ausztriában, ahol pedig kevesebb 
alkotmányosság volt, mint miná-
lunk. Csak magunkon múlott. De az 
Ausztriával való viszonyunk, ami 
pedig az egész korszakot foglalkoz-
tatta, nem múlott rajtunk. Semerre 
sem volt barátunk. Szomszédaink 
között Ausztriát kivéve nem is lehe-
tett. Közös célunk csak vele volt: 
a Monarchia fenntartása. 

Az Ausztriával való együttélés 
haszonélvezői minden szempontból 
az osztrákok voltak, de egyformán 
egymásra voltunk szorulva. A 
kiegyezés nélkül az osztrák biro-
dalom szétbomlik. Szétvitte volna 
a nemzetiségi kérdés, a szociál-
demokraták aknamunkája, a minden 
előnyt élező csehek árulása, 
az ál-konfederációs államszer-
kezet. A stabilitást Magyarország 
jelentette. 

Trianon azonban nemcsak 
Magyarország sorsát pecsételte 
meg, okozója lett Európa tönkre-
télelének és a bolsevizmus diada-
lának is. Akik az első világháborút 
kihívták — nem mi voltunk azok, 
hanem akik már akkor gondoltak a 
konstruktív erők eliminálására — 
viselik a felelősséget a történ-
tekért. Akik az első világháború 
előtt a Monarchiát és lényegét, 
bennünket meg akartak semmisíteni, 
felelősek a második világháború 
Európájának békenélküli odadobá-
sáért. Trianont megteremtették, 
valótlanságokkal, ferdítéssel, 
történelmi-földrajzi hamisítással 
és igazságtalansággal. Az első 
háború utáni békekötések meggyen-
gítették Európát: az egységes 
monarchia helyébe egyenetlen dunai 
államokat tettek; a második háború 

szerződései a kommunisták zsákmá-
nyává dobták oda őket. 

Minden meg nem oldott probléma, 
mint átokfelhő lebegett azután a 
trianoni ország felett. Vége az 
ezeréves nagyhatalmi létnek, a 
Kárpátok térségében a legnagyobból 
a legkisebbek lettünk. Amivel 
vádoltak: imperializmus, sovi-
nizmus, türelmetlenség, az valóság 
lett — ellenünk. 

Mit menthettünk át a múltból — 
Szent Koronát, alkotmányt, király-
ságot? Üres térben látszott mozogni 
minden, királysághoz is csak a 
győzőnek volt joga. Földrajzilag, 
gazdaságilag csonk lettünk, oda 
népünk színe-java. 

De megláttuk, hogy a legfontosabb 
az, ha megmenthetjük népünk lelkét! 
Nehéz volt remélni vesztett háború 
után, vörös- vagy fehérterroron 
keresztül, de a magyar élni akarás 
minden csapás és pusztulás után, 
a pragmatikusan gondolkodók elle-
nére a magyar lelket újra gazdagon 
megtöltötte. 

Az irredentizmus, a revizió, a 
„nem, nem, soha!” — vesztett háború 
után merész, de százszor is jogos 
indulata mentett meg! A magyar 
lélek ürességét, célnélküliségét 
kitöltötte, pozitívvá varázsolta 
egyik napról a másikra. Ha ez nem 
történik meg, elpusztulunk, — így 
hinni kezdtünk az életben. 

Rákóczi és ’48 óta nem volt nemzeti 
ideálunk, közös lelki élményünk, 
amely még a jogra, az igazságra 
is hivatkozhatott és gazdasági, 
szociális alappal is alátámaszt-
ható volt. Nem a ’67, nem a világ-
háború, hanem egyedül a revízió 
indította meg a magyarságot. Ha nem 
jön, jön az osztályharc, feleke-
zeti harc, kommunizmus, vörös vagy 
fehér embertelenség, és nem lett 
volna nyugalom a Duna völgyében. 
A revízió államformáló, Európa 
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figyelmét felhívó, a világ lelki-
ismeretét megmozdító tett volt. 
Életjelét adtuk, hogy vagyunk, az 
életért küzdeni fogunk. Ha nincsen, 
a körülöttünk dühöngő nacionaliz-
musok biztosan a megmaradt rész 
után is kinyújtották volna kezüket, 
ahogy azt meg is kísérelték. 

A magyar nemzet végig irredenta 
maradt, a szövetségesek teheráni 
értekezletén7 ott volt a magyar 
kormány memoranduma, amelyet ők 
kértek. Abban a magyar igazság 
volt leszögezve és az, hogy ha 
Magyarországot a Nyugat elejti és 
nem elég erős, nem marad semmi Közép-
Európában, ami megállítsa a kommu-
nizmust. Annyira súlyosnak látszott 
érvelésünk, hogy ettől kezdve elva-
kult erővel indult meg az árulók és 
Trianon alkotóinak nagy harca elle-
nünk, létünk ellen. Tudták, hogy ha 
Magyarország megmarad, akkor kitart 
múltja, kereszténysége, nyugati 
kultúrája mellett és megingatha-
tatlan bástya a kommunizmus ellen. 

