
Lipták Sándor

Trianon
évfordulójára!

A magyar békedelcgáció Apponyi Albert gróf vezetése
alatt 1920. január 7-én érkezett Párizsba. Apponyi mellett,
mint főmegbízottak, Bethlen István gróf és Teleki Pál gróf
működtek.

A Chateau de Madridba internált delegáció január 15-
én kapta meg a békefeltétclcket, a következő napon Appo-
nyinak alkalmat adtak arra, hogy a békekonferencia teljes
ülésén ismertesse a magyar álláspontot. Apponyi francia,
angol és olasz nyelven igyekezett a konferencia tagjait
meggyőzni a Magyarországnak szabott feltételek igazságta-
lan és esztelen voltáról. De hiába! Éppen ilyen hiábavalók
voltak azok a jegyzékek, amelyekben a magyar békedelegá-
ció kimutatta a feltételek történelmi, gazdasági, néprajzi kép-
telenségeit s azt követelte, hogy a Magyarországtól való el-
szakításra ítélt területeken tartsanak népszavazást.

A magyar békedclcgáció a béketanácshoz benyújtott
jegyzékek tömegérc május 5-én kapta kézhez a konferen-
cia elnökének, Millerandnak a levelét. Ez a levél kijelen-
tette, hogy a feltételek változatlanok s követelte a szerző-
désterv végleges elfogadását és aláírását.

Millcrand kísérőlevele ezenkívül kilátásba helyezte,
hogy a határok legkirívóbb igazságtalanságait a határkitű-
ző bizottságok annak idején orvosolni fogják s kilátásba
helyezte, hogy a Csehszlovákiához csatolt ruténföld auto-
nómiát kap és maga dönthet sorsának irányítása felől. Köz-
tudomású, hogy a kísérőlevélnek sem az első, sem a máso-
dik ígéretét nem váltották be!

Miután Apponyi a békedelegáció elnökségéről lemon-
dott, a szerződést 1920. június 4-én a versaillesi kis Tria-
non kastélyban Bénárd Ágoston népjóléti miniszter és
Draschc Lázár Alfréd írták alá. A nemzetgyűlés azt 1920.
november 13-án iktatta törvénybe. Kihirdetése után mint
1921. XXX. törvénycikk került a magyar törvények tárába.

A 14 részből és 364 cikkelyből álló trianoni szerződés
rettentően megcsonkította Magyarországot, a háború előtti
325 411 négyzetkilométernyi területéből nem hagyott meg
többet, csak 92 833 négyzetkilométernyi területet, 20 980
000 lakosából csak 7 980 000 maradt! Vagyis elvette az
ország területének háromnegyed részét, 72%-át, népessé-
gének kétharmadát, 64%-ot. Három és félmillió magyar
anyanyelvű állampolgárt kiszakítottak természetes hazájá-
ból és arra kényszerítettek, hogy idegen, ellenséges uralom
alatt éljen!

Ez annál súlyosabb igazságtalanság volt, mert másfél
millió közülük a határ mentén élt, a Magyarországnak
meghagyott területteUzoros összefüggésben.

A trianoni szerződés széttépte a történelmi Magyaror-
szág földrajzi egységét, amelyben az egyes részek gazda-
ságilag is fontos egységet alkottak! A Magyarországra rótt
békcfeltétclck olyan súlyosak voltak, hogy azokat még a
győztes nagyhatalmak országaiban sem fogadta egyhangú
helyeslés. Aki csak részben is hozzájuthatott a valódi hely-
zet megismeréséhez, ellensége lett a trianoni szerződés-
nek! Egy jellemző példa: Charles Daniclou francia író és
miniszter könyvet is írt ellene. Az angol alsóházban hatvan
tagú képviselőcsoport követelte a becikkelyezés megtaga-
dását.

Aki ma magyarul érez és gondolkodik, tisztességes
megemlékezést óhajt Trianon évfordulóján!
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