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Kedvea BarátOD I 

Hál' köszönö. a hozzá. eljuttatott leen értékes tartalmu e.lék-

tot,a.elJ r~azben .ár lsaeretes ·nyae áll plt'sokat,részben értékes uj 

e ll',ltá u ze.p~ntoknt · tartalmaz. 

I ekeznl fOlOk azt tehetségem szerlmt megfelel6 helyen és elre

lel5 ld6ben _ «y rsá, j vára értékes1teni. 

S j 'lo.,hog, itt léted alatt Bea találkozhattunk,de reaélIe ,kerUl 

éB erre al 10 • • 

Add! 1s őszlnte na&yrabeesUléssel köszönt 



~ ill l ~ k i r ~ t -------------------
2. Z zor~vos m~"gy::?r áll:;:.m ~s nl;illzot hábo ruut_~l1i 

rcndeztsc t~rGy~ban . 

I. A k~rd6sc 

. ,..J ' l t ' , ~ 'll l " , A -';01" Gene em 2:rrl1S C1{;o. sz ln li (;. mn"gy~r~" ' ,lil cerdese europ.l.i 

l 1', d ' , ±" ' l . . . Ih l d ' .; , l' í ' " 1" , rc ,e cs, :...~·~-G <;;, Itlé"J.Gyo,rs2,g '0 dr ... Jzl t! c Yf-z;:o csene cs ;:'J l \:111ön:;,.,1-
(' , (' , 

losqg.,m~.l "-0bV~ f onto s sze:c ..;)ct 'töltött be ::.Z curolJ~i t..-g'Yt::nsuly fcnn-

~c~,rt6.sf:n ~=- • .....,z 2Z cgyonsulyzó SZL:"- Gy cs~.k "Jd;:o r inga t -c lJ. o g , :;'~.LÍ1idön az 

elsö viI' ~_'bor-l1t l;:övetö tri2noni b~l[osZcrzödés liJ.agy~.l~orsz6.g földr2.j

zi OgYS~b~'-:' sz; tt~.gl;;tl t::t . 

A ~ :'~,rs~g i lJ.l1lár több, I:lin'c c;~er esztendeje :'::.zon 'l; rU,l tot l ak

j:;l., Iflt; l yc\; .::; :;':'Illbszet;es }~atárk 'nt ~ .I.~~rpG.tok hegy12nca öve z, i.':.l ély tant-

I "'tet dencének hi VllD,k • 
. " , · oo' (' "',r_J"','"GIJ.cdence logj el ontös ob egysegc .l\..ozüpeurop;;.-

~, mert z:':;:>t korete t képez lccl e'C felé, r . b('i.11'10 lcJ;:ó magyarság pedi g 

s em a SZl~7, scm la germán, scm :... l~tin I .. jnoz nom tal ... tozv'~.n, nW.ga is 

val~.sz iJóvo:'_',ló?t a l kot D.Z ourópai liul:liurvilúg és Kelet nép ' i között . A 

I'1o.bYUI'S~g:!J. ,-= e z az ütközö szerop J:l.cl t és .l.~yugut közt az öt körl:U vcvö 

népek poli ';;:"-=t.i törekvéseinek ir~ _ yvon['.l ~:ban <J.. tört 'nclom IolY<':,1lló.n sok

s zor c önt .. 'ct I él;ységos tr:agé i !.bc. L nemze t et , de Q. uagy:;;.rság c;l:LY1,ek el

lenére is .......:.. ven k i terto tt törtónL:1m.i ' l ,0..<:>. túl mell (;tt, lli\..:rt Öl1l1w .. ga vé

Qclmébcn szi.l~l'd pontot jelentett hclctközépcv .. :co p~bal1 , ami ::lltal Hyugat 

z,"~va ~t',l:::.n l.. ... jlöd~sét bizjGosi tot-c!""l . it k{rpgtmcdencci IilUgyG .. I' fennhut6ság 

ezenlciViil l-I.-öóvt<l Kelot urop6.t " b.:,ll;:r.niz2lód~.stól ~s .rContinonsürumd{, 

c :cészén r~ _ .... :ldet ~llandóan biz cosi t otta . 

Gyö1:~_' .... sen mcgvD.l tozott; .L'''~b'j'aro:cszágnQ1.k e kiegy011sul~ozó szerepe 

,;z lsö viL~'oll~boru ut~n, lllC..lyct - unióban l~vón Ausztl'i~vul - a hl v:J. t f.:: -

10 s osztr! ... '": -t- lpoli tika hut:isL:co. v.s.ll8,lni lcónys:6crult. Az elsö vilúgh2,

oorut követö b8kckoní'e:cenci2n éP. nYUó"',ti lHatal mLJ.K bizonyb,ra G,Z AUSz'Grif

vel vc,ló un:"on:~lis . SZÖVGts "go ui 'iJt l'101l1 iSl.lerték f\.;l azt ~. kic~yúm.3Ulyo
zó szeropc~, ~olyet hlugyarorsz&g bCofoli~ilai o~yséGónél ~ogvu a tbrté

Jlt:lcm f'oly::.,~~Ll botöltött ós ezért LL by2.rorsz ' g tOl"Illbszcn;es 0byséb~t 
szétd<.i:J..'étbol·c!':': , U hlé2[''YD.l' lleíl zetet pedig illcGf'osztott6.k i2 Af rpútokbc.n 

:IlCtst stcsü.lö 'c<...;rnószctcs vcö.elmi vonv.19:tól. JI. kövc'ckczm[nyc enne '- az in

tézkedésnek >lZ 1(;'[;-(; , hogy a K~rpt.tJLedencbbEl1 ez i<lötöl kuzO.ve szabG~don 
érvényesül.!lvc'cvk II különbö zö h' :lJc.lJ.~i ~s :L'o.ji torzs(.ü~:od6.sok, l:l\..lyuk 
,wurop:a. bék~jé'c 111~~naóun h/.bol"g2.'c'\i{k, u~y~nLl.:_.:or pt;;di[;, a m[~by;::r nUf.J.~ut 



- 2 -

II. Bünös-~ L ~.g;ynrország1 •• • 

A m~soL.ik vil~ghé,boru bofej czéso utG,n :bw,gYQ,rország szomsz ~dnGpci 

közül tö'ob ::. és ez curopc.i közv~lcill[ny og-y r~szc ismét 2. üagyarSb,g 1'0-

-.. :.Ji{,l ...... igy ::':c-znck b"'uropa uj rendj é·c mcgtoremtcni . 

Pedi o .. ~~~gyurorsz6:g 2. többi ul'opai ~llo1Ilhoz hasoxÜóan csak :il kóny

szeri tö kö:,,>-ul:..ónyok követkoztÖben sodródot~t; bele 2. hQ.borubc~, néw:;;t nyomó's

ro.. üzent hc.-::..,.,t, vuló j !bnn azonbé:~n h2.borv.t nem visel t . öohasorn vette; 6;-t 
~ nbmet n IL.Z 'tiszocüüista e szmbny<.!ke t , bár 'D lt az orsz$:gban párt, moly 

ig-y v~lte a _~.;yc.rság jövöjöt biztositD .. ni, cl"ctol való fél lmtben, hogy 

c. trianoni D' ~:cszcrzöd~s mC)gismétlödh tik. 

Tóny ~ z, JJ.oc:;y l\1a.gyarorszfg Sc:;L 8, lengyelek, scm az angolszász ha

, 
o'Yarorszag 

:.. :. ....... l.l he,rcol t, söt még ..... z oroszok ellen is formuilag lópett 

l ' . h d . . , - t "'1 ' , , . r-.2 orosz Gg~ &!. erü ill g"'COD"Ci a az orszo..g ne 1cny varosu:C .. 1 • .LCt-

·li :"'jcs crcjéböl vódckez -ct ezenközbem &~ nlinzetiszocialista 

:._yomó.s lle::., 1.:gyhog-;)T nómctoTszé.g IJröszc.~L;:~,l c.vc,tkozott bele a m8.§yo..r 

~olitikQi ~:_~ vezetósóbc, söt 1944- bcn ~agy~rorsz~got katonailag liOg 

:..s szállta. A l1.~mct nemzetiszociclist~ vt.;zctés u maGya.c naa.eröt ciru~ókónt 
_llcnsóbese~ ~t.;zcl te, a romén haQt.;rö·c -cé,rtc. neu cf,yszcr ;cövo"tcndö pólda-

... _~pnck c. Di..."';: ..:súg GIb , mint OlY''.!.l n .... :..lzetct, ill ly teljes c~'öbcvctéssol 
__ u:c'colt o.. Il :...s"tiszoeialista N0w.etorsz2.g oldLlt.n • .wZ [~z 1.11cnSbf;es mag .. ,

vc.rtns a mU6~-~:'.' hL:c1crövcl szemben od~ib ::r:'cjul t, ho~y a vissz~:V"onuló magy2.r 

- tonc.sfgot, _..int megbizhstatlant , Ausztrifbc..n l..:i'l;byvercztólí: . 

l!) nyi:..-.-!..nvn.ló ténye~;: cllcl1.él'C is l~.jo.'l.w.LS::lll _cell illogLllc.l:litn.llunk , 
, .. t . l l·· t ' ~. ,, ' _06:/ rL.Q€.;yc.rorszc .. g 2. gyoz -es nYUb~~·c2. Ü[:lJC • .L.:c...t;: o o -c lliCf:,lS .I.)..islJoDsegbcm 

_··.radhat nÖL:_::"t.;tcu.J:.'opu népei 1cözi:r,,-c . :.J.c.by .... ·rs{g pULLig SZá~li tott ós szú-
-'-'- r-,'" - ~(".~.I.~_.,.Lr~ /·t '_.'-' ." .. " ,·I}, • ...,. n!,l·:f-, ·/1\r''' 'ob IrI' ,t - ol· _~lJ ........ ..LIJ., 110,-,,, _ 1 ..... e, ..... lJc.ollJ, ... s'-, \..;TlJ\..; __ vJ..l1l ~06J ... ~_ ... ll ", lA-1...l.J...l'-"'" , .Col P ~-

.l __ ;:c.i von' l yez tééét DZ curopai c- u ·'" l1Su.ly érete ;:~bcn törtónell.:1Í 1.1c.o'Yo:w.~nyai 
..... scrin-c a Ler ~z~cény világnózet Ll'.? j Lr{SZ2.bta meg . 

A kelcteUJ..'opc.i bÓkétlensóg 02~L: 
l . . , . t··, ll·" , D .g(0))0 ~·C~K;;;'l orvcn-y mt: ozcse es 

C.Z etnikai hutarok hibas Iilcé:ÍvOné;.l,sc . 

J3ókótlenség, biz'.ll~12.tlc.nság &s az é.ltc.lé.nos poli til:o.i bizony-G<:üo.n

"'vb j lkbpezi l.L J:(81otcuropút . ~nnl;~;: olw, a sz·j láro_ 6.11t.l,lC.l[~1~-ul['.·l.io~ l.Üúny,., 
" , 1" l ,. 'l' , ' b 'l r~zf.-"Tlr:.z-i}r_. : ~ ,~.(7, c+-\..ily 2. ·COl"1.:lCSZC-lJCS o3ysliGe: I ..L6Yé l,:C11J:;:~ Vll .nagyasD. o ___ .u. . ..I- '-' __ .~ _ v 

_Lwi ho:GD.rok hib.is ill gvont,sB. 

