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A trianoni diktátum közelgő 100. évfordulója kapcsán nyílt levéllel fordult Magyarország legfőbb
közjogi méltóságaihoz Mihályi Molnár László felvidéki tanár, egykori parlamenti képviselő, az
Együttélés Politikai Mozgalom korábbi alelnöke. Levelében nem csak a Magyarországra
kényszerített gyilkos diktátum erkölcstelenségéről rántja le a leplet, de a 100. évforduló
közeledtével cselekvésre szólít fel a tényfeltárással, tudományos kutatással és a közvélemény
– mind itthon, mind külföldön – megfelelő tájékoztatásával kapcsolatban.

Tisztelt Elnök Urak!

Ideje van a szólásnak, és ideje van a cselekvésnek is. Az első világháború befejezésének és a
szégyenletes trianoni békediktátumnak 100. évfordulója közeleg. Elérkezett a határozott tettek
ideje! Minden további halogatás, hallgatás, elhallgattatás vagy ködösítés bűnnek számít, mert a
hazugságokkal elbódított és engedelmes birkanyájjá alázott emberiséget már a XX. század
elején is az anyagias önzés és az erőszak zsákutcájába terelték. Az egymásra uszított népek
öldöklésének, embermilliók halálának és az elpusztított értékeknek csupán egyetlen igaz
magyarázata lehet: a feszültségekből, viszályokból és háborúkból hasznot húzó hitelezők,
fegyvergyártók és befektetők aljas szándéka. Nem faji, nem vallási, de még csak nem is
nemzeti indíttatású ez a világméretű bűntény, mert ezek csak ürügyként szolgáltak és
szolgálnak ma is a felvásárolt sajtóval és propagandával gerjesztett, titkosszolgálatokkal
szervezett konfliktusokhoz. És hogy a valódi okokra ne derüljön fény, és az igazság kiderítésére
ne kerülhessen sor, ezért van szükség az anyagias, istentagadó, emberi és erkölcsi értékeket
elutasító magatartásformák liberalizálására, a bűn és az erény egyenrangúsítására, és újabban
a megtartó nemzeti és keresztény értékeket őrző közösségek felhígítására, összezavarására,
szétzüllesztésére és az országok kamatrabszolgaságba taszítására.
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Ideje tehát lerántani a leplet, kimondani az igazságot, megnevezni a bűnösöket, számonkérni a
felelősöket, és jóvátenni, amit még lehet! Mert a háborúkért bűnbakká minősített, vesztessé
alázott, megcsonkított népek és országok kisemmizése nem igazságszolgáltatás volt, hanem a
haszonélvezők önkényes bíráskodása. Mert a versailles-i Trianon-kastélyban 1920-ban
Magyarországra kényszerített döntés bűntény volt, immár hiteles dokumentumokkal
igazolhatóan előre megfontolt módon aljas szándékkal elkövetett erőszak, amely nem csupán
az ország kétharmadát szolgáltatta ki gonosz mostoháknak (a befektetőket kiszolgáló
kegyenceknek), de a megcsonkított maradék országrészt is cserbenhagyásos áldozatként,
kezétől-lábától megfosztottan pusztulásra, illetve önfeladásra ítélte, és ezzel olyan
kényszerpályára lökte, amely törvényszerűen vezette a második világháború vesztes
csapdájába, amelynek következményeként az újabb békediktátum 1947-ben a trianoni bűntényt
a kommunista diktatúra fennhatóságával is megtetézte, miközben háborút kirobbantó, illetve
német oldalon harcoló országok kerültek a győztesek közé, mint a Szovjetunió, Románia és
Szlovákia (jutalmul, mert Csehszlovákia minden jogalap nélkül átadta Kárpátalját a
Szovjetuniónak, hogy annak hídfőállása lehessen a Kárpát-medencében vazallusai
ellenőrzésére, Beneš pedig cserébe elnyerte Sztálin támogatását a magyarok és németek
likvidálásához). Tehát ismét nem a háborús szerepvállalás volt a döntő, hanem egyéb okok
játszottak közre az egyes országok besorolásának megítélésekor.

Elsődleges tény, hogy Magyarország nem volt, mert nem is lehetett az első világháború
kirobbantója, amivel már a háború alatt is tömény hazugságként vádolták, hogy a háború végén
a közvéleménnyel is el tudják fogadtatni az ellene előre eltervezett és elkövetett erőszakot, mint
a „bűnös állam megbüntetését”. A csalást és hazugságot az alábbi tényekkel tudjuk cáfolni:

A Magyar Királyság 1914-ben nem volt független és önálló állam. Ettől 1849-ben nemzetközi
erőszak fosztotta meg, és az 1867-es kiegyezés és a duális Monarchia létrejötte sem külügyi,
sem hadügyi kérdésben nem engedett önállóságot. Mindvégig a magyar érdekektől idegen
Habsburg császári akarat érvényesült.

