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Csapo Endre
Trianon politikai gyokere

lunius 4-en Trianonra gondolunk. Immar 82-ik al-
kalommal. Olyanok is, akik akkor meg nem is elttink.
Ez a nemzet emlekezete. 16 lenne mar elfelejteni, de
nem engedik. Nem engedi ez a kortilotttink va16vilag,
amely a Trianonban nagyhatalmi hatarozatba tett gyii-
lOletet tovabb elteti. Trianon nemcsak volt, Trianon
folyamatosan jelen van. Nemcsak tOrtenelem,de jelen-
va16, elo, mindennapos esemeny. Egyeni es nemzeti
sorsunk meghataroz6ja, kiiktathatatlan, megkertilhetet-
len, irgalmatlan monstrum.

Trianon nemcsak magyar tragedia. Trianon csak re-
sze egy vilagmeretii atrendezesnek, amelynek korvona-
lai mar kirajzo16dnak. Az atrendezes iranya nyomon
kovetheto a huszadik szazad valtozasaiban. A szabas-

minta a francia forradalom volt. Elpusztftani a fenna1l6
render a felrevezetett es felboszltett tOmeg segitsege-
vel, es helyebe egy uj, nagy eszme gyozteseinek miivi-
lagat letrehozni. Ez a kiserlet akkor es olyan gyorsan
nem sikertilt, tervezoi tanultak a hibakb61. A nagy at-
alakitasra nem nehany esztendo, de lehet, hogy nehany
evszazad sztikseges. De a terv halad.

Ha attekintjtik a francia forradalmat koveto ket ev-
szazadban letrejott valtozasokat, meglepo kovetkeze-
tesseget lathatunk. Az alapminta a kiralyi tr6nok ledon-
tese, koztarsasagi allamforma letesltese. Megjelenik a
nacionalizmus es a nemzetallam eszmeje, de nem mint
a nemzeti tarsadalmakat allami szintre emelo eszme,
hanem mint a fenna1l6 rend ellen indithat6 era, a to-
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vabbiakban forradalmak es habonik eszmei alapja.
Ezzel parhuzamosan allami hatarokon belUli alkalma-
zasra Eur6pa-szerte ujszenl szellemi es politikai esz-
mek, ideol6giak sztiletnek es terjednek. Jellemzojlik a
nemzetek felettiseg, tovabba a tarsadalmat megoszt6
jelleg, aminek osztalyharcot hirdeto valtozata a nemze-
ti elit kipusztitasanak igazolasara szolgal. Ezen esz-
meknek ket pontosan elhelyezheto p6lusa van: a libera-
lizmus es a szocializmus. Mindkettonek sokretUfoko-
lata van az elviselhetotol a pusztulast, romlast hoz6
radikalizmusig. A liberalizmus klizdotere a gazdasagi
elet, a szocializmus a tarsadalom politikai atalakitasara
tOrekszik. Mindketto nemzetkozi kotodesu, mindketto
nemzetellenes, mindketto tamad6, terjeszkedo, leigaz6.
Mindketto agressziv, nemzetkozileg tamogatottan
nyomul mindeDtarsadalomban.

Ezekkel szemben termeszetesen megjelentek a ve-
dekezes ideol6giai, tarsadalmi es politikai ellentetei is.
A konzervativizmus elsosorban, amelynek szamos
megjelenesi formaja volt. De oszvermegoldasra is sor
kerlilt, a liberalizmusnak letrejottek nemzeti valtozatai
is, csakugy, mint a szocializmusnak. A konzervativiz-
must61 a nemzeti szocializmusig mindeDtarsadalomfi-
loz6fiai kepzodmeny vedekezes folyamataban jott let-
re, a nemzetkozi liberalizmussal es szocializmussal
szemben. Joggal nevezik reakci6nak.

Emberi tOrtenelmlinknekma olyan szakaban ellink,
amelyben immar ketszaz eve az egesz emberi tarsada-
lomra kihat6 atalakitas folyamata zajlik, amelynek jel-
lemzoje az univerzalizmus, vagyis az a tOrekves,hogy
a vilag ne a veletlenek esetlegessege, hanem valami-
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lyen terv vonahln egyetemesen alakuljon. A terv a ket
vihlghaboni letrehozta allapotok kihasznalasaval mar
feltart6ztathatatlanul halad elore. Ennek a vilagra sz616
nyomulasnak, mint minden vaItozasnak, vannak aldo-
zatai es vannak szerencses kedvezmenyezettjei.