Az cgyL.-:. é.llr.mdó hét,talmi oltolód2.sokc.t 01';:0 Z , fl 1118.sil::: pCdlő a nem

.lJciségi kérdédt nem engedik nyugvópontr&1. jutni. 
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- • • , .,, ' •• ~ 1 h ' , l ' h ' 1 r. I' 
Vle6Q-oZOQCSUll.l~ , .L ogy éil }~lLSO(),ik Vl C:.g o,Dorunc,k I'ocelj.:.v Cso.Kuw-un 
b ' ' , ' k ' l " , Euro}!' C.h .. J c.no vcg eges Hll.:b-CC:i.'Cl-l"tcso volt, Q, beke Q,zon"b'1n cSO.k 2, f nti 

k l' d' l 1 '1 t·, bb l - , " ' . -,., , l' , . cr csc c - ~oc(J r<lVCzo'o mugo o.[".S", ~rr'.n ern GO cl . 1:.. ln(;go l d~.s cruc wben 
"nl t 'él l I' .L.. l ' " " ,," " l' ~'J a ~ -o s :!:...ln . O. co lJ ccracst , az .llc...wepl-ccs os CcZ 19,".ZS~,bO s llyc;l vllL'.tr:.-

rok k~rdés~ t :rl2gyc.r szempontb61 iG vizsg~.la·t t6.1"b"JrGvÓ. t lU1i o 

, . 
CSO ;)2. . 110r 

ll~n _~ .;; ~::orsz6g lCbYÖZö'c'c Lll~:Ulkb:;.lt LL VeI' o;, pO:C()C~'l , jOll",h t nem 

visol t oly . ___ ~k'1J ' kben hó,box'ut , ___ ':":rc LZO_.": 2. n ' pek, .:.."l<..:-lY\.....I.G hliüccn 'llon-

!.llc5.s n~l.L::'~ véCtclLC [: :. a.e La Min'c f'clszab2.

citott nél? ~ ...,Z ,J...' })olnek o.. poli-'cL_.i L:Tllvfnosstg clött . l'l.l.L:ú utr \.....~li
'cc -ctül:, so_= __ l "'- n iSl.lót cz L'..Z ir" ._~'~~.~G ._(;zcl érv~:Ll~rCSlUni, hot..o;Y l\.l.a o yar

orszáG h~bo::.~" s binössóe.:o mic,tt SZO_SZG ""'.i ~ az ö törtónolni 'tjurLi.l lJ iböl 

lógi tsé_\: ::....:.. . 
\. ina :: :".cill~u·(;nolc jog:;;!, van ~ l~:' "s wJ'::..rc-1Jodni. 080.kh0 6;y ezt L":. jo

';0 t olyo.n v :.. _ ~ szoti "törvónyek GZ20 ~l;:/oz~JL:, '''2.... cl:! \.....1.'": 8.Z illo-cö numz·t 

.; crület~n ' ::.'- ~:lycsLUnck . li. lllC_L.Jyc..rs[o ~ll, 'tO és jövö j c . .)odig Aé..rpátl!18dencc 

-ccr.lllószc'ti ::-s~góvcl függ össze, c.:. ez LZ öuOZCfÜc:.;bÓs \,;;[:sutt~l {} t[..j 

:._omzetl(özi lcntösógót is 

-.-vgbomlik ~ 

nem -cudrw.k ellont-

hoz, de illcghozho.tjt 

LlD.r?,'Tl'U" noLlZ t -pusztl1~ásút is . Lcrt :.......iholy-t L Ji~rpátok 'cer:m6szetos ho..-

-;~.l'vonQlc. :,,::,cb törik ninc sen gat , _ l: ~.z L.g~sz müvc1 t nyugatot és 1::0-

:. _sztóny Euro::: !,~c mogvédclliluzzc Kol t hÓL i tó törokvóscú vel szemba1 . 

1- ' , ~ . " l t ' b"l ,,' 'll l" dll' 1 ' '~nrp"" V~ Q.oncc ~G(n'u c c o o't C, 0]11 Cl ven gy;.,.:.,r,..,.:po l: Us Cl1orsz'?g , 
" " \ " , .t l' __ o:J.anla , JugoGzlc.vlQ, 11,:usz'crl2 (;s ZOVJ G' ora szo:cszag. 

Vizsgé,l":'LL( LIeg , c 'lrc.vosctö- ezen igén;yl.:J.: t:ielógi tése c01jLból 
, , d ' t' "t ' t . .... "pD:CIJlC encc 'ücnrresze l Gr;ySGge ::...·_boon 8.nl : 

Csehszl.ovéJ;:i:a o. mfsodili: viltc:lfbor-u vlött UbY l1ópilcg, :,lint í'öld

Lloz ..... :.~;:6,11[...111 volt. 1 938- b""n J.\.uncim2.n lord révén Al'lclia is l.!.log811a

rÓl[' , hogy kö ztpeurópai :t' -.;luc c. GO.i(: \;..1 vógzE. sérc neill alli:LlillD.s • .J.:.lis

_ rjtLk D. cSCú 2'l~illzctnck önb..lló fIl -:.m:cD. v2.1ó ibónyct, <.:'c nem iSillCH'th t jük 
,f ,. I 't d ' l ,,., , ::.. 2h:ko:c, ha ez az 19cnY,K2.rp8 lno cnc~nc;: ::.: .1Jt.l11o.tol osz'.l:ra cltoriilö rv-

, 't S l ' .. ' . , , 'l ...,~~ro, uz ug~'l~VCZ 't 'z OVt>.KlUl"c.. :...s vont·'.:C.l.CüZl c. 

SzlovL:io.. nom tört~nclmi to::c'Lileto Cschorszúgno.k, l anem ezcr6ven 

r rcsz t'Ül lY.l.2,gY'lro l."·sz8,gnuk l egszil3.I'ú.2,bbcn birtokol t int gró.ns r~szG volt . 

Gcopoli ti~c<.:.ilag SzlovbJda az 0f,'YSÓgcs .l{é.rpútlilcdenoc; Gzcrves részét 

l~;:o t ja ugy2.nus"Y , L~int e clzudotcföld [': vs 0h- üw ll. cnc éét • Al.ilcnnyiro o. törté-

l 
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ncl mileg :'s olis ert cseh geopolitiko.i cu'Ys é r.; lLtjo ~o sultságft o. 

szudetané:.:ctsög nem -ccheti vi túss:5, ugy2.11ug;f nOll tngLdhatj2. LlCg n..ár

p~.tmedcne ':liörtóncl mi és gcopoli til~ai egységét az ct köri.Unöny , hogy 

szlovfkió.t new. csak m.[~by~.:u-'ok , h01.C1Jl szlovákok , :cuszinok és mcis nópek 

i s lajcj~k . szlovfkió,t Cschorszfötól [". Kúrpútok nyu[;i:;'.ti öve, a .l.Vk OrVa 

folyó ~s ::. Csch- rlorv2. jj'cnnsik v':'l c. s z t ja cl töIDszöröscn. ~zlová.kia viz

rendszere' :'s imlön 2.11 Osoh- ÓS ,~orv80rsz2.6étól: ~zlovfki['. fo l yói uind 

a mc..gyc.-' ::::Ó:::l:'T2. ± olyn::'.k, TIl(,l·t h u;}rvidbkc szerves .tdcgószi tö j e t'.. l ..... L"tS.Y ~r 
~ , 

lllcucnc cn ._- . 
A úzlové1:ok nou. csende, ...lc..nem kJ.lönt.lló szl2v törzs. ~6yGb ..... él1tis 

:J. szlov'~::8 ' u sz/.rubeli fö l[nye SI..::'l OlYC'cIl n' .. GY, hOGY ez ; :ct c. LIC.ö ye..1.:Sgg 

~rc1okei"G :J."c-;;érbc };:ell ne szori -GL:Ü • .l-' .... szlov6.ksQl;; sztmc. 2 és f~l - 3 lllti

lió közö"c-' _ozog, a io.G.by::.~:.C'sZg~ ::.) ("'..i b 2.Z lS37-8 hé.tt.rolc,.:c.l biró uzlovó.

kit.ban :::~:.: __ l (;g~TI,lill iÓ. ~..J~"..l.h;::"7v.l, :L,:.._t ll1(r L 11"(1.; Ou "úit"t \.IJ..!._ , j~lt,..;n
-Gös SZé.LUC_ .r.n L:.épvisE-lve " '~lH ' :'_ ~s ~. n~l.J. .. t néi,iség is . '..!.:e ... .!.fJ(j népr j-

zilac, s" , ::":....\...okoljc., sc:m.ui, hOG~' zlovL:ü:. vsehol'szti.;JlOZ ·c2.rt;oz:..,{,,- G.n

n&l kev';]- ~, LlCl't };::0vcrt nó}?"Gs~....,e ::. túj cgYSGbGsitö je ~ .cgón~nl fog

va ~zonob -.;örtónelmi szemlól J lJ" l, <::'Z0110S -l".ü.is[ggcl és élutformLval 
rendelkez:':': . 

bzlo .~ .. ~:rtia törtónelLl.Lsóge szo ... ·osu ... n ÖS;::'ZC:l.löt" 

cl-cel t lmsz 

~sztondön :=:..vj.l 11.0IJ is to.rozotJc .Js~horszé.ghoz sohe. . 

A :....c:' :1:" vute.los cseh ki:i.l::.)ol:i.'i;ilw ir2.nyvon<::~I:::. l.lindezon Lrvo~:en 

~.:i ViiI tGI~ ~S :~értó~-;:bel1 i ó2-zolj [.. ~.D"o li ~.bboCk,,'.lhrunl;:Lt , LWl:::ly L }':(;lotröl 

fcnyegctö u~ ~lTl:;&ül1li ol tolóa[s lehetöséc:;ót illeti . :Uz az fll'1pot fcmnQIl 

~Ö Z ~pl.,Ul~O}[4 11(;1~Tzctll1.C~C tisz t2z~~S: .. -

A 1"0_ ' :1 ig~ny sem ~_:..s"u..) j~l(;ntös[gLi. :E.l.['c,y~.l"'ol'szLb s~dJ.1.Jon"t;j{.ból 
,. , , , .. ' t 1 II .. -' l t -l' ~ 'l" , 

r- cseh K-'..V':. ............. u11C.l • lúlor ;:0 ,,:.:..., vC.J"on c cs::.. -o :'ll Dra.o -:TG "s .J.J c l .. c,,10t-

: nüyarol'szé.u ..... ,y r~szét ..liom6,nió,~_oz, é..L.:.üön c. h.érj);' tok Ó.éL-;:clcti .1.1CC:;Yvo 

nuln to. J.:1i ~,t(; ,-,z t;. .t r-'lct 'v s ....... függ Ö 88Z(; C~Z el c. :r.1Q,si.t: l:Lilön:r :(vö 

orsz2.gsnl? ...jI'l_óly , s Dél:~(;lct-l'.[.c...;r :..'orsz&G sed -(j;;.rtozott c tÖJ . .'ténolelll 

folyell18.n so~ '.Gl;lil ..t{om2ni2hoz, u.C ... ~L :::.. l(;bTosszc:ob osvcokbun is - 1.1int 
;,. - , .. . ' h' ..! , .. " . ' - , l .. , ~ ~ ' , . . - , )clclaul e lj;.) 'VlG "Garto 0(101 Gse.b lQ.(;J6n - .Lrd.c y on:::.LtO :ccJ('lte.lIJ"J.scb -

.' , " . ' .Grd(;ly n0J!:J..8'-'b~, l·':::'·öy2.r, 
, 

szasz 

~s romt.n. JI.. _,'2.'.JT2.rsó.[, ez ösl::'.~..:ó, ~.::-.lt,..;ly szivesen QUO t "t, holyet :::. ... 'uetclc

p.:Llö mó.s n cr.:..:; ctis égel.:nck , iey a ro m6.nsQ.glln.l: is . J.l~pi n;ycl vhr:.té.rt a lCL·;..os· 

súg. -:;rös 
úctt l e , 

.:.:evl..._ cdGSO l.lÍa tt nehéz .....Lcgvonni : 2. l"OLlLns[G u~yc'nis ott L ~lepcd 
8.hol ~.J~jOYl helJ vol t. zé.:.. t tö;,_bölcc[; .LJrcl ~lybol1 ['. l.lu..;;ye.rhJ.c cs Q. 
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sz ~~szol.: cL:o"t;:'"lC'..k e 
E1'c-:.~::":-ll";:': történcl:mi hc.tL.'VOllC'.lc.. fCJccJ.clc;LJ.ségc iC.0j~oöl •. _Ll'é. .. c....t 

... 'cnn .. 1:;z 2. ::~.:cf.rvon2,l C,ZOnb[Ul n \"-.,[0 o..zon08 Q.zzal c. vo nc.l l ['..1 , l.lel;yct "'. 

tri....,.noni b6~::cszcrzödés ó'llc.:pitot·l; :i.leg J lert Ma{syarorszúg testóböl még 

~:ü.lön részt cSLtol t DL l'ománol;:.nc.l: i'célt .flerdólyhcz: uz Arad-.dugyvárad

;jz:.::.tmárnénlCGi közt cltorii.lö szintiszt:::.. I1luciyar nbpis6gti tori:i.le-cct . 