A világháborút a nagyhatalmak már jó előre, évekkel korábban eltervezték és felkészültek rá
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(Anglia, Franciaország, Oroszország és Németország is).

Hiteles dokumentumok igazolják, hogy egy háborúra az Osztrák-Magyar Monarchia készült fel
legkevésbé.

A háborús konfliktust kiprovokáló ürügyet, a merényletet szervező szerb terroristákat mind az
orosz, mind pedig a német titkosszolgálat támogatta, hogy a Monarchiát tehessék bűnbakká a
háborúért a trónörökös meggyilkolása kapcsán.

A merénylet után a Monarchia koronatanácsában a magyar miniszterelnök, Tisza István a
háború ellen szavazott. A német diplomácia azon fenyegetése miatt kényszerült beleegyezni
egy hónap múltán a császár óhajába, miszerint az elkerülhetetlen háborúban a magyar vétó
miatt Németország nem nyújt segítséget az Erdélyt és Kárpátalját érhető, súlyos magyar
veszteséggel járó keleti orosz támadás esetén. Az csak természetes, hogy amikor mégis hadba
léptek, akkor tisztségéhez méltó módon mindent megtett a minél sikeresebb és minél kisebb
magyar veszteséggel járó hadügyi helyzet biztosításáért. A háború végén, a Monarchia
felbomlását követően megszűnt titoktartási kötelezettsége, de miután bejelentette, hogy az
Országgyűlés előtt mindent feltár, bérgyilkosok végeztek vele, így a győztesek Párizs melletti
„béketárgyalását” nem zavarhatta meg a háború kirobbantásának igaz története, s a francia
tankönyvek máig Magyarország döntő felelősségéről írnak.

Az országhatárok megrajzolásakor, de utána sem tették lehetővé a népszuverenitás
kinyilvánítását, vagyis az önrendelkezési jog alkalmazását. A mai napig sem volt erről
népszavazás az elorozott területeken! Csupán egyetlen város kapott rá esélyt, Sopron, amely
hűséggel mégis a megcsonkított Magyarországot választotta a Burgenlanddal megjutalmazott
Ausztria helyett. Ezt követően ezt az emberi alapjogot nem engedélyezték az utódállamokban,
követelőit meghurcolták, sőt megölték, mint például a cseh megszállás elleni pozsonyi tüntetés
néhány résztvevőjét (1919. február 12-én 7 halott, 23 súlyos sebesült a sortűz után!).

A cseh, román, lengyel, szerb esetben hivatkoztak a történelmi jogfolytonosság alkalmazására,
a korábbi királyságok területi megújítására, de a Magyar Királyság jogfolytonosságára ez nem
vonatkozott, sőt annak területi többségét a szomszédos államalakulatok kapták jutalmul, mint
például Magyarország teljes északi területét az egymilliónyi magyar őshonos lakosságával
együtt Csehországnak juttatták (egy olyan területet átadva, amit Csehország soha előtte nem
birtokolt), amiért Csehszlovákia a francia befektetések érdekszférájába kényszerült (tőlük
kaptak hitelt elég magas kamatra például a hadsereg felfegyverzésére, kiképzésére, hadászati
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művek megépítésére, amit a francia hadseregtől és cégektől rendeltek meg).

Trianonban hivatkoztak a nemzetiségi határok jogosságára is, de 3,5 milliónyi őshonos magyar
által többségben lakott területet rendeltek idegen uralom alá, például Székelyföldet, Partiumot,
Csallóközt, Bodrogközt, Bánátot, Kárpátalját (ahol csehek, illetve szlovákok nem is éltek).

Valójában a mesterségesen létrehozott új államhatárok kialakításakor csupán az antant
hatalmaknak kedvező, főleg francia szempontokból előnyös gazdasági, befektetési és
katonai-stratégiai szempontok érvényesültek (nyersanyagforrások, bányák, termőterületek,
vasutak, közigazgatási központok, hegyek, folyók elnyerése).

A Szent Korona alá tartozó terület egyes részeit ideiglenesen bitorló Csehszlovákia,
Jugoszlávia és a Szovjetunió (1945-től Kárpátalja bekebelezője) már felbomlott, ezért a
nyomukban hatalmat gyakorló országokkal (Szerbia, Horvátország, Szlovákia és Ukrajna) új
megegyezést kell szorgalmazni, főleg az őshonos nemzeti közösségek jogaira vonatkozó
nemzetközi normák alapjait igényelve (önrendelkezés, önigazgatás stb.).

