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A Sydney-i Trianon Társaság megszerezte, és 2001-ben kiadta a ’trianoni 

békeszerződés’ – azaz leginkább diktátum – eredeti francia nyelvű szövegét (oldalait 

két éves számító géppel végzett négyzetmilliméterenkénti tisztítással), a könyv 

tüköroldalán a hiteles magyar fordítással. Ezt a heroikus munkát a Trianon Társaság 

jeles tagja, Czakó László egyik társával végezte el. Korábban a szöveg magyarul nem 

volt elérhető, sem a parlamenti, sem a Széchenyi könyvtárban, így érthető, hogy 

rengeteg mente-monda keringett annak tartalmával kapcsolatosan. Jellemző, hogy 

Raffay Ernő két könyvet is írt Trianonról, de a békeszerződést ő sem olvasta, mígnem 

Sydneyben a Trianon Társaságtól kapott egy példányt. 

Manapság az Erdélyt bitorló román állam soviniszta és magyar gyűlölő képviselői 

immár a hatalom erejével próbálkoznak a birtokukba vett terület magyar őslakosait 

mind politikailag, mind gazdaságilag, de legfőképp társadalmilag lehetetlenné tenni. 

Az ún. román ’történelemtudomány’ a jelenlegi Románia egész területét ősi dák, 

avagy román területté nyilvánítja és próbálja úgy beállítani a történelmi eseményeket 

és álomvilágából származó ’tudományát’, hogy a valójában őstelepes magyar nyelvű 

lakosság otromba hódítóként érkezett oda és irtotta ki onnan a román nyelvű 

őslakosokat. 

Hasonló módon tálalja a szlovák történelemtudomány is az Északi-Felvidék, de 

valójában a Kárpát-medence történelmét, de szlovák megközelítéssel. Immár a Vinča 

műveltségig nyúlnak vissza és próbálják azt már szlovák (szláv) műveltségként 

beállítani és annak minden műveltségi elemét kisajátítani. (Lásd írásunkat erről itt: 

http://www.szilajcsiko.hu/#!m-20160406-cser-ferenc-s-darai-lajo/c1qfu.)  

Mindezeket az a ’hit’ alapozza meg, hogy a magyarok valamikor itt hont foglaltak 

és az őslakos szláv, ill. román lakosságot brutálisan elnyomták, ezért jogos az a 

politikai gyakorlat, hogy most ők nyomják el a magyar nyelvű társadalom hatalmi 

területük alá került részét. Ámde szándékaik szerint nem csak ott, hanem a ma még 

Magyarországnak nevezett anyaországi területen élőket is támadják. 

A trianoni békediktátum – ahogy az már az Ausztráliából indult Trianon Társaság-

mozgalom értékes tevékenységének eredményeként egyre szélesebb körben ismertté 

http://www.szilajcsiko.hu/#!m-20160406-cser-ferenc-s-darai-lajo/c1qfu
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vált, és amint azt itt már többször bemutattam, – főként és valójában a magyar 

nemzet, a magyar állam, az akkori Magyar Királyság szigorú megbüntetését jelenti. 

Azzal az indokkal, hogy a Nagy Háború, azaz az I. világháború az Osztrák-Magyar 

Monarchia hadüzenetével vette a kezdetét. A diktátum ezt így fogalmazza meg: 

 

„… tekintettel arra, hogy a Szövetséges és Társult Hatalmak szintén óhajtják, 

hogy szilárd, igazságos és tartós béke lépjen annak a háborúnak a helyébe, amely 

háborúba, közvetlenül, vagy közvetve Ausztria-Magyarország ellen, többen 

közülük egymás után sodródtak bele, s amely háború Ausztria-Magyarország volt 

császári és királyi Kormányának 1914. évi július hó 28-án Szerbiához intézett 

hadüzenetével és az Ausztria-Magyarországgal szövetséges Németországnak 

ellenségeskedéseivel kezdődött…” 

 

Ezzel csak az a gond, hogy a Monarchia nem területfoglalási szándékkal 

kezdeményezett háborút, hanem azért, mert Szarajevóban Gavrilo Princip szerb 

merénylő megölte a trónörökös párt, és Szerbia egyáltalán nem volt hajlandó a 

gyilkos megbüntetéséhez hozzájárulni. Az ilyen tett akkor és azóta is háborús indok, 

és ma is bármelyik hatalom, ha vezető polgára bármelyikével bármi hasonló történik, 

a fegyverekhez nyúl. Legutóbbi, bár nem éppen jogos példa erre a világ úgynevezett 

legerkölcsösebb állama, Izrael bosszúhadjárata a gázai övezet palesztin őslakosság 

ellen folyik évtizedek óta. 