',l L {:;y r _orsz2.C; déli l'8szénel: Jue;oszlÚcviLhoz V2.1ó cSD.tol{s8. sZin-cén 

_llentétbci. '.::"1 ~.~c.oJr2.rOrsz[;~b tör-c~n\..-l.l.'..ti cGyséb~vel • .,iZ a terlilct kevert 

l".h:ossó.gu, '-_-":' "Gchát nom indokolj,-.. ..J.t;g, hogy szcn'b u:"'ulo" __ :: . .'.ltL .i;:c.;rüljön • 

• orv&torszé. ü __ "'obléIilL1ja -g~szcn ~_2S jollcé,'Ü. Jlwrt Horv6,torszclg soüE,sem 

volt integ::c:::.s része :r.lÜLY8r'orsz6.bn~:: , hanem c sa.ir l;mion&lls s2erzöciés 

~cötötte hoz~': . horvátorsz2.g ilymóé:.on épp n oly::::n tör'cón Imi terület, 

_int Mo.gY2.ro::,sz':g, amoly la1;:0 ss! .:./ .. :'-c....: jogé.bcm 2.11 olyLl1. keretben blni 

"'Govtbb, L~_:.i::,,:-~ __ ocn &l;:[',r. 

C éls~c_ '~- e AUs z tri:?ho Z esc. "'Go2.ni 
, 

....... 2 u;;' 2 .. :CO 2' s z 2~G nyugc;ti hé' .. -ct~rvicló-

.~é11ek egy rész' t c"z U . 11 . jl:Sul'gcnl.::.l1ull-t ~._~dön <z o. triLnoni bÓL.eköt~s 

6-c~ eltelt Y. ~:-vclszó"zQ,don lcivU.l SOll~. Lz"lött - Llé u LZ vsz·crl.k-.b.i.[L~yar 
_Onc.::cdl ia i:_Lj.~:: som - Ausz Jüri2.hoz 11-.;<1 ·C8.l ... tozOtti'( BUí.'L.><.:nl<::.nclot (;..;.;;yéb

_:é:lt C'. l1l:~·~~.,,_ ~-.. J.1tlJÍséoon kivLi.l ~~....., ~\..-lelltös sz{:c.oo.n :UC'ü~rl~:coit GS hOl'V2-

':0.,- is l,-,-:;:jt.: . - Bur~onlc~nd eloG c Gol:.s:.v·-l c.:'ll'1;:..~,.:iá.(;..j én 1/lwzttü cSL1:: ['. 

'.:'lsz1(,.v CS~ __ oli tLco. bc.gyc.rorszé . ...,o - ::"zol[ló törokvé80 nj, ort Licléc.;i

J~s'G, Ll.ol~-- .~.:: - ~vsö 61'tolr110 c.z vo::" -c, .h()~' ... ,.C'..~:TL:L:Oí.·SZé.Got "",lÍl1u.m SZOlil-

z ~djr\lo,l OL_'" -üs:.ztLl[~n viszonybc ~ l~ l..LJZ , üzzt..l o(;l~c1'i tso és a sZC:t.'

-c tt tcrLi.lc·cc.::et u;1gé,Ilsk o..l1né.l b:::"""tons2.b osc.bbal1 uvg"Lu:::thc.ssa . l',lint (." 

_~söobi csc~~.: ~~. :.J.ogLutRttéJc, Al::....,;ztri[n",k lJéücto:csztt;;hoz való 1938- bc,n 

;,;rtcnt csc.-clc_::oz::'sc. uttn a nl1J.l-·c _l<:>.-CL,lO-I11 még külön burf,l;:i.llc.nddc.l is 

~::,"'ösödött. K::":.. ~: ~rdc};..c azo:nbull, -~o,-,"'u- t;Z [. :n~l..lc-'c hL.-V"lolil m[.;. ['. i. fsodik 

--:'12.;;112001"'1..1 i..::" '._1 is gyc,:t.-'npodj~~~, __ ~uhozzé. olyc.n w':'l.:>;;n:cI'ol'szé.c;i terület 

mén, &',Ilelyn€.:_ nyugat felé szint ~ll tlo,;v;:;~~ll1G,k c. -CCI'1116szetes hc~tó.l'o.i és 

~ _zdLS6.gi, v h .. .:.int úth~ló ze.ti szcJ.:pontból szervesen l.~:'::'by[J.rorsz6.ghoz 
~.:.~tozik? 

"'160 v~c;2: 1.Ü~rt eso.tol tC.tL~ ;jZovj(;toroszor~z4zl~ 2. r:...[r::;;{tok 
lcti ' h,ct2rv::" <l:~nok I1Ké,rpt.tvJ:rc::.j:1.(nv..l: li llcVCZ(;;·VlJ ::C0SZC'! ~bb0n c~z LSGtbcn 

~;.;; nt)i j\..-lC:l-'vös~GLi. u.ontósröl ib c.lig lehet b::.. szólni , lJ.crt ,t\.é.r:;,;Q.tu..;'::CLj

bevf~ndorol t ::'''1üén l:::'.ko ss6.óa n~!.l h[üc~ _jLc :"J.8t.,. 2. Í·éh.~illio·c, [,l·H.;};Y GZLb 

_l..(~véórt - k0.1G-1ÖSdl hL tc~:il1"ktb", vosszü},: GZ ott ~lü lllL;';;',"~.::S{~G j\.Jlentös 

-:.L.<':bót is l.é.rp:" .. ·clJlodcnco '-'oYS6b:"~ l..J.lJobont,Lni t~GZté.i:C'.. c[lsu-.)rLLtll...ll. 
" ;1 I' ~zovjctnd: sc l jelent so~,-:::-:.t U.I ott Lolc:ct l1vJi é.YBl'npouLs, 
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~_ ./ Á~_Cj;..l8[,:.,cs_1C:_r"'){ t~_~unc,-, nL" ---'-_I I ~'.l· __ ~!~:d.._ri:..:1:iz:..J.U:J, 

~1..c_~1._v~~ ~:i_Sl1~1l!:.a: "::::.:_::L"~~ tt~~l~_~Ü <.Lé_s.é.g.-i-.. l..~_·~iLl.l.ó . __ ~1.~~12.1::CC 1.; iLUS_ 
b i i'O c.Sl.9 JlL;:..l1,;:....Q.l.ad...az.. .. :v.:QJ .. 1..,1 c· J r 1 . .:...:d4..... 

A 0~0~)01i ~~il'-c_i (;uys~u Dl é,ü::z6se _::::.9cBfn tcht-~ 2, n.Qrp{t}ii~CCnCc 

-COl 'ilct~n ~::.. ö l;:isn~~)c~:: L.c>y·ocfoblL1[~s6:c·ól '11:'_11 szó, . _:c. v cl c. _ -C.'viF-'.l·St G-

nn}: csc.: ~ iu;;' :..l lnc., módjr.bc:n ::::C~,L.8 .. ~c1l1i é.~oZ orszó.c: 'ccl'l~lc t~n ' r~. ~n;; GSL.l

ni ~,:ivt:nó __ '.-,,~;lLli ~1'd01~C-,: ~_j_véc~ J ~~ l'"'c ~ 8 .l._ÖLÖLböt-,:·.tés~ ~rt . ot .. i,.t l'l) :.t

llcc1 ... l'lcci :::=-8:'1~ )o.:;_": ECL:sz(;l'vczés~ lJiz'~osi tdl( L 1Jél~ ~ t .w~t-"'TO)tL<._.~,: cz·~n 
,. 
üS 

, l' 

:;:lC)SZ,--,--

, . 
l'ClOD llL. -

pc.i 

:11.8 [.ILo -c: 
, , 

8Z~_~~SZ V __ l_,-,_L.~_ 
., , 

vc.lo 

ÖCJSZC 

~'ülc::;,'::_j:.ü Ll.=-~ ~:L-c ~:nél ~ s n ' ~J:::;~s~v=- ;-JZ:o. __ '-,I·tn;;. :.lltl foc:v:.:.. v~Zv-Lö 

.L,-"~~1~1~~ . l;. -V-v~J_-V~ CSlj~'C 'u-G "T)... f..ll:i {~~'c_ vl_L.ilCéaOll ~~-J vl.fJÜ .. ··~_l:~'-'l'l:"uo:..:l~ 

is c. ~.c..u:'-[.:"·~ w :_~_v:::'cl;l'~l-, ~J.{:..o [_ vúilJibLü ~ ~oZ oS~·l;l.'L.:: IL.o\i:".lui Dt..::(O -

lyéos ~.cllc·ct =-, __ ,--cO~~(;S Tolt . J.. s .~':'t..::"<V b=~~10_ .. ~·=--0j:.." 'o l"wjo,,,,u:".:;.:;' , <.o ___ l-l;;. 

iclö clc.-e-e 
, ",-' " , ' , , -'.'UC',g , ~-''':'I~ ·,,!l'-'L._L._.C,-, tÖ·O .. J:L ll~_l("Vlol L ó ;;/8c c C(J..:ll l1l-Ll C: u 3' -

08strt ... _ vl:.l~-O~.O :t:dlé~s~Jt..:~' cll,-~lOu~~' v ~ rs::..· u 

, 
1:.0 ... ,1'-

úl:Ü:6l- ·ciu [ wcL _1i..,0t~.-L'tlK.t·v::k 

jObi...L-ct . il.Z l.lsö -il(t;hL.bo :cu. 
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u1ötti évt:'.zellG~;:bc.m tört~ntel,: bizonyos hib t};: t. úcuZJ0tif36f,i politike. Ye

z ctésébun, lL hoC;y uz L1C[, ne isnétlödl1vGoók c.zt D, .. b.é.r~')LtlJ.8éienc\.ü bil'oQo.

lom CLvI.l0l;;::cc.tE::us c.ll::otmó.n;;,rn, b:mtontlü; ·o"l'enc.cz.cí:c..:désc .:8 C .. ':'l;yv.@,::....ti 118-

tC.11!~ .. kl::~ .. 1.~~.10 .. ~zoros_ ~:-::Li<~"~~~t:~(Ö~:~S"r~~3f:~os.::.tc .. ~t., t . _.~_ .' . '" '.,m--, _. 
A hl<-.uO\...l~~ Jv1l.,;nuou vC.l . ..LeG" .t:J __ .L, L_~l,",~l,-,_,- ,-_ll.J<.<.l .... nop l.l'-'L.>~.'L-• .L Jl..l-

1 .,·)<:.-,' n 1rivi;lm,, ' n' <C" -if"'o e , ·;co"r+''.'l" 1,,i 1 ~ 'VO'l'I /'l""J~l' ic; V':'Cl11' 1- "~r;l -{ly ""' 1r:;v ' """'6"'-..1 1: .... _ '-"_ \,.;0 o~"cJ 1..." U ü V - v ........ .l '-'...L. ........... _ .... <'''ut.! ..... l.- .• _ ~ l..-.. __ o I;...~ ... - c;,.. ... J.!o. . JJ u.ID ,. {.... ./ c-