Elmondható tehát, hogy sem a tisztességet követelő keresztény erkölcsiség, sem az
emberséget tápláló görög bölcsesség, sem az igazságosság jogi alapelvei nem kaptak
szerepet, csak a nemzetközi nagytőke és pénzvilág hatalmasainak önző érdekei.

Ráadásul az utódállamok még a trianoni szerződés követelményeit sem tartották be, mert a
területükön élő magyar közösségek statisztikai eltüntetésén (hamisított népszámlálással), fizikai
beolvasztásán (iskolarendszeri és anyanyelv-használati korlátozásokkal) vagy szétszóratásán
és felhígításán (mesterséges, államilag támogatott betelepítésekkel) fáradoztak, illetve
földreform címén a magyarok gazdasági önállóságát és erejét is korlátozták, és az
intézkedések ellen a tiltakozókat a többiek megfélemlítésére meghurcolták, bebörtönözték,
száműzték. A magyarok ezeken a területeken több mint ezeregyszáz éves őshonosságuk
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ellenére a mai napig csak jogaikban korlátozott másodrendű állampolgárok. Például az
anyanyelvük nem egyenrangú a hivatalos államnyelvvel, önrendelkezési jogukat tiltják, nemzeti
történelmük oktatása korlátozott, de kötelező a magyar nemzetet gyalázó hivatalos tananyag
tanítása, és a magyar nemzeti jelképek használata államhatalmilag szankcionálható.

Mindezek ismeretében jogos a követelés, hogy nem szabad tovább sem a magyar népet, sem a
világ közvéleményét tudatlanságban, tájékozatlanságban és hazugságban tartani erről az
időszakról!

A 100. évforduló közeledtével tehát elvárható, hogy Magyarország vezetése fontosnak tekintse
a tényfeltárást és hiteles tájékoztatást mind a tudományos kutatás, mind az oktatás és
tömegtájékoztatás terén. Erre a célra jelentős (legalább egy Magyarországon rendezett
világesemény támogatására méltányos 10 és 50 milliárd forintnyi) összeggel ki kellene
szélesíteni a tényfeltárást és az adatok összehasonlítását a külföldi levéltárakban is, akár
külföldi kutatók bevonását is igénybe véve (a Kárpát-medence mellett főleg az azóta
szabadabban kutatható angol, francia, olasz, orosz, olasz és amerikai területeken,
visszamenőleg legalább a berlini kongresszusig ( 1878).

Feltárni, magyarul is hozzáférhetővé tenni az angol-francia-orosz diplomácia háború előtti és
alatti, akkor még titkosított dokumentumait, (például az 1909-es májusi londoni francia-angol
megegyezést, vagy az USA hadba lépésének előkészítését, okait, feltételeit, illetve IV. Károly
békeajánlatának elutasítását, avagy Olaszország kimaradásának előkészítését a háború
elején). Megismertetni, összefoglalni a német-osztrák diplomácia meghatározó elemeit.
Kimutatni, hogy milyen bankok és cégek mely országnak, milyen hiteleket nyújtottak, milyen
feltételekkel a háború előtt és alatt, majd később az utódállamokban is, és milyen haszonnal járt
számukra ez a tevékenység. Elemezni e korszak politikai szereplőinek emlékiratait is, főleg az
írásos nyom nélkül maradt háttértárgyalásokra, titkos találkozókra vonatkozó adatokat. Feltárni
a kisantant (cseh-román-szerb) bizalmas egyeztető találkozók anyagait, a Magyarország és a
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magyarok ellen foganatosított terveket. Feltárni a nemzetközi szabadkőműves, bolsevik,
cionista és pénzügyi szervezetek befolyásolási rendszerét Magyarország nemzeti és
keresztény jellegének felbomlasztására, államiságának felszámolására, idegen érdekek
hatalomra juttatására. Nyilvánosságra hozni magyarul is a versailles-i tárgyalások
Magyarországot érintő jegyzőkönyveit. Összegyűjteni és közzétenni Károlyi Mihály, Kun Béla és
társaik szerepét Magyarország tönkretételében 1918-1919 folyamán. Fejlesztési támogatásban
részesíteni azokat az intézményeket és szervezeteket, amelyek eddig is jelentős eredményeket
mutattak fel a tényfeltárás terén (Trianon Múzeum, Trianon Társaság, Magyarok
Világszövetsége, Rákóczi Szövetség, Trianoni Szemle stb.).