Magyarorszag aldozata az uj vilag vajudasanak. EI-
harithatatlanul, kivedhetetlentil aldozata politikai es
foldrajzi helyzete alapjan egyarant. 1848-ban, nem
hallgatva Szechenyire, koran bontottuk ki a trikol6rt. A
haza bo1cse megalkotta a Szent Korona orszaganak
alkotmanyos rendezeset biztosit6 kiegyezest az eppen
megerkezo kapitalista fellendtiles idejere, de a dinami-
kus gazdasagi fellendtiles a legszabadabbra eresztett
liberalizmussal iszonyu karokat idezett ela a magyar
tarsadalom rendjeben. Es amikor a nagyhatalmi politi-
ka a Kozep-Eur6pa szetrombolasara megtervezett elsa
vilaghaborut kirobbantotta, abban Magyarorszag, fold-
rajzi fekvese es kozep-eur6pai gazdasagi jelentosege
miatt haborUsceltertilet volt.

Tisza Istvan, Magyarorszag Szechenyi eleslatasaval
megaldott miniszterelnoke tisztan latta a helyzetet,
amikor 1914 marciusaban azt mondta: "Eur6pa nepeit
egy vegzetszerii aramlat hajtja a politikai radikalizmus
fele; es nem tudom, ellen fogunk-e tudni allni ennek az
aramlatnak... de meg kell pr6balnunk az ellenallast. Ha
ezt a magyar szigetet, ezt a maroknyi kis nemzetet az
-OrIsten fenn akarja tartani a jovoben is, meg kell adnia
az erat ennek a nemzetnek, bogy olyan aramlatokkal
szemben, amelyek a halalleheletet fujjak ra, ellen tud-
jon allni, amfg nem keso. Ezt vallom vegsa eram meg-
fesziteseig."
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Ismeteljtik meg a ku1csszavakat:vegzetszerii aram-
tat, politikai radikalizmus, halal lehelete, amfg nem
keso... Tisza Istvan olvashatta a vilagboldogft6 eszme-
ket a Huszadik Szazad dmll foly6iratban.

Ahhoz, bogy az emberiseg elnyerje az elmeletgyar-
t6k altal festett szep jovot, meg ki kellett robbantani a
haborut, bogy att6l meg kfvanatosabb legyen a "tart6s
es vegleges vilagbeke". Tudjuk az eredmenyt, neveze-
tesen Magyarorszag sorsat a nagyhatalmi elrendezes-
ben. Pedig lehetett volna maskeppen is megalkotni a
beket, ha ez a haboru nem annak erdekeben folyik,
bogy az legyen, ami bekovetkezett.VecsekloyLajos
konyvebol (Nemzetgyilkossagi kfserlet, Trianon 1919.
(Parizs) idezztik az alabbiakat a ket vonal kozott:

"Logikus es cafolhatatlan ervekkel valaszol Tisza
Istvan a parlamentben 1917.januar 24-en Wilson 1916.
december 18-i bekejavaslatara: A haboru elott kovet-
kezetesen ervenyesftett bekes ktilpolitikankhoz, a ha-
boru alatti magatartasunkhoz es az ut6bbi idoben kifej-
tett bekeakci6nkhoz hfven csak rokonszenvvel tidvoz-
ltink minden tOrekvest, amely a beke helyreallftasara
iranyul. Ennek folytan keszseggel hajland6k vagyunk a
beke fOlOttieszmecseret az Egyestilt Allamok korma-
nyaval folytatni.

Mindenekelott szemben azzal a tennyel, bogy tud-
niillik az Egyestilt Allamok elnoke tizeneteben bizo-
nyos ktilonbseget tesz a mi valaszunk es ellenfeleink
valasza kozott, meg kell allapftanom, bogy szovetsege-
stink nemcsak azt jelentette ki, bogy hajland6 beketar-
gyalasokba bocsatkozni, de egyuttal kijelentette azt is,
bogy ezeken a beketargyalasokon hajland6 olyan beke-
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felteteleket eloterjeszteni, amelyek meggyozodeslink
szerint elfogadhat6k lennenek ellenfeleinkre nezve is,
alkalmasak lennenek arra, hogy tart6s beke alapjaul
szolgaljanak. Ezzel szemben a bekefelteteleknek az a
megjelOlese, amely ellenfeleinknek az Egyestilt Alla-
mok kormanyahoz intezett valaszaban foglaltatik, egy-
ertelmii legalabbis a Monarchianak es a Torok Biroda-
lomnak a fOldarabolasaval.Az tehat hivatalos bejelen-
tese a megsemmisftesre iranyu16haboninak, ami egye-
nesen reank kenyszerfti az eronk teljes megfeszitesevel
va16ellenallast es klizdelmet mindaddig, amfg ellenfe-
leinknek ez a hadicelja fennall.