, , 
AZ OrSZL~r~8Z0ell 

" / 

Jc.n Uil1r.::.Gll 

~szc.l;:i 
; 

2'CSZC 

ozso:i1ytó1.,::c:zL: ez orsz2.gré8z dé:i IE;1~n [. lJun:::. ".011(;-[;t , U.L.jlL C~ JJunQ-

:::öl1~Töktöl l:c::"v t:.. ... ~ huzo dik . II tcng(;1~rllC.tc.L1Lk él tv..1 c; 8 Z l::: ö zö1t u . n . II 13<..;1 Vu 

- Gri lt clijnt~s szlo7Ll::io.. lW .. tt.l~c,i t <.-. il ~ "~e-t l2..Lo S s L.;:; (üh(Ü2' t;zLcdór30 8z~rint 

szc.btc~ Dcg és 

t-"::cténc1ni8 é bllC~: 
, . 

nC:"'l 
, 

o:... Y l\ ... ';;Y t:. .:ai s .t'ozsony' 

nfl ~cezüödik és i~J J!OZSO:'ly ~"'. kulct :.el..l ~ vonuló 1\..":"0- ~s 1- '--,-"J"C.U.:w ... küzt 

. " '1 . l ,.. l ' . I '1 l '1-' 1-"" tJ' O~Cjr.llC'(·-lOV/ 'l"" ::.!.i.ll':::.kide-VlUC{ JC: Clrcos 0C.ZCC~8C<Gl cs ..ccu -CllrL ..:...8 .h.O:::í}On C. . o"'; ... t..>"-' '-.~'- .... 



j én ..;ozsonyt poli GikL"Ü és g8zd.2s:':gi o~wkból SZCl'8zte lJct;, _:.ert ezzel 

0i:.SY jol :;:j.é:ütott c1Llno.i kikötöt biztositott .J.L.g{ncLk, vc..lLl.lint s'Lrc..t~ 
gici szc~npontból is j81Lntös hic1fö~l,-,Z jutot~ . li. };::~söb,)i 1~38-bLn létr 

hozott 112tarkiiGc-zité.SKOr clis_.lCrtok o. lJ..c":..:,yc:,cs{g [letjob:~t .t'ozsonybL.n, 

dc :::: 1JClillO élö n&:dot elom l:odvóért szlov{~·dc. birtol:21JL,n _.: .... <l'.:~dt c. V{I'OS, 

mi vel c. szlovtl:ok C'. nt)la,zotiszocü .. 1~8'i;Q li~ ... c t Birod::.~lo!.;mc.l.:: leéx' tet tet

tek , ll02:Y Q pozsony::;'" és szlovt~~i[.i nLJ.cts~vüv~:': e~ :n(;~ze'~iszoc::;"'::.:lis·l;c. 

vil{.gnLzct Ll<..,...: j!,n toljes .. ,'olitL_Li ~s .ul tUl'{l:'s Dzc.b::':cl06.:;ot e.<1w. .. 1;:, 

::-... 1ire LL--'bY~'.ro:-szL~g nel,J vol t hL~jl[ .::.úó • ..1:'0 :::::SOLj 'cör·L~J:lt..;ll,1.ilL0 is Id.~.0yc..r 
v~.:..:'os: 1526--cól 1.jL~8-iG itt -cc..l'to -C·lJ{.l: L _LC.':";;:""',:L' .Ldré.lyok ko:bol1Qz{stt. 

Szlo~.7' ' ... ___ 'ö·v! ro G.rlc.l;: :J:llro cs,-,~ ... t:...:.-,-·tont 1'"nl...L'c;:"Lns~.::y 0V ..... ty .l'.:l.L.rtin / 

szelle. i : l ~ -v ._" z_Jont je. ~o fölcrL< s::" :2c;. _v~s~ ...... ~l fo ,-y".-. :....s sO_'::~::.l ülL:c..l-

.. [,821)!...- ",r:r' <"'<..J~_'\.J~'r\,;, int c~z lL''':,...,: L, lV0 _.1.y1.1,./:tibo szöclet~oen fe;l,:vö 

o zson;}', ~ ._01 szlf.v' clc"~mck S ..... l..:._::..1' ~l(] é;;yö.r:::orc nincsen • .rl. .1:'0 zsonnyal 

cl vos~tott :.L.·' ~"'c c. lJ,orvc. folyó tor_ .. Dl' .ttvL.1 lohc:tulJ 1,/1'>0 tolni . 

A nG~~-~ .:...;: te_'i..llo~ 1I..tI:'...(-C~,2. ";~:J_ ~"'-.i .. ~'1l_~~..I.'pttl7'>;::;:'~:1i... ll-.!.l':lU. 

Ez c.z oroz/....,_ ~~<..j s~JLlt,' l1 ll...:}.: té.ir-c ~ .. c;L.lÍ, .,_ert v.uY i.:'lol~ Ln SZt...:"'VC;S :.cGr...,z 

volt Lc.~;:;:: :,~o:"'s_' , .. )'lLk, .Lünt özlov/.::::"c. .• 0,..1"_= '-o CÓL-l1c...,2.ov{.l: }cözt:.:"'SC.S2g 

ic.cjén _T._ 0'';-'; ~::_--=-Ö_l (;lilCvoz~st, _ ",:.:t LO .é.-:"" 0 vit .. ~s -c(.r~~l(; G v It . Lc. ~os
s . v::" l")l~t ' .. ~ ~ -~ _~-c,(r. lA. l.~U . .'t~l_G~LJ .. :ö~t; SZi:l.JG~.:'l ~G(.~_ c.oz·vc~ltu:_~-to '.lol-l; ~: cSl.-h 

v~s . 

, ; 

l.ic'b} C.l~O_:..~sz_r '-' __ '-'33. [:Z ",-cnll:t: . ..L 

1 . / 

.á ~.L uo) [' -' ",-~. L.:1J.l.lU t\Jr:.Llv t, 7~'uoJ .... w ~. S:3O:"'O fJ ~:.'tcl,--_.OCll vett 1 ... L

,-.. /c.rorszé.b , ll~~::" __ tro.l~;:c,l b:'rn ... ,: .;c11:.'C Sz~U;:S~wL-O ,10 .... ;/ C. trÜ .. l1oni 1J ' -

~:~'il(;l L~~bo=-u _ ,-~O';u ll;'/l.l vtcr'J.1 ~ ~ tL-l~ LS ~.:.;~sz~ ).)Ul h:...L.;).·cL.L._Ü111 
t;C l' 10 b"''' l '"o I ~~·J-n.l..o"I--- n ' ·~ r r': l / -l ' cl r r -'r 'Í ·1 r P'·I."l 
_ .J- - C~l ~I _y v ... , V V V '--±JW-'-'L.~_L._ ..... >.J ,-._,~.l;,-._ L._....< ... l 

:.l~~)szúl.ll{l(.s :'c". j ':'1 :.é::; nC.l \D ltr,', jc.IL-TI Lsol: [. t,~lo~',l(,;'ci ~o llJ ..... lvi 

cl tolod.too:.:, ~:ésö :.,·:Jdl, L. t:,,'i --;':'lO:Cl:i. b~:\...s::.;crzöd~s O"~n L küldn,)özö 

.1c.t[.1~:li cltolo\.~:,sO~~ ~::Ö\!(.t' t...zt~'U(:;:i:l üc;tllot-GL~:: . Az l..11V-s EG)sztul{-,lts 

,.c',c.tc.i Gzc:'J.fv1,,~1 .. ~t..;nteSl;:: vol'vcL _.:::'" :'".",::'1 Jv ~:c ·J.,-.t:lO,-~_ ·c:.s:t. tör ._v~s .:::"0:,:;01-

C6.1ósó:tol, llert lL.szcn d.::;.:oribc.n CZO~~ E nOL.1zctiségi 'tcrU,lcljel: rw.~g a 

I,lUt-~yal' 6.11cm int<.::grtns ::cészei t l;:é~)(;~~ték • .2i politiEC'. iJ.l;ll'GCS, -'ü_(:l:..:,t:.lJ. tl.1Clo · 

~, ; • ' , ;< ~: '1:1;: "'t [,Z vtn.L.:...i L1L".:'c:':coL .l''''-.>-I1H",nyo s tc.I'byilc GO S s::"·G...;El .lebe J -c ',; "e lj nl-~'SLJ.;.L .... L.>-.) 



s6g\; r .. "L~C_~::, __ o ev' <.-. u;/~.l' c-Gni':'.:l'..L._ ·~:":c.·t ~ nl;1 ... _il"6 ~ZC:C cS~ljendön lt bi:r..~to-
kol t, dC') c. legl1to bbi n(;e;ycdsz {" z[~dbc.n cl tul:::jc1oJ.ü to tt l':sz~t c, • -<-',--,J L :;'·8(f.;; 

YibfJZC,fJ~':;0r",!c:;::;C ~s ~:Z u2.D~LnV'-'l·,~ tt i[;~ r;;::; "'0t ~, .... :U:;~."";OJ": n3~:,';JL,11 JOV:, t ~ t,~sso-
::lO~: • 

..... /1:..t{1x .. :tl / 1. ot-c' _'- és c. ; ·::;'ó;yar' l;:özv~lC:l.~ny so~. tudo -Ct sohc, b ,.Ü011;Yllgodni, 

llO(.,y 2.Z ~z,-,r:v ~s O:VSZL~C;Ot í'cldo..J.'2bo2.t.'J: ós sokmillios tÖ:"lOGC~:ct juttc.tt::ú: 

id\;gCll urr,lo ... c.::": . Az itSy ~,.01ut_:czct'G Ee,;--;, c.r ~~': sú'oi)c~!" ,cl ~.) ~'l,l ,,::l, l:.tÓ -:._ 

'2. 1~ .... 0L11 s(,= b ' __ ·,;o.~;: jól , bé:l' ö:: vol·c~ .... ~ f. ·ljl.llc..~:.o_"'::';:~J.."'-'- vl:.=-

~~ol...::.to~.,::·.:::.l ;.;:..;,,_ :'v!l. il hL:.t2rok l1~rilv:,nvLlóc"l1 igL.zE,,2·u-ct..l::.1J. ~.:ij(,lölés(; , vc.-

lL ..• int c. _l[,.~~·Q::"> _::"sc'öbsógekkcl való rossz oó,n&smód állandó panaszra adott 
, ." , ~ , IT , , 

OltOtt os fenJcG ·.:ita Közoperl1ropa bCl{eJot . ..... zt cgyforl3.<.:;.n lntt:::Jc a :nYU{-.'ati 

h<J:t;alptuk és 12. ' vo.. :l Vo. tik,6.A is, am l y Lllaó.sfogla18só.vCll '-. lIL2 ,:;vo.r rcviziof 

igéhycknek erkölcsi tartaImát külön ~:ih2.ngsulyozta . , - , , " 
bzcrt D.Z 1930- s v<:üsagos idökben o. Llc,e;ya..r etnilnü ho.t!c,rolí: visszaal-

li túsúra vonc.t __ 030 ~.n 'Cörténtek is b:"zo~"lyos i:isl.:r:1cn;ü'c . liY"ll -'l..is8rll- t voU 

8s.Jhsz10v.'~_::"r ~_,-.-,, ' :...·~,iLCJ:: i'c..llll V~ZC0 '1 ... ,8[., L.2.idön 1..;)0 SZl!)tcubc::céb 'n a 
... _",ncllcni 

C::'CZ{b / 

:. :::.t/ro~_ 

l:onf'urCIlci __ " / .i~~~:~\o..~ J.!l:..' _._C:"[. .. L l"lLS! 0' l:J .~ ... ~~t- ~ s 

:'~·G;ic.I' -..:tlÜ"_;,.::" __ ="G :.::..', ___ .~ jo Of,)Ll "~f., : ...... :.t. ~ - v ~-"~ _', 

I'~~"I. ~~r[ .. r~oJ:szilu \.;.J ... t ~ ~JLJl1. :...~.s l;~~r.l.-~(; l·o ~._ló n~l.,;.~(;.JG~_[özi 
1':'0 'v-s 
hel;;'· 

- ~.l>8.cl~:sa }:öv c.. ·C~_ ~ -' ·)cn c', "LcnLclshc.·u~"li:l~'.k c1ön"töbiro s!:.ga vonto. lnoG, c.me1y 

v~ -Gotte:. ... L~s/-G . 
nL,lZ _ t::"szoc.~~"list,-- l'SZl'CL.L"'.jl[s 

:.ö vo t::o z t é I) t.L t csc~ __ töl:élv t1",nU1 l;l ~ gi totte .>.::i . 