Trianon és 1944 között — mivel a 
nemzet hitt önmagában és jövőjében 
— újrainduló életkedvvel és tehet-
séggel kitöltött 25 év telt el. 
Halálra voltunk ítélve teljesen: 
alapjaiban látszottunk megfosztva 
állami, népi, gazdasági, emberi 
lehetőségeinktől. Megmaradtunk! A 
magyar nép még soha ilyen jelét nem 
adta fiatalságának és életerejének. 

Csak vessünk egy pillantást magunk 
körül, hogy mit fejlődtünk és 
alkottunk abban az időben, — mit a 
körülöttünk levő agyontámogatott, 
zsákmányban dúskálódó államok. 
Mit fejlődött például Budapest és 
hol maradt el Belgrád, Bukarest 
és a többiek? Hová süllyedt gazda-
ságilag és kulturálisan Erdély, 
Bácska az ő kezükön? Melyikük adott 

7 A	 szövetségesek	 találkozója	 1943.	 november	 28-a	
és	december	1-je	között,	ahol	Sztálin,	Roosevelt	és	
Churchill	 többek	 között	 a	 nyugat-európai	második	
front	megnyitása	mellett	döntött.	

Nobel-díjasokat a világnak? Mily 
nagyszerű volt a mi irodalmunk, 
zenénk, tudományunk világvissz-
hangja? Kinek voltak a sportolói az 
első három között az olimpiászokon? 
Soká lehetne folytatni. Három új 
egyetemet, iskolák ezreit léte-
sítettük, iparunk, mezőgazdasági 
termelésünk jelentős része exportba 
került, szociális intézményeink jól 
működtek és előtte jártak a legtöbb 
nyugati demokráciának. 

Trianon azonban akkor mutatja meg 
igazi romboló hatását, ha népünknek, 
elsősorban a falusiaknak gazda-
sági helyzetét nézzük. Ez volt első 
napjától kezdve a ragyogónak látszó 
negyed század nagy és nem orvosolt 
problémája. Ennek a problémának 
sem a múlt, sem a háborúk közötti 
korszak nem találta a megoldását. 

Trianon Magyarország történelmi 
folytonosságát akarta elpusztí-
tani; a magyarság lelkében ez nem 
következett be, a nemzeti érték-
termelésben sem, megrázkódtatá-
sunk elsősorban népi létünk alap-
jaiban éreztette hatását. Az akkori 
helyzet súlyosságát mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy fel sem merült 
reális, keresztülvihető reformterv 
akár a politikai életben, akár a 
szakirodalomban. 

A magyar nemzeti vagyon lett a 
legkisebb Közép- és Nyugat-Európa 
országai között, s lassan tudott 
csak emelkedni. A fejlődés általá-
nossága dönti el a népek gazdasági 
és szociális helyzetét. Mi ebben a 
tekintetben mindig ott voltunk és 
vagyunk változatlanul, ahová geopo-
litikai elhelyezkedésünk sodort. 
Nem változtathatott ezen Mátyás 
ragyogása, Széchenyi és a reform-
korszak, s a ’67 lehetőségei. 

Trianontól kezdve az ország gazda-
godott, de a nép nem tartott lépést 
vele. Olyan hajszálon függött 
Csonka-Magyarország gazdasági 
egyensúlya, hogy azt elébe helyeztük 
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a munkásság életszínvonalának. Az a 
gazdasági elmélet uralkodott, hogy 
első a nemzeti vagyon és jövedelem 
emelkedése, abban azután a munkás 
megtalálja vas törvényszerűséggel 
a maga részét. Az orosz kommu-
nista és minden más gazdasági rend-
szernek ez az alapja. Elméletileg 
helyesnek látszott, de a mi bizony-
talan helyzetünkben nem volt az, 
mert elodázta a szélesebb körök 
módosodását, nem javult a szegé-
nyek életszínvonala, — a gazdagság 
pedig odalett. Bizonyosan lehetett 
volna másképpen, jobban: való, hogy 
nem tudtunk nagy elhatározásokat 
végrehajtani, nem tudtuk megol-
dani a földbirtokkérdést sem. De 
tudtuk, hogy ha az történik, ami az 
összeomlás után jött, — ez pontosan 
ki volt számítva — másfélmillió 
keresőnek kell elhagynia a falut, 
mert annyinak nem jut föld és nem 
marad kereset. Ez be is következett. 