Ilyen kortilmenyek kozott nem lehet ketseg azirant,
hogy melyik hatalmi csoport magatartasa all kozelebb
az Egyestilt Allamok elnokenek felfogasahoz. Hiszen
az Amerikai Egyeslilt Allamok eluate lizeneteben al-
last foglalt az olyan beke ellen, amelyben »a gyoztes
rakenyszerftene a maga akaratat a legyozottre, amelyet
teh<it az egyik fel megalaztatasanak, elviselhetetlen
aldozatnak tekintene, s amely fullankot, bosszuvagyat
vagy keserii gondolatot ebresztene a legyozottben.«
Ebbal vilagosan kovetkezik, hogy amfg a veltink
szemben a1l6hatalmak lenyegesen meg nem valtoztat-
jak hadiceljukat, az a allaspontjuk es az Egyeslilt Al-
lamok elnokenek bekeceljai kozott athidalhatatlan el-
lentet van...

Masik megjegyzesem a nemzetisegi elvre vonatko-
zik. Nem melyedek bele abba a halas temaba, hogy
mina erko1csijogosultsaga van a nemzetisegi elv han-
goztatasanak Anglia es Oroszorszag reszerol, es egy
olyan programkereteben, amely megsemmisftene a
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magyar nemzetet es amely az orosz uralomnak szolgal-
tatna ki a Boszpurusz videkenek mohamedan lakossa-
gat. De ettol eltekintve megjegyzem - ezzel partkti-
lOnbseg nelktil mindnyajunk meggyozodeset fejezem
ki -, hogy az egesz magyar kozvelemeny tiszteletben
tartja a nemzeti elvet, az egesz magyar kozvelemeny
kivanja a nemzeteknek szabad fejlodeset es viragzasat,
amit igen helyesen fejez ki az Egyestilt Allamok, mi-
don azt a kivanalmat allitja reI, hogy: »Minden nep
reszere meg kell szerezni az elet- es istentiszteletet, az
egyeni es a szocialis fejlodes biztossagat«. Azt hiszem,
hogy ez a kivanalom sehol olyan mertekben megvalo-
sitva nincsen, mint a Monarchia ket allamaban, az ero-
teljesebb nemzeti jelleggel hire magyar allamban is, es
azt hiszem, hogy a nepek es nemzetek ama tarka kong-
lomeratuma altal lakott tertileten, amely Europa delke-
leti reszet alkotja, a nemzetek szabad fejlodesenek
posztulatuma tOkeletesebbennem valosulhat meg, mint
a magyar es az osztrak monarchia fennmaradasa es
eroteljes ervenyestilese mellett.

Mi tehat teljesen egynek erezztik magunkat az
Egyestilt Allamok elnoke altal hangsulyozott es most
felolvasott posztulatummal, es rajta lesztink, hogy a
kozvetlen kozeltinkben levo videkeken ez az elv erve-
nyestiljon. Ktilonben ismetlem, hogy hiven tradiciona-
lis ktilpolitikankhoz is, szovetsegestinkkel egyetemben
keszek vagyunk megtenni mindent, ami Europa nepei-
nek a tartos beke aldasait biztositja."

Ha ilyen beke jott volna letre, szebb lenne a vilag.
Nem lett volna masodik vilagMboru. De mar tisztan
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lathato: nem ez volt a eel. A eel erdekeben meg egy
vilaghaborunak kellett jonnie.

Ezt a levelet iskolai tankonyvekbe kellene iktatni,
es minden amerikai latogatonak kezebe adni. Nem tud-
juk, hogy Tisza Istvan kapott-e valaszt Wilsontol, de
Magyarorszag hamarosan megkapta a valaszt. 1917.
deeember 4-en az Egyeslilt Allamok hadat lizent
Ausztria-Magyarorszagnak. Ebben az all: "Kotelesse-
glinknek tartjuk kijelenteni, hogy semmilyen tekintet-
ben sell'. kfvanjuk az osztrak-magyar birodalmat meg-
karosftani vagy atalakftani". Ez persze akkor is mar
nyilvanvalo hazugsag volt, esak a Karolyi Mihaly-fele
demokratak hittek benne vakul mindvegig, es eltek
meg sokaig buntudat nelklil a lelovetett Tisza Istvant
vadolva es gyiilOlvemindvegig. A "helicisutokor" Kar-
olyi Mihaly szobrat lathatja a Parlament mellett, ahol
Tisza Istvan szobra allt es kellene allnia ujra. Ez jelzi a
mai Magyarorszag bolsevizaltsagi fokat.