I,.;L"'..Z, bo ~y az i -c~:::'v t c~lo.pL:1vci bon ... Z 1..;10- s n~:Jsz(~.Ll:"l<~.st v..-t·u\.. 'b Gl:;:il1te t 

o , ct uG~"cn_ .. "::'::::. ::it~)tc c. v:'r",s,.",:.us' tolt orsz[.0r-:"s~böl 1.únCL<::'"zo_~~.t c. 1.<-
o ..... o:ot , :..hol -'--,--v .~l cs-:.,~..: ~l~ G.3 '_ J~,n ::l ~.,l:t ::.._;y.lv~i. ü.l.:osstw 'c;:...:cto zkoc-;'p-G ' 
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            Kammer, 1945. Szeptember 14. 
 
 
Kedves Barátom!  
 
 
 
Hálásan köszönöm a hozzám eljuttatott igen értékes tartalmú emlékiratot, amely részben már 
ismeretes ténymegállapításokat, részben értékes új megvilágítású szempontokat tartalmaz. 
 
Igyekezni fogok azt tehetségem szerint a megfelelő helyen és megfelelő időben a magyarság 
javára értékesíteni. 
 
Sajnálom, hogy itt léted alatt nem találkozhattunk, de remélem, kerül még erre alkalom. 
 
Addig is őszinte nagyrabecsüléssel köszönt, 
 
(A levél hátsó oldalán kézírással: Grf. Zichy Emánuel, -----) 
 
 
 

 
 
  



Emlékirat 
az ezeréves magyar állam és nemzet háború utáni rendezése tárgyában. 

 
I. A magyar állam kérdése európai kérdés. 
 
A történelem tanúsága szerint a magyar állam kérdése európai kérdés, mert a magyarság 
földrajzi elhelyezkedésénél és faji különállóságánál fogva fontos szerepet töltött be az európai 
egyensúly fenntartásánál. Ez az egyensúlyozó szerep csak akkor ingott meg, amidőn az első 
világháborút követő trianoni békeszerződés Magyarország földrajzi egységét széttaglalta. 
 
A magyarság immár több mint ezer esztendeje azon területet lakja, melyet természetes 
határként a Kárpátok hegylánca övez, amely területet Kárpátmedencének hívnak. 
 
Kárpátmedence legjelentősebb geopolitikai egysége Közép Európának, mert zárt keretet képez 
kelet felé, a benne lakó magyarság pedig sem szláv, sem a germán, sem a latin fajhoz nem 
tartozván, maga is választóvonalat alkot az európai kultúrvilág és Kelet népei között. A 
magyarságnak ez az ütköző szerepe Kelet és Nyugat közt az őt körülvevő népek politikai 
törekvéseinek irányvonalában a történelem folyamán sokszor döntötte mélységes tragédiába a 
nemzetet, de a magyarság ennek ellenére is híven kitartott történelmi feladata mellett, mert 
önmaga védelmében szilárd pontot jelentett Kelet-középeurópában, ami által Nyugat 
zavartalan fejlődését biztosította. A kárpátmedencei magyar fennhatóság ezenkívül megóvta 
Kelet Európát a balkanizálódástól és a kontinensünknek e részén a rendet állandóan 
biztosította. 
 
Gyökeresen megváltozott Magyarországnak e kiegyensúlyozó szerepe az első világháború 
után, melyet - unióban lévén Ausztriával - a hivatalos osztrák külpolitika hatására vállalni 
kényszerült. Az első világháborút követő békekonferencián a nyugati hatalmak bizonyára az 
Ausztriával való unionális szövetsége miatt nem ismerték fel azt a kiegyensúlyozó szerepet, 
melyet Magyarország geopolitikai egységénél fogva a történelem folyamán betöltött és ezért 
Magyarország természetes egységét szétdarabolták, a magyar nemzetet pedig megfosztották a 
Kárpátokban megtestesülő természetes védelmi vonalától. A következménye ennek az 
intézkedésnek az lett, hogy a Kárpátmedencében ez időtől kezdve szabadon érvényesülhettek a 
különböző hatalmi és faji torzsalkodások, melyek Európa békéjét állandóan háborgatták, 
ugyanakkor pedig a magyar nemzet életét is veszélyeztették. 
 
II. Bűnös -e Magyarország ? 
 A második világháború befejezése után Magyarország szomszédnépei közül többen és az 
európai közvélemény egy része ismét a magyarság rovására igyekeznek Európa új rendjét 
megteremteni. 
 
Pedig Magyarország a többi európai államhoz hasonlóan csak a kényszerítő körülmények 
következtében sodródott bele a háborúba, német nyomásra üzent hadat, valójában azonban nem 
viselt háborút. Sohasem vette át a német nemzetiszocialista eszményeket, bár volt az országban 
párt, mely így vélte a magyarság jövőjét biztosítani, attól való félelemben, hogy a trianoni 
békeszerződés megismétlődhetik. 
 
Tény az, hogy Magyarország sem a Lengyelek, sem az angolszász hatalmak ellen nem harcolt, 
sőt még az oroszok ellen is formailag lépett fel miután az orosz légi haderő megtámadta az 
ország néhány városát. Magyarország teljes erejéből védekezett ezenközben a 
nemzetiszocialista nyomás ellen, úgyhogy Németország erőszakkal avatkozott bele a magyar 



politikai élet vezetésébe, sőt 1944-ben Magyarországot katonailag meg is szállta. A német 
nemzetiszocialista vezetés a magyar haderőt árulóként ellenségesen kezelte, a román haderőt 
tárta nem egyszer követendő példaképnek a magyarság elé, mint olyan nemzetet, mely teljes 
erőbevetéssel harcolt a nemzetiszocialista Németország oldalán. Ez az ellenséges magatartás a 
magyar haderővel szemben odáig fajult, hogy a visszavonuló magyar katonaságot, mint 
megbízhatatlant, Ausztriában lefegyverezték. 
 
E nyilvánvaló tények ellenére is fájdalmasan kell megállapítanunk, hogy Magyarország a 
győztes nyugati hatalmak előtt mégis kisebbségben maradhat Délkeleteurópa népei között. A 
magyarság pedig számított és számit arra, hogy a magatartását értékelni fogják, annál is inkább, 
mert politikai vonalvezetését az európai egyensúly érdekében történelmi hagyományai szerint a 
keresztény világnézet alapján szabta meg. 
 
III. A keleteurópai békétlenség oka: 
A geopolitikai törvény mellőzése és az etnikai határok hibás megvonása. 
 
Békétlenség, bizalmatlanság és az általános politikai bizonytalanság jelképezi ma Keleteurópát. 
Ennek oka a szilárd államalakulatok hiánya, mely a természetes egységek figyelmen kívül 
hagyásából származik és az etnikai határok hibás megvonása. 
 
Az egyik állandó hatalmi eltolódásokat okoz, a másik pedig a nemzetiségi kérdést nem engedi 
nyugvópontra jutni. 
 
Meggyőződésünk, hogy a második világháborúnak fő célja csakugyan Európa békéjének 
végleges megteremtése volt, a béke azonban csak a fenti kérdések legcélravezetőbb megoldása 
árán érhető el. E megoldás érdekében ajánlatos mind a két kérdést, az állam építés és az 
igazságos nyelvhatárok kérdését magyar szempontból is vizsgálat tárgyává tenni. 
 
A). Magyarország a geopolitikai elv alkalmazása esetén. 
 
1/. Az egységes Kárpátmedence az európai egyensúly természetes hordozója. 
 
Ha Magyarország legyőzött államként hever a porban, jóllehet nem viselt olyan mértékben 
háborút, mint azok a népek, melyek minden ellenállás nélkül Németország védelme alá 
helyezkedtek, de ma mint felszabadított népek szerepelnek a politikai nyilvánosság előtt. Mint 
már említettük, sok helyen ismét az az irányzat kezd érvényesülni, hogy Magyarország háborús 
bűnössége miatt szomszédjait az ő történelmi területeiből elégítsék ki. 
Minden nemzetnek joga van élni és gyarapodni. Csakhogy ezt a jogot olyan természeti 
törvények szabályozzák, amelyek az illető nemzet területén érvényesülnek. A magyarság élete 
és jövője pedig Kárpátmedence természeti egységével függ össze, de ez az összefüggés 
egyúttal e táj nemzetközi jelentőségét is meghatározza. Mihelyt a Kárpátmedence egysége 
megbomlik és a magyarság elveszti a Kárpátok védővonalát, elveszti életbiztonságát is. De 
ugyanekkor e részek öncélú életet kezdenek, melyek politikai szervezetlenségüknél és 
gyengeségüknél fogva nem tudnak ellenállni semmiféle kívülről jövő nyomásnak. Ez uj 
háborút hoz, de meghozhatja a magyar nemzet pusztulását is. Mert mihelyt a Kárpátok 
természetes határvonala megtörik nincsen gát, mely az egész művelt Nyugatot és a keresztény 
Európát megvédelmezze Kelet hódító törekvéseivel szemben. 
 
Kárpátmedence területéből öt állam kíván gyarapodni: Csehország, Románia, Jugoszlávia, 
Ausztria és Szovjetoroszország. 



 
Vizsgáljuk meg, célravezető-e ezen igények kielégítése céljából Kárpátmedence természeti 
egységét megbontani: 
 
Csehszlovákia a második világháború előtt úgy népileg, mint földrajzilag mozaikállam volt. 
1938-ban Runciman lord révén Anglia is megállapította, hogy középeurópai feladatok 
elvégzésére nem alkalmas. Elismerjük a cseh nemzetnek önálló államra való igényét, de nem 
ismerhetjük el akkor, ha ez az igény Kárpátmedencének a Dunától északra elterülő részére, az 
úgynevezett Szlovákiára is vonatkozik. 
 
Szlovákia nem történelmi területe Csehországnak, hanem ezeréven keresztül Magyarországnak 
legszilárdabb birtokolt integráns része volt. 
 
Geopolitikailag Szlovákia az egységes Kárpátmedence szerves részét alkotja ugyanúgy, mint a 
Szudétaföld a Cseh-medencét. Amennyire a történelmileg is elismert cseh geopolitikai egység 
létjogosultságát a szudétanémetség nem teheti vitássá, ugyanúgy nem tagadhatja meg 
Kárpátmedence történelmi és geopolitikai egységét az a körülmény, hogy Szlovákiát nem csak 
magyarok, hanem szlovákok, ruszinok és más népek is lakják. Szlovákiát Csehországtól a 
Kárpátok nyugati öve, a Morva folyó és a Cseh-Morva Fennsík választja el többszörösen. 
Szlovákia vízrendszere is külön áll Cseh- és Morvaországtól: Szlovákia folyói mind a magyar 
rónára folynak, mert hegyvidéke szerves kiegészítője a magyar medencének. 
 