Trianon és irredentizmus egy méhben 
fogantak. Addig él nemzetünk, míg 
az ellenállás, a bele nem nyugvás 
lelke él. Az irredentizmus nemcsak 
azt jelenti, hogy a népek önrendel-
kezésének joga alapján területeket 
követelünk vissza, hanem jelenti a 
magyar történelmi fejlődés folyto-
nosságát, a szociálisabb berendez-
kedésű jövőt, a vallás, a jó és 
nemes helyét az embert szellemében 
és föltétlen tisztességet. 

Magyarországot a nemzeti erők 
tartották fenn ezer éven keresztül, 
ellenség ellen, idegen befolyás 
ellen, ha kellett királya, vagy 
saját pártoskodó széthúzása ellen. 
Ennek a nemzetfenntartó erőnek ma 
vége, elmúlt, soha vissza nem jön. 

Ma új nemzetfenntartó erő kell, új, 
meg nem hurcolt, mindenkinek tetsző, 
mindenkit befogadó, mindent felül-
múló! Ez megszületett négy évvel 
ezelőtt, az októberi napokban, 
megjelent, ami még nem volt, ami 
hiányzott egész történelmünkben: a 
magyar népi erő! 

Új honfoglalás kell — és jönni fog; 
még akkor is, ha az ország meg nem 
szuverén, de a magyar nép már az, 
— és megmutatta, hogy nincs és nem 
lesz lelki Trianon.

Vigh Károly: A trianoni békeszer-
ződés évfordulójára8

[…] Az antanthatalmak Legfelsőbb 
Tanácsa 1919. december 1-jén szólí-
totta fel a magyar kormányt, hogy 
küldje el meghatalmazottait a béke-
kötésre. A küldöttség tagjai gróf 
Apponyi Albert vezetésével 1920. 
január 7-én érkeztek Neuillybe, 
ahol az ún. madridi kastélyban 
szállásolták el őket, és kijárási 
tilalmat rendeltek el számukra. 
Apponyinak csak korára való tekin-
tettel - 74 éves volt - engedé-
lyezték, hogy egy rendőrfelügyelő 
kíséretében (!) végezhesse rövid 
egészségügyi sétáját.

8 Honismeret,	 1990.	 március–június,	 18–22.	 Az	 írás	
1990-es	bevezetője	szerint:	 „Ez	az	 írás	a	Honismeret 
1980.	 3.	 számában	 jelent	 volna	 meg,	 ha	 a	 Hazafias	
Népfront	 akkori	 vezetése	 a	 pártközpont	 utasítására	
be	 nem	 zúzatta	 volna.	 Új	 számot	 kellett	 megjelen-
tetnünk,	 amelyben	 ez	 a	 cikk	 már	 nem	 szerepelt.	 A	
már	elkészült,	bekötött	lapból	akkor	csak	egy	tucatot	
tudtunk	megmenteni,	annak	alapján	néhány	nyugati	
magyar	lap	–	így	az	Irodalmi Újság	–	foglalkozott	is	a	
Honismeret	bezúzásának	körülményeivel.	Vigh	Károly	
írásának	mostani	 közlésével	 nemcsak	 a	magyar	 tör-
ténelem	 legtragikusabb	 eseményére,	 hanem	 lapunk	
megsemmisítésének	 tizedik	 évfordulójára	 is	 emléke-
zünk.”	Vigh	Károly	(1918–2013):	Történész.	Egyetemi	
tanulmányait	 Pozsonyban	 és	 Budapesten	 végezte,	
bölcsészdoktori	 disszertációját	 1945-ben	 védte	 meg	
a	budapesti	egyetemen.	1942	és	1949	között	a	Teleki	
Pál	Intézet,	majd	az	MTA	Történettudományi	Intézete	
szlovák	referenseként	dolgozott.	1949-ben	a	Magyar	
Történelmi	Társulat	főtitkárává	választották,	azonban	
ebben	 az	 évben	 elbocsátották	 a	 Történettudományi	
Intézetből.	 1950	 és	 1952	 között	 a	Magyar	 Országos	
Levéltár	 külügyi	 levéltári	 referense,	 1952	 és	 1958	
között	a	Pest	Megyei	Levéltár	vezetője	volt.	Az	’56-os	
forradalom	alatt	a	levéltári	forradalmi	bizottság	tagja	
volt.	 1957-ben	 eltávolították	 állásából.	 1958	után	 az	
Országgyűlési	Könyvtárban,	 a	 Legújabbkori	 Történeti	
Múzeumban,	majd	a	Nemzeti	Múzeumban	dolgozott.	
1986-tól	 a	 Bajcsy-Zsilinszky	 Endre	 Baráti	 Társaság	
elnöke,	1989	decemberétől	örökös	tiszteletbeli	elnöke.	
1991	és	2011	között	a	Rákóczi	Szövetség	alelnöke.
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A magyar küldöttség magával hozott 
dokumentumait, statisztikáit, memo-
randumait olvasatlanul hagyták, még 
a zárójelentésük sem került tárgya-
lásra. Csak az utolsó napon, január 
16-án engedték Apponyit a békekon-
ferencia elé, de hiába sorakoz-
tatta fel érveit, mind a területi 
korrekciókra, mind vitás esetekben 
a népszavazásra tett indítványait 
elutasították. Csehszlovákia, 
Románia és Jugoszlávia követe-
lései ugyanis korántsem kizárólag 
etnikai alapokon nyugodtak, hanem 
gazdasági, stratégiai előnyöket 
keresve, hatalmi pozíciókra töre-
kedve kerültek megfogalmazásra.