Meg egy fejezet ide kfvankozik Veesekloy konyve-
bel: "Lansing (1918) okt6ber l8-an a Monarchiahoz
intezett jegyzekeben kozli, hogy a Tizennegy Pant Ti-
zedik Pontjat mar nem tekinti ervenyben levonek, s
hogy az erintett nepeknek »maguknak ken bfraskodni-
uk afelett, hogy az osztrak-magyar kormany reszerol
milyen engedmeny elegfti ki igenyeiket.

Az idezett jegyzekkel Wilson tehat hatalyon kfvlil
helyezte a Tizennegy Pontnak az Osztrak-Magyar Mo-
narchiara vonatkoz6 Tizedik Pontjat, es egyuttal ki-
mondta a Monarchia felett a halalos fteletet. De mast is

kimondott. E jegyzekkel eljutottunk a wilsoni csalard-
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sag csucspontjahoz, a nyfltan elismert onbfraskodas-
hoz. E nepeknek »maguknak kell bfraskodniuk«.

Nem Wilson, a Tizennegy Pant szerzoje, a leendo
beke apostola es bfraja ftel.

Nem! A bosszuvagy6, meg esak allamma sem ala-
kult nepcsoportok onbfraskodasa kovetkezik. Az uj,
boldog vilagban, amely a »jog es igazsag messze vila-
gft6 elven nyugszik« az okO1jogot,fosztogatast, rabhis-
vagyat, faji gyiilO1etetruhazza fel Wilson bfr6i hata-
lommal. Ez az intezkedes val6ban minden vonatkozas-

ban ellenkezik nem csak Wilson osszes eddigi megnyi-
latkozasaival, hanem mindazzal a minimalis erko1csi
igennyel es jogerzekkel is, amit Eur6pa, veres tOrtenete
folyaman ket kereszteny evezreden at tObbe-kevesb6
fenntartott vagy legalabbis fenntartani igyekezett.

Ennek a bosszuvagy6 onbfraskodasnak, fosztoga-
tasnak, rablasnak, faji gyiiloletnek a miikodesi
iparlevele a trianoni bekeszerzodes, amelynek minden
egykori es mai magyarellenes biineselekmenyet
igazolja es batorftja a Parizsban fogant es ugyanott
ujrafogant nemzetkozi jog, amelynek alapjan all a mai
International Community politikaja Magyarorszag ira-
nyaban.

Magyarorszagon sok elhanyagolt tertilete van a tOr-
tenelemkutatasnak, ezek egyike Trianon kovetkezme-
nyeinek es hatasanak felderftese. Nines hazankban Tri-
anon Intezet, nines Trianon-kutat6 fakultas. Senki nem
foglalkozik peldaul azzal a kerdessel, hogy milyen sze-
repe volt a baloldali mozgalmaknak, baloldali partok-
nak a haboruk kirobbantasaban, a bek6k keszfteseben.
Wilson elnok demokrata parti volt, ami ott a baloldal
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partja. Clemenceau vad szocialista volt, Lloyd George
a Labour Party hive, a panzsi bekeszerzodesek targyal6
asztalai korlil csupa baloldaliak, partemberek tiltek. A
haboru vegere egesz Eur6pa szocialistak, marxistak,
szocialdemokratak kormanyzata ala kerlilt. Karolyi
Mihaly es demokrata miniszterei, majd a tanacskoztar-
sasag szereploi csupa baloldaliak voltak. Tisza Istvan
atlatott rajtuk, megismeteljiik: Eur6pa nepeit egy veg-
zetszerii aramlat hajtja a politikai radikalizmus fele...