A szlovákok nem csehek, hanem különálló szláv törzs. Egyébként a szlovákság számbeli 
fölénye sem olyan nagy, hogy ezért a magyarság érdekeit háttérbe kellene szorítani. A 
szlovákság száma 2 és fél - 3 millió között mozog, a magyarságé pedig az 1937-es határokkal 
bíró Szlovákiában kereken egymillió. Ezenkívül, mint már fentebb említettük, jelentős 
számban van képviselve a rutén és a német népiség is. Tehát néprajzilag sem indokolja semmi, 
hogy Szlovákia Csehországhoz tartozzék annál kevésbé, mert kevert népessége a táj 
egységesítő jellegénél fogva azonos történelmi szemlélettel, azonos lelkiséggel és életformával 
rendelkezik. 
 
Szlovákia történelmisége szorosan összenőtt a magyarság történelmével s az első világháborút 
követő trianoni békekötés óta eltelt húsz esztendőn kívül nem is tartozott Csehországhoz soha. 
 
A mai hivatalos cseh külpolitika irányvonala mindezen érveken kívül teljes mértékben igazolja 
abbeli aggodalmunkat, a mely a Keletröl fenyegető új hatalmi eltolódás lehetőségét illeti. Ez az 
állapot fennáll még akkor is, ha netalán sikerülne Középeurópa helyzetének tisztázására 
valamilyen modus vivendit teremteni. 
 
A román igény sem kisebb jelentőségű Magyarország szempontjából a cseh kívánságnál. Miért 
kellene vajon elcsatolni Erdélyt és Délkelet Magyarország egy részét Romániához, amidőn a 
Kárpátok délkeleti hegyvonulata miatt ez a terület sem függ össze ezzel a másik különfekvő 
országgal? Erdély és Délkelet Magyarország sem tartozott a történelem folyamán sohasem 
Romániához, de még a legrosszabb esetekben is - mint pl. a 150 évig tartó [török] hódoltság 
idején - Erdély önálló fejedelemségként szerepelt magyar uralkodók alatt. Erdély népisége, 
magyar, szász és román. A magyarság az őslakó, amely szívesen adott helyet a betelepülő más 
nemzetiségeknek, így a románságnak is. Népi nyelvhatárt a lakosság erős keveredése miatt 
nehéz megvonni: a románság ugyanis ott telepedett le, ahol éppen hely volt. Zárt tömböket 
Erdélyben a magyarok és a szászok alkottak. 
 



Erdélynek történelmi határvonala fejedelemsége idejéből maradt fenn. Ez a határvonal azonban 
nem azonos azzal a vonallal, melyet a trianoni békeszerződés állapított meg, mert 
Magyarország testéből még külön részt csatolt a románoknak ítélt Erdélyhez: az 
Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti közt elterülö színtiszta magyar népiségű területet. 
 
Magyarország déli részének Jugoszláviához való csatolása szintén ellentétben áll 
Magyarország történelmi egységével. Ez a terület kevert lakosságú, ami tehát nem indokolja 
meg, hogy szerb uralom alá kerüljön. Horvátország problémája egészen más jellegű, mert 
Horvátország sohasem volt integráns része Magyarországnak, hanem csak unionális szerződés 
kötötte hozzá. Horvátország ily módon éppen olyan történelmi terület, mint Magyarország, 
mely lakosságának jogában áll olyan keretben élni tovább, amilyenben akar. 
 
Célszerű-e Ausztriához csatolni Magyarország nyugati határvidékének egy részét az ú.n. 
"Burgenland"-ot, amidőn ez a trianoni békekötés óta eltelt negyedszázadon kívül soha azelőtt - 
még az Osztrák-Magyar monarchia idején sem - Ausztriához nem tartozott? Burgenlandot 
egyébkent a németajkú népiségen kívül jelentős számban magyarok és horvátok is lakják. 
Burgenland elcsatolásával annakidején pusztán csak a pánszláv cseh politika Magyarországot 
izoláló törekvése nyert kielégítést, melynek végső értelme az volt, hogy Magyarországot 
minden szomszédjával barátságtalan viszonyba helyezze, ezzel bekerítse, és a szerzett 
területeket magának annál biztonságosabban megtarthassa. Mint a későbbi események 
megmutatták, Ausztriának Németországhoz való 1938-ban történt csatlakozása után a német 
hatalom még külön Burgenlanddal is erősödött. Kinek érdeke azonban, hogy ez a német 
hatalom még a második világháború után is gyarapodjék, méghozzá olyan magyarországi 
terület révén, amelynek nyugat felé szintén megvannak a természetes határai és gazdasági, 
valamint úthálózati szempontból szervesen Magyarországhoz tartozik ? 
 
És végül: miért csatoltatik Szovjetoroszországhoz a Kárpátok keleti határvidékének 
"Kárpátukrajnának" nevezett része? Ebben az esetben még népi jelentőségű döntésről is alig 
lehet beszélni, mert Kárpátukrajna bevándorolt rutén lakossága nem haladja meg a félmilliót, 
amely szám kedvéért - különösen, ha tekintetbe vesszük az ott élő magyarság jelentős tömegét 
is - Kárpátmedence egységét megbontani tisztára célszerűtlen. 
A Szovjetnek sem jelent sokat az ott elért népi gyarapodás, ellenben ez a hódítása az Anglia 
által is annyira óhajtott középeurópai egyensúlyt megingathatja. 
 
2/. Az egységes Kárpátmedence nem magyar imperializmus, hanem a kisnépek 
együttműködésén alapuló demokratikus birodalom angolszász védelem alatt. 
 
A geopolitikai egység megőrzése kapcsán tehát a Kárpátmedence területén élő kisnépek 
egybefoglalásáról van szó, mivel a magyarságnak csak így állna módjában kezeskedni az 
ország területén érvényesülni kívánó hatalmi érdekek kivédéséért és közömbösítéséért. A 
Kárpátmedencei kisnépek megszervezése biztosítaná a békét Európának ezen exponált 
területén, hathatósan elősegítené a Balkán biztonságot és szilárd alapot nyújtana a nemzetek 
együttműködésére. 
 
Minthogy Kárpátmedence egységének helyreállitása nem a magyarság imperialista igényeinek 
kielégítését jelenti, ezt az egységet a magyarság nem is nemzeti államként, hanem az itt élő 
kisnépek együttműködésén alapuló, konföderációs birodalomként képzelné el, amelyben 
minden nemzeti egységnek a legteljesebb szabadság és territoriális önkormányzat lenne 
biztosítva kontinentális közigazgatással és demokratikus államformával. 
 



Minden állam autonóm területe az 1910-ben lefolytatott népszámlálás alapján megszabott 
etnikai határokkal rendelkeznék. 
 
A megszervezett kisnépek együttműködésére megteremtett konföderációs magyar birodalom 
alkalmas pillére volna az angolszász keleteurópai érdekeknek is és éppen ezért, valamint pedig 
a birodalom demokratikus alkotmányának biztosításául kívánatos lenne a birodalomnak 
angolszász védelem alá való helyezése. 
 
3/. Kárpátmedence tagállamai. 
 
Felmerül ezek után a kérdés vajon milyen államokból tevődnék össze a kárpátmedencei magyar 
birodalom? 
 
Legelsősorban azon területről kell említést tenni, amelyek lakossága túlnyomó többségben 
magyar népiségű. Ez az etnikai terület Kárpátmedencének középső és legnagyobb részét tölti 
ki, s mint ilyen földrajzi helyzeténél és népességi számarányánál fogva vezető szerepet kapna. 
A vezető szerepet Kárpátmedencében az első világháború végéig is a magyarság képviselte, 
már amennyiben ez az osztrák hatalmi befolyás mellett lehetséges volt. Az ezerév bebizonyítja 
a legjobban, amely idő alatt a magyarság Kárpátmedence többi népével egységesen nem 
egyszer kelt fel az osztrák elnyomó rendszer ellen, hogy a magyarság Kárpátmedence népeit 
mindig megbecsülte és békében tudott velük együtt élni. Ezt bizonyítja még az tény is, hogy a 
nemzetiségek megtarthatták nyelvüket és csorbítatlan állampolgári jogaikat. Az első 
világháború előtti évtizedekben történtek bizonyosan hibák a nemzetiségi politika vezetésében, 
de hogy ez meg ne ismétlődhessék azt a kárpátmedencei birodalom demokratikus alkotmánya, 
kantonális berendezkedése és a nyugati hatalmakkal való szoros együttműködése biztosítaná. 
 
A második jelentős területe Erdély, melynek általános magyar jellegén kívül még sajátos 
történelmi hagyományai is vannak. Erdély a 150 éves török hódoltság idején önálló 
fejedelemség volt s ez a precedens elég alapot nyújtana e terület autonómmá tételéhez. Az 
országrészben élő három nemzetiség: a magyarság, a szászság és a románság csakis egy 
önkormányzattal bíró területen férne meg a legjobban egymással, mert az önkormányzattal bíró 
terület közigazgatása demokratikus elvek alapján minden nemzetiségű polgárnak egyenlő 
jogokat adna. Erdély határainak megállapításánál elismert fejedelemség határai jönnének 
tekintetbe. Vagyis a már fentebb említett Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti közt elterülő sáv a 
magyar etnikumú területhez tartozna. 
 
A harmadik terület nagyság szerint a Kárpátmedence északi része az ú.n. Szlovákia lenne. 
Határai azonban nem a régi csehszlovák időkből ismert határok lennének, sőt még a 
tengelyhatalmak részéről megszabott határok sem, mert e határok figyelmen kívül hagyták a 
magyar etnikumot, mely Pozsonytól kezdve az országrész déli felén a Duna mellett, majd a 
Duna-könyöktől keletre húzódik. A tengelyhatalmak által eszközölt ú.n. "belvederi" döntés 
Szlovákia határait a német lakosság elhelyezkedése szerint szabta meg és ezért erőszakot 
követtett el a magyar etnikai terület egységén, valamint gazdasági és közlekedési hálózatán. 
Csehszlovákia annakidején nem etnikai, hanem inkább gazdasági és politikai okokból csatolta 
el a magyar vidéket, s ezzel mintegy egymilliós főt számláló magyar többséget szakított le az 
egységes magyar tömbről. 
 
Fővárosként cseh hatásra a szlovákok Pozsonyt /Bratislava, Pressburg/ tették meg, ami a 
magyar népi vonal folytonosságának és a magyar történelmiségnek egyformán ellent mond. A 
magyar népi sáv ugyanis Pozsonynál kezdődik és így Pozsony a kelet felé vonuló Kis- és 



Nagyduna közt fekvő, valamint a Kisduna északi partvidékén elterülő jelentős magyar vidék 
jelentős gazdasági és kulturális központja. Csehszlovákia annakidején Pozsonyt politikai és 
gazdasági okokból szerezte meg, mert ezzel egy jól kiépített dunai kikötőt biztosított magának, 
valamint stratégiai szempontból is jelentős hídfőhöz jutott. A későbbi 1938-ban létrehozott 
határkiigazításkor elismerték a magyarság életjogát Pozsonyban, de a benne élő német elem 
kedvéért Szlovákia birtokában maradt a város, mivel a Szlovákok a nemzetiszocialista Német 
Birodalomnak ígéretet tettek, hogy a pozsonyi és szlovákiai németségnek a nemzetiszocialista 
világnézet alapján teljes politikai és kulturális szabadságot adnak, amire Magyarország nem 
volt hajlandó. Pozsony történelmileg is magyar város: 1526-tól itt tartották a magyar királyok 
koronázását. 
 
Szlovák fővárosnak Turócsszentmártont /Turcyancky Svety Martin/ tartanák a 
legalkalmasabbnak, mert valójában ez a város a szlovák szellemi élet központja és földrajzi 
fekvésénél fogva is sokkal alkalmasabb erre a szerepre, mint az ország legnyugatibb 
szögletében fekvő Pozsony, a hol a szláv elemnek semmiféle gyökere nincsen. A Pozsonnyal 
elvesztett kikötőt a Morva folyó torkolatával lehetne kárpótolni. 
 