Ugyancsak nem hagyható figyelmen kívül, hogy bár valóban a Monarchia üzent 

hadat Szerbiának, de a diktátum megfogalmazói, a 28 állam, köztük a főhatalmak, 

mint az Észak-amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, 

Olaszország és Japán és a Nemzetek Szövetsége szinte egyik tagja sem kapott a 

Központi Hatalmaktól hadüzenetet. Sőt, mi több, ők üzentek hadat sorra a Központi 

Hatalmaknak – ahová Németország mellett Bulgária és Törökország, de kezdetben 

Románia is tartozott. Ugyanakkor ma már az is egyértelműen bizonyított, hogy a 

Monarchia Koronatanácsában Magyarország egyedül tiltakozott a tervezett háború 

ellen. Tisza István szavai szerint Magyarországnak nem állt érdekében bármiféle 

háborúban részt venni. Tisza Istvánt elérte a bosszú: Kun (Kohn) Béláék, a proletár 

diktatúra nevében, a háború utáni halállista szinte első áldozatává tették. 

A XX. század elején az Európa belsejében szerveződött szövetséget, az 

úgynevezett Központi Hatalmakat körülvette a háborúra készülő szövetség, az 

Antant. Az ultimátum elhangzásakor már sorra felvonultak a támadó haderők, majd 

gyors egymásutánban megszülettek a hadüzenetek.  

 

Az elsőt tehát, 1914. július 28-án valóban a Monarchia küldte Szerbiának, amire 

Oroszország azonnal mozgósítást rendelt el.  

 

Augusztus 1.: Németország hadat üzent Oroszországnak és mozgósított.  

Augusztus 2.: német ultimátum ment Belgiumnak, hogy engedje át a csapatait 

Franciaország ellen (elutasították).  

Augusztus 3.: Németország hadat üzent Franciaországnak.  

Augusztus 4.: angol ultimátum ment és hadiállapot állt be Németországgal, 
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ugyancsak hadiállapot létesült Németország és Belgium között.  

Augusztus 6.: a Monarchia hadat üzent Oroszországnak, Szerbia és Montenegró 

viszont Németországnak.  

Augusztus 11.: Franciaország hadat üzent a Monarchiának,  

Augusztus 12.: Anglia hadat üzent a Monarchiának.  

Augusztus 13.: Japán hadat üzent Németországnak.  

 

Október végére a törökök is beléptek azzal, hogy 28-án Törökország megtámadta 

a Fekete-tengeri orosz kikötőket.  

November másodika és ötödike között: Oroszország, Nagy-Britannia és 

Franciaország hadat üzent a Török Birodalomnak, aki ezek után november 12-én 

aktívan is belépett a háborúba.  

Látható, hogy az események ekkor hihetetlen gyorsan követték egymást, 

felkészült háborús szövetség állt a Központi Hatalmakkal szemben és azonnal lépett 

is. 

Annak ellenére, hogy a Monarchia Koronatanácsában Magyarország tiltakozott a 

háború ellen, és pusztán csak amiatt kényszerült harcolni, mert ezt a Monarchia 

törvényei számára előírták, a békediktátumban mégis Magyarországot büntették, de 

kegyetlenül. 

A békediktátumban fejezetről fejezetre azt olvashatjuk, hogy Magyarországnak 

mit kell tennie és mi tilos számára. A bevezetőben – ahogy láttuk – a tartós békét 

tűzték ki célnak, majd az I. részben felsorolják a Szövetség működésének adatait, 

feltételeit. Az I. rész 8. cikkelye a következőképp hangzik: 

 

„A Szövetség tagjai elismerik, hogy a béke fenntartása megköveteli a nemzetek 

fegyverkezésének csökkentését addig a legalacsonyabb fokig, amely az Állam 

biztonságával és nemzetközi kötelezettségeknek közös eljárás útján 

megvalósítandó kikényszerítésével még összeegyeztethető. 

A Tanács a kérdéses csökkentésnek terveit minden egyes Állam földrajzi 

fekvésének és különös körülményeinek figyelembe vételével elkészíti avégből, hogy 

a különféle kormányok ezeket a terveket megvizsgálhassák és megfelelően 

intézkedhessenek. 

Az említett terveket legalább tíz évenkint újabb vizsgálatnak és, ha szükséges, 

módosításnak kell alávetni.” 

 

Mindez csupán az egyik, a szövetségi oldalra vonatkozik. Magyarországra 

vonatkozóan később, az V. részben több tíz cikkelyen keresztül folyik a hadsereg 

létszámának, összetételének pontos maximalizálása (35 ezres állományban, ennek 

huszad része lehet tiszt és tizenötöd része altiszt). Táblázatokban határozták meg a 

fegyverek számát, beleértve a lőszerekét is és kötelezően eltiltották Magyarországot a 

sorkatonaság lehetőségétől is. Valamennyi nehéz katonai járművet le kellett szerelni, 

többségüket átadni a Szövetségnek. 