Wilsonnak, illetve ot iranyft6 tanacsad6janak
Mandell Hause-nek, a 14pent megfogalmaz6janak es a
vele kapcsolatos csalard politika kigondol6janak, donto
szerepe volt Magyarorszag tOnkreteteleben. Valahogy,
szinte idozftve lepett szfnre egy vilag-atalakft6 tervek-
kel telftett tarsasag Amerikaban, es vonta be a haboru-
ba, megszakftva a hagyomanyos elzark6z6 politikat.
Wilson 1912-ben lett Amerika elnoke, 1914. december
14-en mar fgy sz61 egy interjuban: "Ausztria-
Magyarorszagnak Eur6pa j6lete erdekeben darabokra
kell hullnia". Ezt az embert a vihig-atalakft6 terv veg-
rehajtasara preparaltak. 1916-ban ujravalasztotta az
amerikai nep, mert a beke megorzeset fgerte. Pebruar
26-an meg fgy sz61t:"Amerikanak nem szabad beavat-
kozni a haboruba". Marcius 8-an mar elfogadta az
ugynevezett Hause-Grey-fele memorandumot, amely
szerint az Egyestilt Allamok kotelezettseget vallal,
bogy hadba Mpa szovetsegesek oldalan.

Azutan, bogy Wilson elnok elvegezte a piszkos
munkat, a kovetkezo elnok, a konzervatfv-republikanus
Hoover visszaallftotta a Monroe-elvre hivatkoz6, Ame-
rika tavolmaradasat celz6 politikat, Amerika visszavo-
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nult a vilagrendez6i kalandb61. Nem kell azonban so-
kat viirni: a vagyonban es hatalomban megnovekedett
Egyesiilt Allamok ujra szime lep, amint ismet egy bal-
oldali elnoke lesz; Roosevelt 1933-ban felkarolja a
Szovjetuni6t, es meger6sfti a nyugati demokraciiik es a
panszlav, bolsevista iranyftasu Oroszorszag szovetse-
get, ami Eur6pa megszallasaban tet6zik, es felevsza-
zadra Eur6pa amerikai-szovjetorosz megszallas ala
kertil.

A kapitalista-kommunista ellentetelmelettel elken-
d6zott ket, Eur6pan kiviili nagyhatalom Eur6pa-
rendez6 (felez6) partneri id6szakaban a visszaallftott
trianoni hatarok megfeleltek mindket hatalomnak.
Amikor mar nyilvanval6 lett, bogy a globalizaci6 szov-
jet megoldasa (szovjet vilagallam letrehozasa) jarhatat-
lan ut, Moszkvat61 megvontiik az apanazst, a Szovjet-
uni6 beepitett elhetetlensege (allamkapitalizmus) foly-
tan osszeomlott. A parizsi bekek altal letrehozott ko-
zep-eur6pai vakuumot most Amerika tOlti be. Minden
jel szerint Amerika is ragaszkodik Magyarorszag meg-
csonkitott allapotahoz. Az Orban-kormany nem egy
figyelmeztetest kapott Amerikat61, Nyugat baloldali
kormanyait61es Brtisszelt61(Eur6paiUni6),bogy 6va-
kodjon tul sokat tenni a trianoni iirtalmakellen.

A huszadik szazad eur6pai haboruinak legf6bb
nyertese a nyugati szlavsag mellett Romania. A nagy
szlav egyseg nem jott letre, de meg a kis delszlav egy-
seg is szetesett. Erdelyt lehuzza a melybe a Havasal-
fold es Moldva elhetetlen Romaniaja. A vilagpolitika
jelenlegi iranyit6i erzeketlenek azirant, bogy a terme-
ketlen, fejl6desre keptelen balkani ortodoxia Eur6pa-
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nak egy 6si kulturteriiletet es annakfejlett tOrtenelmi
ttirelmii, egytitt e16 civilizaci6jat, ha ugy tetszik de-
mokratizmusat pusztftja Erdelyben.

Az eur6pai egysegkidolgoz6inak, az amerikanizalt
Nyugat-Eur6panak csak a magyar patriotizmussal van
problemaja. A szlovakok, ukranok, romanok es szer-
bek nyilvanval6 magyarellenespolitikaja, mindeD sze-
pen megfogalmazott eur6pai normaval ellentetes visel-
kedeseerzeketleniil hagyja 6ket. Soha el nem hangzik,
hogy ezek nacionalistak, fajgyiilO16k, iildoz6k, kire-
keszt6k. Elkovetett antiszemita nepirtasuk sz6ba sell
kertil. Ez is a baloldali politika kettas merceje, elfogult
egyoldalusaga, ugyanaz, ami ervenyesiilt Trianonban.
Mert abban a valamikori allft61agosmagyar elnyomas-
ban evszazadokon at "szenvedett" olahsag, t6tsag,
szerbseg a magyar urakkal szemben szolgak voltak,
tehat demokratak. Az elnyom6 urak fasisztak.