A negyedik terület Kárpátalja, mai néven Kárpátukrajna lenne. Ez az országrész szintén nem 
történelmi, mert ugyanolyan szerves része volt Magyarországnak, mint Szlovákia. Csak a 
Csehszlovák köztársaság idején kapott külön elnevezést, mert sokáig vitás terület volt. 
Lakossága rutén és magyar. A ruténség közt szintén megtapasztalható volt a cseh gyarmatosító 
politika következtében az önálló közigazgatásra való törekvés. 
 
B). Magyarország és az etnikai elv alkalmazása. 
 
1/. A magyarság etnikai határai. 
 
A magyar etnikumú terület, vagyis a szoros értelemben vett Magyarország, népi határokkal 
bírna: tehát szükséges, hogy a trianoni békével megbolygatott nyelvterület a maga teljes 
egészében hiánytalanul visszaállíttassék az 1910-ben lefolytatott népszámlálás adatai alapján 
még abban az esetben is, ha netalán Kárpátmedence egységének helyreállítását reálpolitikai 
okokból nem is lehetne azonnal megvalósítani. 
 
Az 1910-es népszámlálás adataira azért hivatkozunk, mert az akkori népszámlálás idején még 
nem voltak jelen azok a területi és nyelvi eltolódások, melyek későbben, a trianoni 
békeszerződés óta a különböző hatalmi eltolódások következtében beállottak. Az 1910-es 
népszámlálás adatai ezen felül mentesek voltak minden területhódítási törekvés kiszolgálásától, 
mert hiszen akkoriban ezek a nemzetiségi területek még a magyar állam integráns részeit 
képezték. E politika mentes, tisztán tudományos tárgyilagossággal megejtett népszámlálást az 
etnikai határok megvonásánál nyugodtan elfogadhatjuk, sőt ma már csak ez az egyetlen 
lehetősége lenne annak, hogy a magyar etnikum történelmileg ezer esztendőn át birtokolt, de a 
legutóbbi negyedszázadban eltulajdonított részét a magyarság visszaszerezze és az elszenvedett 
igazságtalanságok részben jóvá tétessenek.   
 
A Trianon utáni magyar kormányok mind a magyar határrevízió szolgálatában állottak és a 
magyar közvélemény sem tudott soha belenyugodni, hogy az ezeréves országot feldarabolták 
és sokmilliós tömegeket juttattak idegen uralom alá. Az így keletkezett magyar kisebbséggel 
egyetlen utódállamban sem bántak jól, bár ők voltak a tulajdonképpeni őslakók az új hódítókkal 
szemben. A határok nyilvánvalóan igazságtalan kijelölése, valamint a magyar kisebbségekkel 
való rossz bánásmód állandó panaszra adott okot és fenyegette Középeurópa békéjét. Ezt 



egyformán látták a nyugati hatalmak és látta a Vatikán is, amely állásfoglalásával a magyar 
revíziós igényeknek erkölcsi tartalmát külön kihangsúlyozta. 
 
Ezért az 1938-as válságos időkben a magyar etnikai határok visszaállítására vonatkozóan 
történtek is bizonyos kísérletek. Ilyen kísérlet volt Csehszlovákia határainak felül vizsgálása, 
amidőn 1938 szeptemberében a müncheni nagyhatalmi konferencia /Anglia, Franciaország, 
Német és Olaszország/ elismerte a magyar etnikai határok jogosultságát. Nagy kár hogy e 
határok megvonását Magyarország esetében az egyre romló nemzetközi helyzet meggátolta. Az 
etnikai határokat tehát Anglia és Franciaország távolmaradása következtében a 
tengelyhatalmak döntőbírósága vonta meg, amely döntőbírósági ítéletnek akkoriban 
Csehszlovákia is alá vetette magát. 
 
Az új határok megvonása a német nemzetiszocialista részlehajlás következtében a jogos 
magyar igényeket csak tökéletlenül elégítette ki. Igaz, hogy az ítélet alapelveiben az 1910-es 
népszámlálást vette tekintetbe, de ugyanakkor kitépte a visszacsatolt országrészből mindazokat 
a részeket, ahol akármilyen csekély számban német nyelvű lakosság tartózkodott. Így néha csak 
minimális németség miatt /helyenként egy-egy falu vagy egy-egy város részleges németsége/ 
sok esetben jelentős magyar tömegek maradtak vissza a határkiigazítás után is. Ilyen eset volt 
pl. Pozsonyban vagy Nyitra város környékén. A Nyitrán élő néhány német kedvéért nem csak 
maga Nyitra város, hanem a környékén található 19 magyar falu is Szlovákia keretében maradt. 
 
Tagadhatatlan, hogy ez a határrevízió javított valamit az áldatlan népi helyzeten, a trianoni 
igazságtalan ítéletet azonban nem tette jóvá. Gazdasági és közlekedési szempontból 
ugyanazokat a hibákat ismételte meg a magyarság rovására. 
 
Az Erdélyben véghezvitt határrevízió még úgy sem sikerült, mint Csehszlovákiában. Itt a német 
nemzetiszocialista külpolitika már nem csak a szász településekkel volt tekintettel, hanem a 
nyersolajnak Románia részéről való felajánlása fejében is komoly engedményeket tett a 
románoknak ismét a magyar érdekek kárára. /Pl. Sármás vidéke, amely színmagyar,/. 
Erdélyben népi határt vonni különben is nagyon nehéz, mert az Erdélyben mindenütt elszórt 
magyar telepek mellett a tulajdonképpeni magyar tömbök a keleti határvidéken feküsznek a 
közbeeső román részek és szász egységek mögött. 
 
A revízió ilyenképpen Erdélyben is megtörtént, de a vitás kérdést nem oldotta meg. Éppen ezért 
szükséges, hogy egy minden részlehajló szempontot mellőző, kellő komolysággal véghezvitt 
határ megállapítás után az Erdélyben maradt nemzetiségek kérdéseit e vitás területnek juttatott 
önkormányzattal oldják meg, mert az itt élő három nemzetiségnek csak így lehet egyforma 
jogokat biztosítani. 
 
A szerbek által megszállt magyar Délvidék és Kárpátukrajna etnikai határ megállapításánál 
ugyancsak alapos elővigyázatossággal kell eljárni. 
 
II. 2/. A magyar kisebbség ügye. 
 
A trianoni békekötés után a nagyhatalmak maguk is előre látták azokat a problémákat, melyek 
az etnikai határok hibás megállapításából származtak, ezért 1919-ben a St.Germain-i 
szerződéssel kísérelték meg az utódállamokat rábírni arra, hogy a magyar kisebbségek jogait 
tiszteletben tartsák, ezenkívül a kisebbségi kérdésekből fakadó vitás ügyeket egy nemzetközi 
fórum, a Népszövetség elbírálása alá utalták. A lefolyt húsz esztendő alatt az utódállamok 
számtalan esetben megszegték a kisebbséget érintő kötelezettségeiket, úgyhogy a 



Népszövetség elé rengetek panasz érkezett, melyet máig sem orvosoltak. Ez az áldatlan helyzet 
okozta a kisebbségek elégedetlenségét, mely nagyban hozzájárult a háború előtti helyzet 
további elmérgesítéséhez. Különös sok panasza volt a magyar kisebbségeknek, annál is inkább, 
mert hiszen azelőtt szabad állampolgárként kezelték ezer esztendőn át, őslakós hagyományai 
voltak, és kisebbségekké a hosszú ezredév után csak az első világháború után változtak. A 
hódítók nem sokat törődtek az ezeréves őslakós magyar kisebbség hagyományaival, hanem 
nemzeti és faji türelmetlenségük kielégítése céljából asszimilálni, majd szociális indokok 
címén üldözni kezdték őket. Hozzájárult ehhez a gazdasági elnyomás is, és a gyors mohó 
telepítés, amellyel az utódállamok vezetése a magyar táji jelleget magyartalanítani kívánta. 
Csehszlovákiában, Romániában és nem kis mértékben Jugoszláviában a magyar kisebbség 
helyzete állandóan súlyosbodott a Népszövetséghez küldött panaszok ellenére is. Ezt a szomorú 
helyzetet csak alá támasztotta az a külpolitikai vonalvezetés is, amely az akkori Kisantant 
államok elszigetelési törekvését jellemezte Magyarországgal szemben. Minden külpolitikai 
vonatkozású intézkedés súlyosbította a magyar kisebbség helyzetét anélkül, hogy a magyar 
kisebbség bármiben részes lett volna, ami a németek közti viszony szabályozását illeti. 
 
Ma megint csak a magyar kisebbség az, amelyet az utódállamok felfogása szerint nyilvánosan 
üldözni lehet, mintha a magyarság volna felelős a háborúért. Különösen szörnyű a helyzete a 
volt csehszlovák területeken. Ami ma Csehszlovákiában a magyar kisebbséggel történik az 
még a német nemzetiszocialista módszereket is felülmúlja és mindazon demokratikus 
eszmékkel ellentétben áll, amiért pedig a szövetséges hatalmak kijelentése szerint a háború 
megindult és győzelmesen befejeződött.  A lojális magatartású Magyarországot ma a 
csehszlovák politikai vezetés egy vonalra helyezi a német nemzetiszocialistákkal, jóllehet 
közismert dolog, hogy a Csehszlovákiában élő magyarság, hasonlatosan a magyarországi 
tömegekhez, soha nemzetiszocialista magatartást nem mutatott. Ennek legjobb bizonyítéka 
éppen az a körülmény, hogy Magyarországon a nemzetiszocializmus minden német hatalmi 
nyomás ellenére sem tudott gyökeret verni. 
 
A magyar kisebbség üldözését Csehszlovákiában Nyugat felé mindig társadalompolitikai 
érvekkel indokolták, befelé azonban sohasem titkolták el a faji és nemzeti szempontokat, 
melyek egy erőszakos szlávosításban nyertek és nyernek kifejezést. A Csehszlovák állam 
1938-ban bekövetkezett összeroppanását, majd a későbbi szlovák állam politikai 
hovatartozását, semmiféle gyakorlati politikai joga nem lévén, nem a magyar kisebbség szabta 
meg, hanem azt maguk a Csehszlovák állam vezetői idézték fel, illetőleg a csehektől elszakadni 
kívánó szlovákok döntötték el. A háború alatt sem a magyar kisebbség magatartása alakította az 
eseményeket, hanem a német nagyhatalom befolyása. A nácizmussal egyenrangú erkölcstelen 
törekvés tehát a magyar kisebbséget társadalmi indokok alapján tisztára faji célok szolgálatában 
üldözőbe venni, mert hiszen az állam vezetésre sem a múltban, sem pedig most semmiféle 
hatása és befolyása nem volt. A magyar kisebbséget a háború előtti Csehszlovákiában e 
nyilvánvaló tény ellenére is azért nyomták el, mert nem volt "demokrata" , a német befolyás 
alatt álló Szlovákiában azért, mert nem volt "nemzetiszocialista", ma pedig nem csak 
elnyomják, kenyerétől fosztják meg, hanem kiűzik lakóhelyéről, arról a földről melyen ezer 
esztendőn keresztül élt, mert állítólag "nemzetiszocialista" volt. 
Értesültünk arról, hogy a kisebbségek kitelepítését a potsdami nagyhatalmi értekezet elvben 
jóváhagyta, a magyar kisebbségek azonban csak negyed század óta kisebbségek, azelőtt az 
egységes magyar állam polgárai voltak. Vajon méltányos lenne-e az ő esetükben is, ilyen 
általánosító megállapodás értelmében eljárni? Vajon méltányos és humánus eljárás volna-e 
kitelepíteni azért, mert az új hódítók szemében kisebbségekké lettek, jóllehet ők az őslakók? 
Nem egyszerűbb-e az új határokat úgy megvonni, hogy az odaítélt földön magyar kisebbség ne 
legyen, és ősi otthonával minden magyar megmaradjon nemzete közösségében? 