Ezeket a kutatási eredményeket a szakmai konferenciák keretében elvégzett egyeztetés után
sürgősen belefoglalni az egyetemi oktatásba, tankönyvírásba, valamint a pedagógusok szakmai
továbbképzésébe. A feldolgozott szakmai anyagok alapján ismeretterjesztő könyvek, filmek,
sajtóanyagok elkészítésére kiírt pályázatokkal megcélozni a magyar közönséget határokra való
tekintet nélkül, és a világnyelvekre (és a szomszédos népek nyelveire) lefordítva eljuttatni
külföldi könyvtárakba, egyetemekre, intézményekhez és diplomáciai testületekhez.

Ilyen megalapozottsággal lehet elkezdeni, bár sok évtizedes késedelemmel az önrendelkezés
megadásának igénylését, a bűnös és igazságtalan döntések felülvizsgálását és a jóvátételi
követelmények kidolgozását és benyújtását.

A realitások ismeretében nem kell csodálkoznunk, ha mindezt nem fogják jó szemmel nézni
sem a háborús befektetők haszonélvezőinek örökösei, sem az elrabolt területekkel
indokolatlanul megjutalmazott országok vezetői. Tudjuk, hogy az Európai Unióban nem
népszerűek Magyarország legjogosabb emberi értékeket védelmező intézkedései sem, de a
közvéleménynek meg kell tudnia, hogy a mai demokratikusnak nevezett országok valójában a
pénzvilág által közvetve vagy közvetlenül manipuláltan működő rendszerek, és éppen ezért
összeomlásra vannak ítélve, mert nem tarthatók fel büntetlenül hosszú ideig. Olyan
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szövetségeseket kell találnunk, akiknek a keresztény értékrend és a nemzeti közösség
megtartása értéket jelent, vagy legalább nem viszonyulnak hozzá ellenszenvvel.

Magyarország és a magyar nemzet csak úgy tudja kivédeni, hogy ne maradjon a romok alatt
(mint már többször is a XX. században), ha minden téren felkészülten néz szembe a várható
eseményekkel, és nem adja fel azt az emberi értékrendet és mértéket, ami eddig megtartotta
egy évezrednél is hosszabb ideig Európa közepén: a keresztény és nemzeti identitását! Mert
magyarként lettünk keresztények, és keresztényként tudtunk megmaradni magyarnak! Szent
István, Szent László, IV. Béla, Hunyadi János és Mátyás, Zrínyi és Rákóczi, Kossuth és
Széchenyi, Esterházy János és Márton Áron püspök is ezért élt és halt. Számunkra sem marad
igazabb és jobb választás, bármely oldalról is nézzük, ebben kell közösséget vállalnunk. S aki
ezt elveti, azt sem zárjuk ki, de tudnia kell, hogy önmagát rekeszti ki nemzeti egységünkből.

Mi, akiket nem a végzet, hanem az emberi aljasság juttatott idegen uralom alá, gonosz
mostohák kezére, nem mondtunk le soha igazi édesanyánkról (bár vannak, akik meginogtak, és
elfelejtették édesanyánk arcát, nevét és ölelését), és édesanyánk sem mondott le rólunk, bár
gyakran csábították bűnre a lelkéből kifordult világ hatalmasai és kerítői, hogy mondjon le
gyermekeiről, tagadja meg őket, s nyugodjon bele a megváltoztathatatlanba. Mi tudjuk, látjuk,
tapasztaljuk, hogy a „népek Krisztusaként” Golgotát járunk, olyat, amivel már a jövendőért is
megbűnhődtünk talán, de reménykedünk, bízunk és hiszünk a feltámadásban nemzetünk
számára is.

Tisztelt Elnök urak !

7/8

Ideje lerántani a leplet Trianon erkölcstelenségéről!
Írta: Administrator
2017. augusztus 30. szerda, 10:23 -

Kérem Önöket, hogy ilyen reménységgel és hittel cselekedjenek a nemzetünk sorsa iránti
felelősség kötelezettségével járó tisztségükben. Velünk az Isten!

Tisztelettel: Mihályi Molnár László, 1992-ben a felvidéki magyarok választott képviselője az
utolsó előtti és utolsó csehszlovák parlamentben, a magyar frakció (Coexistencia) vezetője, az
Együttélés Politikai Mozgalom akkori alelnöke

Kelt Szepsiben (Felvidék) az Úr 2017. esztendejében, Szent István napján

(Felvidek.ma)
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