A magyar kormány - a békefeltételek 
enyhítése érdekében - azzal próbál-
kozott, hogy felajánlotta részvé-
telét a Szovjet-Oroszország ellen 
folyó intervenciós háborúban. Így 
kívánta elnyerni a vele szemben 
ellenséges francia politika jóindu-
latát. Ez a remény sem vált valóra, 
és Millerand francia miniszterelnök 
1920. május 6-án mint a konferencia 
elnöke, átadta a magyar békedele-
gációnak a békeszerződés végleges 
szövegét. A csatolt kísérőlevél, 
amelyre később a magyar külpoli-
tika annyiszor és oly hiába hivat-
kozott, leszögezte, hogy a magyar 
fél kívánságát nem vehették figye-
lembe, viszont kilátásba helyezte a 
későbbi határkiigazításokra vonat-
kozó kérelmek majdani népszövetségi 
megvitatását.

A magyar békedelegáció 1920. június 
4-én, Versailles-ban, a Párizs 
közelében lévő ún. Nagy-Trianon 
kastélyban aláírta a 14 részből 
álló békeszerződést. Magyarország 
sorsát beláthatatlan időkig a 
második rész döntötte el, amely 
rögzítette az ország új határait. 
Ennek értelmében a történelmi 
Magyarország (Horvátország nélkül) 
területe 282 000 km2-ről 93 000 
km2-re, lakosainak száma 18 milli-
óról 7,6 millióra csökkent.

A népességet tekintve Magyarország 
elveszítette lakosainak több mint 
60%-át, területének pedig 72%-át. 
Az elcsatolt területeken a magyar 
nemzetiségű lakosság száma 3 424 000 
főt tett ki. Ebből Csehszlovákiába 
került 1 084 000, Romániába 1 
705 000, Jugoszláviába 564 000, 
Ausztriába 65 000. Ezáltal a magyar 
nemzet 33,5%-a került idegen uralom 
alá: minden harmadik magyar.

Az elcsatolt magyar kisebb-
ségnek mintegy a fele etnikailag 
szorosan összefüggött a magyar 
nemzettesttel. Tehát, ha a Párizs 
környéki békék valóban arra töre-
kedtek volna, hogy hozzávetőle-
gesen nemzeti államokat hozzanak 
létre, akkor legalább másfél millió 
magyar lakost kellett volna még 
Magyarországnak meghagyni. Ezzel 
szemben az utódállamok 42 millió 
lakosára mintegy 16 millió más 
nemzetiségű jutott, és azt eredmé-
nyezte, hogy Csehszlovákia, Románia 
és Jugoszlávia ugyanolyan soknem-
zetiségű államokká váltak, mint az 
Osztrák-Magyar Monarchia.

A trianoni szerződés gazdasági 
téren is nagy csapást jelentett 
Magyarországnak. Megfosztották 
vasúthálózatának 62,2%-ától, 
vízi útjainak 64,6%-ától, erde-
inek 88%-ától, vasércbányásza-
tának 83%-ától és valamennyi sóbá-
nyájától. A szerződés kimondta, 
hogy 1921. május l-jétől kezdve 
30 esztendőn át jóvátételt kell 
fizetnie, de az összeg meghatáro-
zását későbbre halasztották.

Súlyosbította Magyarország hely-
zetét, hogy az utódállamoknak stra-
tégiai, hadászati határokat sike-
rült kiharcolniuk, és ily módon 
az országnak sehol sem maradt jól 
védelmezhető természetes határa. 
A román és a jugoszláv haderő a 
Nagyalföld jelentős területeinek a 
birtokába jutott. A csehszlovák-ma-
gyar határ különösen Szobnál annyira 
megközelítette Budapestet, hogy a 
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magyar főváros úgyszólván a cseh-
szlovák ágyúk lőtávolába került.