 
Az 1910-es népszámlálás adatai szerint véve tekintetbe a magyar etnikai határ megvonásával 
önmagától oldódnék meg a magyar kisebbség kérdése, mert ezáltal a magyar népi területek 
hozzácsatolódnak az egységes magyar tömbhöz. 
 
3/. A méltányosság szerint megvont etnikai határ: a "pax hungarica" feltétele. 
 
Lehetetlen állapot és végzetes igazságtalanság, hogy a magyar kisebbség létét olyan területeken 
fenyegeti veszély, melyek a magyar nyelvhatár keretébe tartoznak. Pozsonyban pl. az 1910-es 
népszámlálás adatai szerint a szláv elem alig teszi ki a 12 %-ot. Ugyanilyen a helyzet Kassa 
városánál is, ahol a magyarság számaránya 71%-os. Az utódállamokban a magyar etnikum 
peremvidékén városaink általában magyar többségűek és a magyar történelmiség hordozói. 
 
Nem tudjuk, hogy a nyugati nagyhatalmak Délkeleteurópa kérdését milyen mértékben 
tárgyalták le és Magyarországra nézve mennyire kötelezték el magukat. A még most is egyre 
inkább elmérgesedő faji és nemzeti sovinizmus kiküszöbölése azonban csakis a 
Kárpátmedence területén élő kisnépeket egybefoglaló, minden kisnépnek nemzeti 
önkormányzatot biztosító birodalom felállításával lehetne a legtökéletesebben elérni.  
 
Ha azonban Kárpátmedence egységének helyreállítása reálpolitikai okokból a 
nagyhatalmaknak nem állana módjában, a magyarság akkor is ragaszkodik az eddigi 
igazságtalanságok jóvátételéhez és legalább etnikai egységének teljes kiegészítését kívánja. A 
magyarság a szenvedő fél igazságát kereső történelmi perében, ő az, mely ad egy ezeréves 
állami területből, tehát elvárhatja , hogy a területátengedéssel járó áldozat fejében elsősorban a 
magyar viszonyokat veszik tekintetbe és mindenkor a magyar állam érdekeit tartják szem előtt. 
 
A határok megvonásakor a tájegységek megőrzésére is súlyt kell helyezni azok közlekedési és 
gazdasági szervezetével.  A bosszúálló szellem, mely a trianoni békét megalkotta, sok olyan 
fonák intézkedést hozott, mely megbénította a magyar kereskedelem és ipar gazdasági 
vérkeringését és súlyos feladatok megoldása elé állította a személyforgalmat.  
 
Truman elnöknek a világbékét illető nyilatkozata is világosan arra mutat, hogy az első 
világháborút követő békeszerződések hibáit újból megismételni nem lehet. 
 
 
4/. Visszaélés a történelmi és geopolitikai, valamint a népi-etnikai elvvel. 
 
Magyarország szétszakadását az utódállamok a népi és etnikai elvvel indokolták meg. Azon 
felfogást hangoztatták, hogy a magyarságtól fajilag és nyelvileg elütő népcsoportokat olyan 
államalakulathoz kell hozzáfűzni, amelyeknek népisége azonos fajú és azonos nyelvű az 
elcsatoló állam lakosságával, ugyanakkor azonban fenntartották az elcsatoló állam történelmi 
állam sérthetetlenségét is. Így állott elő az a helyzet, hogy történelmi határok geopolitikai 
szempontjain kívül népi és nyelvi szempontokat is érvényesítettek. 
 
Ez az eljárás egyoldalú volt, mert nem csak az utódállamoknak van történelmi területük, hanem 
a magyar államnak is, s ha a történelmi és geopolitikai szempontokat másutt fenntartják, fenn 
kell tartani azokat Magyarország esetében is. 
 
A népi és nyelvi kérdésekre való hivatkozás szintén hibás, mert az elcsatoló országok nem 
mindig azonos népiségét és nyelvű lakosságát csatolnak el Magyarország történelmi területével 



együtt, hanem kevert és a legtöbb esetben nemzetileg elütő tömegeket. 
 
Románia Erdély elcsatolásával az ott lakó románokkal együtt hatalmas tömegű magyarságot és 
szászságot is bekebelezne. Jugoszlávia ugyancsak jelentős magyar népiséget csatolna el a 
magyar Délvidékkel. Ausztria viszont Burgenland elcsatolásával nemcsak egy bizonyos 
magyar kisebbséget, de aránylag elég számos horvátságot is magával vinne. 
Csehszlovákia pl. azért tart igényt Szlovákiára, mert a szlovákok nem magyarok. Viszont 
csehek sem, amit a szlovákoknak éppen a csehek ellen folytatott nemzeti önállósági harca 
bizonyít a legjobban. 
A szlovákságra vonatkozó népi elv hangoztatása mellett nem feledkezett meg a cseh 
államvezetés azonban arról sem, hogy a Szudéta-vidéken élő németség felé Csehország 
történelmi és geopolitikai egységét emelje ki, jóllehet népi értelemben a csehországi német 
kérdés a Kárpátmedencei szlovák magyar problémához viszonyítva jóval nagyobb horderejű. 
Csehországban mindössze 7 milliós cseh nemzet áll szemben a közel 3 és félmilliós 
németséggel, míg a Kárpátmedencében a magyarság arányszáma a szlovákokkal szemben 
sokkal kedvezőbb. Mennyivel van több joga eszerint Szlovákia területére Csehországnak, mint 
Magyarországnak, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy Szlovákia területe a Csehektől 
különálló és nemzetileg is különböző szlovákság mellett még egymillió színtiszta magyarságot 
is felmutat, földrajzilag és történelmileg ezer éven át Magyarországhoz tartozott, tisztán csak 
egy szabadon érvényesülhető természeti törvény alapján. 
 
Amennyiben a csehek Szlovákiára való igényüknél arra hivatkoznak, hogy a szlovákok, ha nem 
is csehek, de a szláv fajhoz tartoznak, úgy ez már fajelmélet, mely ellentétben áll demokratikus 
elvekkel. A német nemzetiszocialista imperializmus ugyancsak faji indokolással folytatta 
terjeszkedését, módszerében pedig a két eszközt, a népi és történelmi elvet használta fel sokszor 
egy időben. Ahol történelmisége nem bizonyult eléggé erősnek, ott a népi elvet alkalmazta 
azért, hogy más nemzeteket életjogaiban legyöngítsen és államaikat ily módón felőrölje. 
 
A magyar nemzet az elmúlt negyed század alatt nem egyszer tiltakozott az utódállamoknak eme 
önző és minden esetben Magyarország kárára érvényesített kétféle módszere ellen. E tiltakozás 
csak fokozott időszerűséget nyer azon újabb önkénnyel kapcsolatban, amely a történelmi és 
népi elv részrehajló magyarázata mellett még a magyar kisebbségnek ősi lakhelyéről való 
kiűzését is szorgalmazza. Az a terület, amelyről a magyar kisebbséget ki akarják űzni, 
nemzetünk számára történelmi és etnikai terület. Tekintve ezt, hogy e területeket az ezeréves 
Magyarország testéből tépik ki, ez az újabb sérelem csak betetőzi a népi és történelmi elvvel 
űzött politikai csalás békerontó üzelmeit. A demokratikus világ fellázadt a nácizmus hasonló 
eljárásán. Bízunk abban, hogy a demokrácia nem fog e kérdésben kétféle mértékkel mérni, 
hanem a magyar kérdésben is érvényesíteni fogja befolyását. 
 
Vagy elfogadjuk tehát a történelmi jogot az őt alátámasztó geopolitikai helyzet 
figyelembevételével és akkor Csehországnak meg kell elégednie történelmi területeivel és a 
Kárpátmedence Magyarországával megegyezésre kell jutnia, hogy Keleteurópa békéje a jó 
szomszédság által fennmaradjon, vagy elfogadjuk a népi nyelvhatár elvét s akkor 
Magyarország mintájára Csehország is mondjon le a cseh államot képező geopolitikai 
történelmi egységről és engedje át a szudéta-németséget a nyugati határokon letelepült germán 
tömbnek. A Szlovákia még ebben az esetben sem tartozhatnék Csehországhoz, mert a két 
terület népisége nem azonos. 
 
Egyazon kérdésben kétféle igazság nem lehet; ami kötelezi Magyarországot, ugyanaz kell, 
hogy kötelezze Csehországgal együtt a többi utódállamot is, mert minden más megoldás 



imperialisztikus és demokrácia ellenes. 
 
IV/. Angolszász védelem minden körülmények között ! 
 
A magyar államalakulat tehát vagy négy állam szövetségéből tevődnék össze, vagy pedig 
etnikai határokkal bíró nemzeti állam lenne.  
 
Az első esetben államformája kantonális közigazgatáson alapuló demokratikus keresztény 
királyság lenne, mivel az ország népe nemzetiségre való tekintet nélkül keresztény 
hagyományokat követ mind a mai napig. A királyság ősi ezeréves forma, s mint ilyen 
történelmileg bevált intézmény, mely egységesítő hatalommal bír, minthogy népi jellegénél 
fogva nem annyira nemzeti, mint inkább állami érdeket képvisel.  
 
A második esetben egységes közigazgatás alatt álló nemzeti királyság lenne. 
 
Ismerve Magyarországnak az angolszász érdekeknek is minden tekintetben megfelelő 
kiegyensúlyozó szerepét, valamint a magyarság mély rokonszenvét az angol nemzet iránt, 
továbbá a két nemzet, a magyar és az angol azonos alkotmányjogi fejlődését, kívánatos lenne az 
új Magyarországnak angol védelem alá való helyezése. A magyar alkotmány alapköve, az 
Arany Bulla mindössze csak hét évvel fiatalabb az angol Magna Chartánál s szinte ugyanazon 
fejlődés alapján jött létre. 
 
Az angol védelem szoros politikai együttműködést jelentene a Brit Birodalommal. 
 
V/. A magyarság békében akar élni minden szomszédjával. 
 
Minthogy ma nem az elvakultság, nem a bosszúvágy, hanem az igazságon és méltányosságon 
alapuló újjárendezés vágya hatja át a felelős államférfiak cselekedetét, hisszük, hogy 
emelkedett erkölcsi magatartás fog érvényesülni a háború által önhibáján kívül sokat szenvedett 
Magyarországgal és a szerencsétlen magyar néppel szemben. 
 
A magyar nemzet minden tagja békét akar, de igazságos békét, mely a nemzet életjogait 
tiszteletben tartja. Éppen ezért a magyar nemzet nem óhajtja mások életjogainak 
megcsorbítását, sem pedig a más nemzetiségű kisebb népek elnyomását, mert hiszen ezzel csak 
a nemzetiszocializmus által felébresztett nemzeti türelmetlenség útvesztőjébe tévedne és 
hátráltatná Európa kibontakozását és szabad fejlődését. Ezeréves állama hagyományai szerint 
nem a népi tömegek züllését, hanem azok megszervezését tekintené elsőrendű feladatának és a 
nemzetiségi kérdés megoldását nem a kitelepítés drasztikus módszerével, hanem a 
demokratikus együttélés példaadásával intézné el. A magyarság tudatában van földrajzi 
helyzete fontosságának, és tudja,hogy a hatalmi egyensúly fenntartásánál szerepe lesz. 
 
Ha azonban a végleges rendezés a magyarság életjogát nem veszi tekintetbe, és a magyar 
nemzet kárára intézkedik a most felújult magyar remények ellenére, úgy az európai biztonság 
követelményeit mellőzik, és végső eredményben nem lesz béke. Lehet elnyomás és karhatalmi 
erőkkel fenntartott erőszakos állapot, de az igazságérzet kielégítése, a lelkek megnyugvása, egy 
nemzet független és minden káros befolyástól mentes talpra állása soha. 
 
Egy független Magyarország megteremtése csak a függetlenség érzékelhető jegyeivel hozható 
létre zárt egységes népiséggel, minden magyart egybefoglaló politikai határokkal és a 
keresztény erkölcsi törtvények tiszteletével. 


