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FELHÍVÁS A TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSEK SZERVEZŐIHEZ 
 

Igazságot Európának 
 

A Magyar Nép a trianoni és a párizsi béke fölülvizsgálatát kéri 
    
    

    
Lassan egy évszázada annak, hogy véget ért 

az I. világháború, amely után a győztes hatalmak a 
Versailles-ban megtartott tárgyalásokon érvé-
nyesítették háború előtti szándékaikat. Az 1920. 
június 4-én Magyarországra kényszerített béke 
méltánytalansága és a nemzetközi jogi elvekbe üt-
köző volta már az aláírás napján is nyilvánvaló 
volt, de fölülvizsgálatára és igazságszolgáltatásra 
mindmáig nem került sor. Az irat nem tekinthető 
szerződésnek, mert az egyik felet kizárták a tár-
gyalásokról, sem a béke szó nem csúfolható ki az-
zal, hogy béketárgyalásról beszéljünk. Pontosab-
ban fejezi ki a valóságot a trianoni diktátum fo-
galom.    
 

A Magyar Nép számára megkerülhetetlen 
kérdést a Magyarok VII. VilágkongresszusaMagyarok VII. VilágkongresszusaMagyarok VII. VilágkongresszusaMagyarok VII. Világkongresszusa kere-
tében, több mint ötszáz küldött részvételével meg-
tartott Trianon Újraértékelése KonferenciaTrianon Újraértékelése KonferenciaTrianon Újraértékelése KonferenciaTrianon Újraértékelése Konferencia egész 
napos elemző vitával tárgyalta, majd ennek alap-
ján Indítványt fogadott el az 1920-as trianoni és 
az 1947-es párizsi béke fölülvizsgálatáról.  

 

Az egyetemes Magyar Népet megtestesítő Ma-
gyarok Világkongresszusa által, annak VII. Ülé-
sén, 2008 augusztusában elfogadott határozatokat 
végrehajtva mint a Magyarok Világkongreszszusá-
nak állandó, ügyvivő testülete, a Magyarok Világ-
szövetsége, Küldöttgyűlésének 2009. május 1-2.  

ülésén meghozott döntéssel P E T Í C I Ó TP E T Í C I Ó TP E T Í C I Ó TP E T Í C I Ó T     
fogadott el, amelyben kéri az I. világháborút lezákéri az I. világháborút lezákéri az I. világháborút lezákéri az I. világháborút lezá----
ró trianoni (1920. június 4.), valamint a II. viró trianoni (1920. június 4.), valamint a II. viró trianoni (1920. június 4.), valamint a II. viró trianoni (1920. június 4.), valamint a II. vi----
lágháborút lezlágháborút lezlágháborút lezlágháborút lezáró párizsi (1947. február 10.) béke áró párizsi (1947. február 10.) béke áró párizsi (1947. február 10.) béke áró párizsi (1947. február 10.) béke 
fölülvizsgálatátfölülvizsgálatátfölülvizsgálatátfölülvizsgálatát, a Magyar Nép további hátrányos 
megkülönböztetésének megszüntetését és igazság 
szolgáltatását a Magyar Nép számára. A Petíció 
címe Igazságot Európának!Igazságot Európának!Igazságot Európának!Igazságot Európának! 

 

A Magyarok Világszövetsége a trianoni béke 
89. évfordulója előestéjén, 2009. június 3-án, 11 
órakor megtartandó sajtótájékoztató keretében 
hozza nyilvánosságra a Petíció teljes szövegét. 

    

Tekintettel az egyetemes Magyar Nép nevéTekintettel az egyetemes Magyar Nép nevéTekintettel az egyetemes Magyar Nép nevéTekintettel az egyetemes Magyar Nép nevé----
ben megfogalmazódó kérés jelentőségére, arra ben megfogalmazódó kérés jelentőségére, arra ben megfogalmazódó kérés jelentőségére, arra ben megfogalmazódó kérés jelentőségére, arra 
hívjuk a pár nap múlva kezdődő trianonihívjuk a pár nap múlva kezdődő trianonihívjuk a pár nap múlva kezdődő trianonihívjuk a pár nap múlva kezdődő trianoni megem megem megem megem----
lékezések minden szervezőjét, hogy rendezvélékezések minden szervezőjét, hogy rendezvélékezések minden szervezőjét, hogy rendezvélékezések minden szervezőjét, hogy rendezvé----
nyeiken olvassák fel a magyarság történelmében nyeiken olvassák fel a magyarság történelmében nyeiken olvassák fel a magyarság történelmében nyeiken olvassák fel a magyarság történelmében 
mérföldkővet jelentő, mérföldkővet jelentő, mérföldkővet jelentő, mérföldkővet jelentő, Igazságot Európának!Igazságot Európának!Igazságot Európának!Igazságot Európának! című  című  című  című 
Petíciót.Petíciót.Petíciót.Petíciót. 

 

Amennyiben a rendezvény időkerete nem 
tenné lehetővé a teljes szöveg felolvasását, úgy ja-
vasoljuk a szöveg preambulumának, záró sora-
inak, valamint a tizenegy pontos indoklás azon ré-
szeinek a felolvasását, amelyeket az adott rendez-
vény szervezői leginkább célravezetőnek tartanak. 
A teljes szöveg letölthető lesz a www.mvsz.hu 
honlapról. 

 
 

Igazságot Magyarországnak!Igazságot Magyarországnak!Igazságot Magyarországnak!Igazságot Magyarországnak!    
Igazságot Európának!Igazságot Európának!Igazságot Európának!Igazságot Európának! 

 
Budapest, 2009. június 1. 
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 a Trianon Társaság országos elnöke a Magyarok Világszövetségének elnöke    
    