Ugyanakkor a trianoni szerződés 
csak zsoldoshadsereget engedé-
lyezett Magyarországnak, maximá-
lisan 35 ezer fővel. Körülötte a 
kisantanthatalmak (Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Románia) országai 
békeállományban 542 ezer, mozgó-
sítás esetén 4 millió 365 ezer fős 
hadsereggel rendelkeztek.

Az antanthatalmak a párizsi béke-
konferencián, hogy eleget tegyenek 
közép-európai szövetségeseik impe-
rialista mohóságának, a határok 
megvonása során utakat, csator-
nákat, vasútvonalakat vágtak el, 
városokat, falvakat szakítottak 
ketté, bányákat fosztottak meg 
bejárataiktól, temetőt lakosaitól 
stb. Csupán egyetlen határmódosí-
tásra kerülhetett sor: olasz közve-
títéssel és a nyugat-magyarországi 
hazafias erők fellépésével sikerült 
elérni a népszavazást Sopron és 
vidéke számára. Az 1921. december 
4-én megtartott népszavazáson a 
lakosság 65%-a a Magyarországhoz 
való tartozás mellett foglalt 
állást.

A békeszerződés harmadik része ugyan 
megígérte a nemzetiségek politikai, 
kulturális és vallási életének 
zavartalan gyakorlását, a szomszéd 
államok azonban nem tartották tisz-
teletben a fennhatóságuk alá került 
magyarokra vonatkozó kisebbségi 
rendelkezéseket. Amikor ezért a 
magyar kormányok a Népszövetséghez 
fordultak panaszaikkal, kiderült, 
hogy ez a szervezet képtelen a pana-
szokat és sérelmeket orvosolni.

A békeszerződésnek végül még 
egy súlyos következménye volt 
Magyarországra: több százezer magyar 
- zömmel tisztviselők, a végrehajtó 
hatalom közegei és családtagjaik 
- menekült a megmaradt területre, 
ahol évekig vagonlakók voltak, vagy 
szükséglakótelepeken tengődtek. 

Jelenlétük még tovább mélyítette 
a háború utáni súlyos gazdasági és 
szociális problémákat. […]

Antall József: Lélekben, 
érzésben tizenötmillió magyar 
miniszterelnöke…9

[…] Mi soha nem ígértünk sem könnyű 
jövőt, sem felelőtlenséget ebben az 
országban. Nekünk az a dolgunk, hogy 
úgy vezessük ki az országot ebből 
a válságból, hogy ne újabb válságba 
vezessük bele. Erre mi elkötele-
zettek vagyunk. Elkötelezetten és 
felelősséggel gondolunk arra is, 
hogy Magyarország egy újabb törté-
nelmi határkőhöz érkezett. Nyugodtan 
mondhatom, sok határkövet ismerünk 
a magyar történelemben. A megismert 
határkövek közé tartozik az is, 
amire most emlékezik az ország: a 
trianoni békeszerződés 70. évfor-
dulójára. Ez a 70. évforduló mást 
és mást jelent Európa népeinek, 
mást jelent a szomszédoknak. Nekünk 
úgy kell erre gondolni, ahogy az 
európai elrendeződés közepette a 
legnagyobb történelmi és politikai 
felelősséggel gondolnak a nagy 
nemzetek is történelmük kritikus 
időpontjaira. Természetesen azt 
senki nem vonhatja kétségbe, senki 

