
Trianon: őslakókat kiirtó, kisebbségeket megsemmisítő háborús bűnös hatalmak 
magyarellenes bűnténye.  
 
Sokat vívódtam magamban a svájci történész feltételezéséről, keleti eredetünk ellenségességet 
kiváltó jelentéséről. Trianon az európaiak évszázados atavisztikus előítéleteinek következménye 
lett volna, amelyben keleti eredetünk szerepet játszott? Trianon ugyanakkor a hazugság és a 
magyarellenes propaganda diadala volt, az igazságukat naivul védő magyarokkal szemben.  
 
A győztes nyugati hatalmak – Franciaország, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok – 
magyarellenes magatartásukat képmutató módon a magyarok elnyomó, türelmetlen, magyarosító 
kisebbségi politikájával magyarázták. A magyarok szemében meglátták a szálkát, a sajátjuk pedig 
véres vasgerendával volt tele! Az igazság, a történelmi tények nem érdekelték őket. A magyarság a 
történelme során Európa legbefogadóbb népe volt, ezért maradtak fenn a szlovákok és a rutének és 
ezért fogadták be Erdélyben a tízezrével betelepülő oláhokat (románokat) és Délvidékre a szerb 
menekülteket. A szlovákok, rutének, románok, szerbek megtarthatták nemzeti sajátosságaikat, 
hagyományaikat, nyelvüket és vallásukat, iskoláik és templomaik voltak.  
 
Mi történt ugyanakkor Franciaországban a más nyelvű kisebbségekkel? 1850-ben Franciaország 
lakosságának a fele nem francia anyanyelvű volt: németül beszélő elzásziak, lotaringiaiak, 
flamandok, bretonok, baszkok, katalánok, provansziak, olaszok. 50 évvel később, a XX. század 
elején a francia kisebbségek nagy többsége elvesztette anyanyelvét, elfranciásodott. Mi történt? A 
franciák egyszerűen betiltották a kisebbségi nyelvoktatást, a francia nyelv kötelezővé vált. A 
francia kultúrfölényre hivatkozva elnyomták a kisebbségeket és megszüntették nemzeti 
azonosságukat. Ugyanezt tették az angolok a szomszédos kelta népekkel, a welsziekkel, a 
skótokkal és az írekkel. Rájuk támadtak, elfoglalták területüket, leverték szabadságharcaikat, 
betiltották anyanyelvüket, vallásilag megosztották (az északír probléma) és végül elangolosították 
őket.  

 



Az amerikaiak még radikálisabban oldották meg az Egyesült Államok őslakóinak a 
nyelvhasználatát: egyszerűen kiirtották őket és a helyükre Afrikában összefogdosott 
rabszolgákat telepítettek.  
 
A nagy gyarmatbirodalmakat építő angolok és franciák még kíméletlenebbül viselkedtek ázsiai, 
afrikai és óceániai gyarmataikon élő őslakókkal. Borzalmas kegyetlenséggel bántak velük, a 
földjeiket elvették, az ellenállókat lemészárolták, nemzeti kultúrájukat lerombolták. Afrikában, 
Ázsiában, Amerikában, Ausztráliában, Polinéziában, Új-Zélandon több millió ember életébe került 
az angol, francia gyarmatosítás.  
 
Kínával az angolok jól jövedelmező ópiumkereskedelmet folytattak, majd amikor a kínai császári 
hatóságok betiltották a kínai lakosságot lelkileg és testileg tönkre tevő ópiumfogyasztást, az 
angolok háborút indítottak a Kínai Birodalom ellen (1839-1842 és 1856-1860) és kikényszerítették, 
hogy a kínai kormány engedélyezze továbbra is az ópium fogyasztását, kereskedelmi 
forgalmazását.  
 
Az igazság az, hogy Trianon fő felelősei - Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok - 
igazi háborús bűnösként viselkedtek az I. Világháborút megelőző évtizedekben, szörnyű 
népirtásokat végeztek az általuk ellenőrzött, elfoglalt területeken.  
 
A magyarok ugyanakkor emberségesen és toleránsan viselkedtek, nem támadtak egyetlen 
szomszédjukra sem, nem vettek részt a rabszolga-kereskedelemben és nem mészároltak le egyetlen 
őslakost sem, sőt, évszázadokon át védték Európát a keletről és délről jövő támadások ellen. 
Mindezek után az angolok, a franciák és az amerikaiak képesek voltak megvádolni a magyarokat a 
kisebbségek elnyomásával! A gyilkos megvádolta áldozatát, hogy életben akart maradni. 1919-ben 
egy évvel a magyarokra kényszerített békediktátum aláírása előtt az angolok Új-Delhiben 
belelőttek az indiai függetlenségért tüntető békés fegyvertelen tömegbe és több ezer ártatlan embert 
megöltek. Ugyanezt tették a franciák Afrikában és Indokínában és a hollandok Jáva és Bali 
szigetén.  
 
Trianonban mégis a magyarokat ítélték el a kisebbségek feltételezett elnyomásáért és az igazi 
bűnösök emberiség ellen elkövetett bűntettei büntetlenek maradtak.  

 
 