A magyaroknak nem eleg egyszer biinhadni, fo-
lyamatosan kell bUntetni aket ut6daikban is. Amazok-
nak jogos az eIegtetel, ut6daikban is. A "baloldali ne-
pek" szolidaritasa, a gyaztesek orokos status a tart6s
allapotaban nem megengedhetak holmi magyar nacio-
nalista kilengesek. Ebbe a szolidaritas-taborba beletar-
tozik a magyarorszagi baloldal is. Eras kUlfoldi mece-
nas tamogatottsaggal Magyarorszagon pelda nelkUli
meretii baloldali tabor vallja hitelvkent a nemzetkozi
elkotelezettseget. Ez naluk ideol6giai alapallas Jaszi
Oszkart61 Horn Gyulaig. A magyarellenesseg, nemzet-
ellenesseg bolsevik ereny.

A nyugaton nagyon eras baloldali sajt6 es a buda-
pesti (fOleg kUlfoldi tulajdonu) baloldali sajt6 kolas
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strategiaval tamadta alland6an a magyar kormanyt,
vadolva jobboldalisaggal, ami hovatovabb olyan meg-
belyegz6 sz6 lesz, mint a fasiszta megjeloles. Nagy
er6k mozdultak az "orbanizmus" ellen, mert nyeresre
aIlt a valasztas minden el6zetes kiertekeles szerint, es
j6l gondolja meg, aki tuzbe tenne a kezet a valasztasok
manipulaci6-mentessegeert. Nagy volt a riadalom Eu-
r6pa-szerte, ahol vesztesre allnak a kozeljov6 valaszta-
sain a baloldali kormanyz6 partok. Vajha Magyaror-
szagra is szarmazna abb6l valami el6ny, bogy a nyugati
politikai hatalmassagok oromere a hazai bolsevistak
euroconform kormanyt alakftottak.

A Benes dekretumok mai kerdese a politikai erkol-
csosseg kiralyvfzpr6baja a letesUl6 EgyesUlt Eur6pa
vizsgaztatasara. Ht van melletttink ket orszag az Eur6-
pai Uni6ba menend6, amelyek iker orszag korukban,
habonl utani id6ben faji Uldozest, nemzetirtast (geno-
cfdiumot) kovettek el allamelnoki rendelet alapjan.
Ezek a rendeletek nemcsak kihatasaikban, de a csehek,
szlovakok jogrendszereben ma is ervenyben vannak, es
e ket allam ragaszkodik azok ervenyben maradasahoz,
az .Eur6pai Uni6ba is magukkal viszik, es ha vihetik is,
ez logikus folyamata a kett6s elbfralasnak: amely or-
szagok a gy6ztes oldalon talaltak magukat, mentesek
barmifele habon1sbunt61es f6leg habonl utani bunt61a
nemzetkozi baloldali szolidaritas elvei alapjan.

Az uj magyar kormany baloldali, megpedig a leg-
szels6bb vaganyr61 a nyugati demokraciaba :itigazolt
politikusai az eleve demokrata es baloldali (engedelye-
zett nacionalista) szomszednepek magyarellenes ki-
sebbsegi politikajahoz elvtarsi vonzalommal kot6dnek.
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Maris kijelentettek, hogy helyrehozzak a megrontott
szomszedviszonyt. Trianon kerdeseben erzelmileg es
elvtarsilag odaat van a helytik. Ezt meg nem elegen
latjak Magyarorszagon.

De van mar egy eras iranyzat, amely hirdeti, hogy a
magyarok hazaja tObb,mint amit a mai terkep mutat, es
ennek a nagyobb magyar hazanak meg fog szunni a
szetdarabolt allapota. A nemzet fogalma erasodik, es
az idegenseg kihivasaival szemben a szetszakftott re-
szek egybekivankozasa tagitja a fOldrajziteret is. A ket
evvel ezelatti arviz es a Tisza-mergezes figyelmeztetett
arra, hogy a Karpat-medenceben Mkere es rendre van
sztikseg. Ezen a tertileten a bekenek es rendnek a ma-
gyar nep a letetemenyese. Trianont meg kell haladni,
mert Trianon a beke es rend elleneben jOtt letre es van
jelen ma is. Meg kell talalni a kiutat Trianonb61. Es
erre ne csak junius 4-en gondoljunk, hanem az ev min-
den napjan.
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