9	 Antall	 József:	Modell és valóság. II. Politikai beszé-
dek, interjúk itthon és külföldön.	 Budapest,	 AJTK,	
2015,	 397–405.	 A	 beszéd	 az	 MDF	 III.	 Országos	
Gyűlésén,	 1990.	 június	 2-án	 hangzott	 el.	 Antall	
József	(1932–1993):	Történész,	politikus.	1954-ben	
szerzett	 középiskolai	 tanári,	 levéltárosi,	 könyvtá-
rosi	 és	 muzeológusi	 diplomát	 az	 Eötvös	 Loránd	
Tudományegyetemen.	 1955-től	 tanított	 az	 Eötvös	
József	Gimnáziumban,	a	 forradalom	alatt	a	gimná-
zium	 forradalmi	 bizottságának	 vezetője	 lett.	 Részt	
vett	a	Független	Kisgazdapárt	újjászervezésében.	A	
forradalom	évfordulójára	való	megemlékezés	miatt	
fegyelmi	 eljárással	 a	 Toldy	 Ferenc	 Gimnáziumba	
helyezték	át.	1959-ben	végleg	eltávolították	a	tanári	
pályától.	 1964-től	 a	 Semmelweis	 Orvostörténeti	
Múzeum,	 Könyv-	 és	 Levéltár	 kutatója,	 igazgató-
helyettese,	 1974-től	 megbízott	 főigazgatója.	 1988	
szeptemberében	 részt	 vett	 a	 második	 lakiteleki	
találkozón,	 a	 Nemzeti	 Kerekasztal-tárgyalásokon	
a	Magyar	 Demokrata	 Fórum	 delegációjának	 tagja.	
1989	 októberétől	 az	MDF	 elnöke,	 1990	májusától	
haláláig	Magyarország	miniszterelnöke.		
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nem várhatja tőlünk, hogy mi ne 
érezzünk fájdalmat azért, mert a 
történelmi Magyarország kéthar-
madát elveszítettük és elveszí-
tettük Magyarország lakosságának 
ötven százalékát. Még akkor is, ha 
tudjuk, hogy a történelmi sorsfor-
duló következtében ennek a lakos-
ságnak igen jelentékeny része nem 
magyar anyanyelvű volt, de a sors-
forduló mégis azt jelenti, hogy a 
magyar nemzet egyharmada a határon 
túlra került. Ez a tragikus évfor-
duló egy békerendszernek a részét 
alkotta, sok vonatkozásban téve-
désekkel, tájékozatlanságokkal 
együtt. Nagyon sok politikai 
megnyilatkozás hangzott el már a 
múltban is arról, hogy ez miben volt 
tévedés. Nem értettek egyet ezzel 
elvileg gyakran még az aláírók sem, 
hiszen Lloyd George brit miniszter-
elnök egyszer azt mondta – néhány 
esztendővel később –, hogy ez a 
szerződés nem volt igazságos. És 
amikor a szemére hányták: hiszen ön 
egyik kovácsa volt ennek, akkor ő 
azt mondta, ez igaz, de mit tehe-
tett ott őfelsége kormányfője, ahol 
valaki Napóleonnak, valaki Jézus 
Krisztusnak képzelte magát; ott egy 
szegény brit miniszterelnöknek nem 
sok lehetősége volt.

Mi nem kívánjuk a történelmi kérdé-
seket most politikai szempontból 
újra feszegetni, a történészek 
kötelessége, hogy pontos analízisét 
adják ennek. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az a nyilatkozat, amit a hat 
országgyűlési párt tett, vilá-
gosan kifejezésre juttatja, hogy 
mi történelmileg elítéljük a tria-
noni békeszerződést.10 Tisztában 
vagyunk azzal, hogy mi – mint a 
helsinki alapokmány aláírói – 
kötelezettséget vállaltunk arra, 
hogy a határok erőszakos megvál-
toztatásáról lemondunk.11 De ez 
10	 Nyilatkozat	 a	 trianoni	 békeszerződés	 aláírásának	 70.	

évfordulója	alkalmából.	Magyar Hírlap,	1990.06.02.	1.
11	 Az	 1975.	 augusztusi	 helsinki	 egyezmény	 „első	

kosara”,	az	európai	biztonsággal	kapcsolatos	kérdé-
sek	tartalmazták	a	határok	sérthetetlenségének	és	

azt is jelenti: a mi magatartásunk 
olyan erkölcsi erőt ad nekünk – 
nekünk, akik ennyit vesztettünk –, 
hogy megkívánjuk azt, ami a tria-
noni békeszerződésben azért benne 
volt, a nemzeti kisebbségek joga-
inak garantálását. (Taps.) És azt 
is, hogy ez a garancia a 20. század 
végén az emberi jogok, a népcsoport-
jogok értelmezésében a legmodernebb 
felfogásban benne legyen, és hogy 
mindenki, a nemzeti kisebbségek, 
az etnikai és vallási csoportok a 
határainkon túl és a határainkon 
belül élvezzék az őket megillető 
jogokat és lehetőségeket.

Ilyen körülmények között a magyar 
külpolitika kiegyenlített lesz, a 
világ minden problematikáját figye-
lembe vesszük, és fontosnak tartjuk 
nemcsak az európai egységet, hanem 
az egész atlanti térség gondolat-
világát. Két világháború megmu-
tatta, hogy Európa és Észak-Amerika 
egymástól elválaszthatatlan, és a 
mi európai integrációs elképzelé-
sünk egy széles értelemben vett 
atlanti gondolatnak is a része. Mi a 
megváltozott körülmények között is, 
nem csak közvetlen, korábbi szom-
szédainkkal – gyakran jóban-rossz- 
ban, egymás mellett állva vagy 
akár egymással szemben –, hanem 
a Szovjetunióval is korrekt, az 
egyenjogúságon alapuló és intenzív 
gazdasági, kulturális kapcsola-
tokat akarunk fenntartani. És mi 
tudjuk azt, hogy mik a mi érdekeink 
és tudjuk azt, hogy mik az európai 
realitások, és mi ebben gondolko-
dunk, mert a mi felelősségünk nem 
egy politikai párt felelőssége, 
hanem a magyar nemzet, Európa és 
nyugodtan mondhatom, a világ fele-
lőssége is. […]

Egy életút logikájával vállaltam, 
és vállaltam azért, mert ha kell, 
akkor én már elbukhatom. Ez egy 
vállalkozás, de nem üzleti vállal-
kozás, hanem nemzeti vállalkozás, 

az	államok	területi	integritásának	elfogadását.
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amelyik nincs kockázat nélkül. Én 
inkább elbukhatom, mint a nálam 
fiatalabbak. Énnekem már nem törik 
derékba az életem, hanem én félre-
vonulhatok. De szeretném Önöket 
biztosítani arról, hogy nem könnyen 
tenném meg, nem a saját érdekemben, 
hanem azoknak az embereknek a bizal-
mából, akik bizalmukról biztosí-
tottak. (Taps.) Számomra közömbös, 
hogy mit gondolnak a Biberachok, nem 
határozza meg magatartásomat Petur 
világa,12 számomra az meghatározó, 
hogy mit gondolnak Magyarországon 
az emberek ezrei. Élvezhetjük-e a 
bizalmukat, és ami ennél fontosabb, 
megnyerhetjük-e azoknak a bizalmát, 
akik eddig közömbösek voltak, és a 
legfontosabb az, hogy amikor vidékre 
menve vagy Budapesten egyszerű, 
pókhálóráncú, öreg parasztasz-
szonyok súgják oda, hogy imád-
kozunk Önért. Ez ad erőt. És az, 
ha azok a külföldön élő magyarok, 
akiknek itt ülnek a képviselői, azt 
mondják, hogy e kormány vezetése 
alatt újra saját hazájuknak érzik 
Magyarországot, és nemcsak a hazát, 
hanem ezt az államot is vállalják. 
Ez ad erőt. (Taps.)

Törvényes értelemben, a magyar 
közjog alapján minden magyar 
állampolgárnak, ennek a tízmil-
liós országnak a kormányfőjeként 
lélekben, érzésben tizenötmillió 
magyar miniszterelnöke kívánok 
lenni. (Hosszantartó taps.)

Ebben osztozik valamennyi minisz-
tertársam, a mi felelősségünk egye-
temes, és ezt az egyetemes felelős-
séget vállaljuk, és vállaljuk a haza 
határain belül élő nemzeti kisebb-
ségek, etnikai csoportok, vallási 
kisebbségek védelmét is. (Taps.)

12	 Antall	a	beszéd	korábbi	részében	a	magyar	politikai	gon-
dolkodás	hagyományait	elemezve,	Katona	József	Bánk 
bánjának	 példáján	 keresztül	 különítette	 el	 az	 alkotó,	
előre	 vivő	 bánki	 gondolatot,	 a	 „lázadó,	 elégedetlen-
kedő”	Petúrét,	valamint	a	„nem	közvetlenül	a	magyar	
nemzeti	 talajból”	 vétetett,	 cselszövő,	 áruló	 biberachi	
gyakorlatot.	 Antall	 Peturra	 való	 utalása	 elsősorban	 a	
Magyar	Demokrata	Fórum	belső	köreihez	szólt.

A mi tiszta, valóban a hazafi-
ságon alapuló nemzetiségi érzé-
seink nem irányulnak senki ellen, 
sem a határokon túl, sem a hatá-
rokon belül. Legyenek meggyőződve 
minden kisebbség képviselői, hogy 
mi a védelmüket és oltalmukat szol-
gáljuk. (Taps.) De elvárjuk azt is, 
hogy ezt tegyék a magyar kisebb-
ségekkel, a magyarság külföldre 
szakadt ezreivel, százezreivel. 
(Taps.) […]

2010. évi XLV. törvény a 
Nemzeti Összetartozás melletti 
tanúságtételről13

Mi, az Országgyűlés tagjai, azok, 
akik hiszünk abban, hogy Isten a 
történelem ura, s azok, akik a 
történelem menetét más forrásokból 
igyekszünk megérteni, hazánkért 
és a magyar nemzet egészéért, az 
Alaptörvényben rögzített felelős-
ségünk jegyében, a magyarság egyik 
legnagyobb történelmi tragédiá-
jára, a történelmi Magyarországot 
szétdaraboló, s a magyar nemzetet 
több állam fennhatósága alá 
szorító, 1920. június 4-én 
aláírt békediktátumra emlékezve, 
számot vetve e békediktátum által 
okozott politikai, gazdasági, 
jogi és lélektani problémák máig 
tartó megoldatlanságával, egya-
ránt tiszteletben tartva a magyar 
nemzet érdekeit és más nemzetek 
jogát arra, hogy a magyarság 
számára fontos kérdésekről másként 
gondolkodjanak, attól a céltól 
vezettetve, hogy e cselekedettel 
hozzájárulunk a Kárpát-medencében 
együtt élő népek és nemzetek 
kölcsönös megértésen és együttmű-
ködésen alapuló békés jövőjéhez, 
s egyúttal a 20. század tragé-
diái által szétdarabolt Európa 

13	 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000045.
tv	(Utolsó	letöltés:	2020.05.31.)	A	nemzeti	összetar-
tozásról	szóló	törvényt	Kövér	László,	az	Országgyűlés	
elnöke	 és	 Semjén	 Zsolt	 miniszterelnök-helyet-
tes	nyújtotta	be.	A	 törvényt	2010.	május	31-én	az	
Országgyűlés	 302	 igen,	 55	 nem	 és	 12	 tartózkodás	
mellett	fogadta	el.
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újraegyesítéséhez, a következő 
törvényt alkotjuk: 

1.§ Az Országgyűlés tisztelettel 
adózik mindazon emberek, közössé-
geik és azok vezetői, illetve az 
ő emlékük előtt, akik 1920. június 
4., a magyar nemzet külső hatalmak 
által előidézett igazságtalan és 
méltánytalan szétszaggattatása 
után áldozatvállalásukkal és telje-
sítményükkel lehetővé tették, hogy 
e tragédiát követően a magyarság 
mind szellemi, mind gazdasági érte-
lemben képes volt újra megerősödni, 
s képes volt túlélni az ezt követő 
újabb történelmi tragédiákat is. Az 
Országgyűlés fejet hajt mindazon 
nők és férfiak, illetve az ő emlékük 
előtt, akik e küzdelemben az elmúlt 
kilencven év során magyarságukért 
hátrányt, sérelmet szenvedtek, 
külön megemlékezve azokról, akik 
az életüket kényszerültek áldozni 
nemzeti önazonosságuk vállalá-
sáért. Az Országgyűlés elismeréssel 
emlékezik meg mindazokról, akik nem 
magyar emberként vállaltak szolida-
ritást a magyarsággal.

2.§ Az Országgyűlés megállapítja, 
hogy a trianoni békediktátum által 
felvetett kérdések történelemből 
ismert eddigi megoldási kísérletei 
- mind az idegen hatalmak segítsé-
gével végrehajtott újabb határmó-
dosítások, mind a nemzeti önazonos-
ságnak a nemzetköziség ideológiája 
jegyében történt felszámolására 
irányuló törekvések - kudarcot 
vallottak. Ebből kiindulva az 
Országgyűlés kinyilvánítja, hogy 
a fenti problémák megoldását csak 
a nemzetközi jogi szabályok által 
kijelölt keretek között, demokra-
tikus berendezkedésű, szuvereni-
tásuk birtokában lévő, polgáraik 
és közösségeik számára gyarapodó 
jólétet, jogbiztonságot és a gyakor-
latban is érvényesülő jogegyen-
lőséget biztosító, egyenrangú 
országok kölcsönös tiszteleten 

alapuló együttműködése eredményez-
heti, melynek kiindulópontja csak 
az egyének - a nemzeti önazonosság 
megválasztását is magában foglaló 
- szabadsága, s a nemzeti közös-
ségek belső önrendelkezéshez való 
joga lehet. Az Országgyűlés ugyan-
akkor elítél minden olyan törek-
vést, amely az adott állam terü-
letén kisebbségben élő nemzetrészek 
asszimilációjának előidézésére 
irányul.

3.§ Az Országgyűlés kinyilvánítja, 
hogy a több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, 
s egyúttal a magyarok szemé-
lyes és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme. Ebből kiin-
dulva az Országgyűlés megerősíti 
Magyarország elkötelezettségét a 
magyar nemzet tagjainak és közös-
ségeinek egymással való kapcsolatuk 
fenntartására és ápolására, és az 
Európában elfogadott gyakorlatot 
alapul vevő közösségi autonómia 
különböző formáira irányuló termé-
szetes igényének támogatására. 

4.§ Az Országgyűlés kötelességének 
tekinti arra inteni a nemzet ma élő 
tagjait és a jövendő nemzedékeket, 
hogy a trianoni békediktátum okozta 
nemzeti tragédiára mindörökké 
emlékezve, más nemzetek tagjaiban 
okkal sérelmeket keltő hibáinkat is 
számon tartva, s ezekből okulva, az 
elmúlt kilencven esztendő küzdel-
meiben az összefogás példáiból, a 
nemzeti megújulás eredményeiből 
erőt merítve, a nemzeti összetar-
tozás erősítésén munkálkodjanak. 
Ennek érdekében az Országgyűlés 
június 4-ét, az 1920. évi tria-
noni békediktátum napját a Nemzeti 
Összetartozás Napjává nyilvánítja.

5.§ Jelen törvény 2010. június 4-én 
lép hatályba.