Az intézkedés lényege, hogy Magyarország még véletlenül se építsen fel akkora 

katonai erőt, amellyel a szomszédai közül bárkit is veszélyeztethetne, ugyanakkor 

onnan bármikor, bármely ügyben, sakkban legyen tartható. 
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A II. részben a Társult Hatalmak meghatározzák Magyarország határait. A 

határvonalat Ausztriával határos résztől indítva, Szerb-Horvát-Szlovén állam, 

Románia, Csehszlovákország sorrendben határozták meg. Ezzel itt nem kívánok 

foglalkozni. Csupán csak annyit jegyzek meg, hogy a határok megvonása után az 

eredetileg több nemzetiségű országmaradék – az ott élő zsidóságot és cigányságot 

nem számítva – gyakorlatilag nem tartalmazott nemzetiségeket, viszont az elcsatolt 

részekkel az utódállamok masszívan többnemzetiségű országokká váltak. 

A ’Szerződés’ III. része foglalkozik a politikai kérdésekkel. Itt is elsősorban 

Magyarország kötelezettségei kerültek megfogalmazásra, mint pl. a Kisebbségek 

védelme című fejezetben, ahol az 54-59. cikkely így hangzik: 

 

54. Magyarország kötelezi magát, hogy a jelen címben foglalt rendelkezéseket 

alaptörvényekül ismeri el: hogy semminemű törvény, rendelet, vagy hivatalos 

intézkedés ezekkel nem lesz ellentétben és hogy ezekkel szemben semmiféle 

törvény, rendelet, vagy hivatalos intézkedés nem lesz hatályos. 

 

55. Magyarország kötelezi magát, hogy az ország minden lakosának születési, 

nemzetiségi, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül, az élet és szabadság teljes 

védelmét biztosítja. 

Magyarország minden lakosát megilleti az a jog, hogy bármely hitet, vallást 

vagy hitvallást nyilvánosan, vagy otthonában szabadon gyakoroljon, amennyiben 

ezeknek gyakorlata a közrenddel és a jó erkölccsel nem ellenkezik. 

 

56. Magyarország magyar állampolgároknak ismeri el jogérvényesen és 

mindennemű alakiság nélkül mindazokat a személyeket, akiknek a jelen Szerződés 

életbelépésének idején magyar területen van illetőségük (partipenza) és nem 

állampolgárai más Államnak. 

 

57. A magyar területen való születés puszta tényével jogérvényesen megszerzi 

a magyar állampolgárságot minden személy, akit születésénél fogva más 

állampolgárság nem illet meg. 

 

58. Minden magyar állampolgár faji, nyelvi vagy vallási különbség nélkül a 

törvény előtt egyenlő és ugyanazokat a polgári és politikai jogokat élvezi. 

Vallási, hitbeli, vagy felekezeti különbség a polgári és politikai jogok élvezete, 

így nevezetesen: nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnyerése, vagy 

különféle foglalkozások és iparok gyakorlása tekintetében egyetlen magyar 

állampolgárra sem lehet hátrányos. 

Egyetlen magyar állampolgár nem korlátozható bármely nyelv szabad 

használatában a magán, vagy üzleti forgalomban, a vallás, a sajtó útján történő, 

vagy bármilyen természetű közzététel terén, vagy a nyilvános gyűléseken. 

A Magyar Kormánynak a hivatalos nyelv megállapítására vonatkozó 

intézkedését nem érintve a nemmagyar nyelvű magyar állampolgárok nyelvüknek 

a bíróságok előtt akár szóban, akár írásban való használata tekintetében 

megfelelő könnyítésekben fognak részesülni. 
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Azok a magyar állampolgárok, akik faji, vallási, vagy nyelvi kisebbségekhez 

tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot és ugyanazokat a 

biztosítékokat élvezik, mint a többi magyar állampolgárok. Nevezetesen: joguk 

van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy szociális intézményeket, 

létesíteni, iskolákat és más nevelőintézeteket létesíteni, igazgatni és azokra 

felügyelni, azzal a joggal, hogy azokban saját nyelvüket szabadon használják, és 

vallásukat szabadon gyakorolják. 

 

59. Olyan városokban és kerületekben, ahol a nemmagyar nyelvű magyar 

állampolgárok jelentékeny arányban laknak, a Magyar Kormány a közoktatásügy 

terén megfelelő könnyítéseket fog engedélyezni avégből, hogy ilyen magyar 

állampolgárok gyermekeiket az elemi iskolákban saját nyelvükön tanítsák. Ez a 

rendelkezés nem akadályozza a Magyar Kormányt abban, hogy a magyar nyelv 

oktatását az említett iskolákban is kötelezővé tegye. 

Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban élnek oly 

magyar állampolgárok, akik faji, vallási, vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, 

ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani mindazoknak az 

összegeknek élvezetéből és felhasználásából, amelyek a közvagyon terhére állami, 

községi vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jótékonysági célokra 

fordíttatnak. 

 

Akkor itt álljunk meg, ugyanis hasonló kötelességeket egyetlen más, a 

szerződésben szereplő fél számára sem írnak elő, ez kizárólag Magyarországra 

vonatkozó diktátum. Pusztán csak példaként a Romániára vonatkozót ismertetem, 

ahol ez olvasható: 

 

„47. Románia Magyarországgal szemben elismeri és megerősíti azt a 

kötelezettségét, hogy hozzájárult a Szövetséges és társult Főhatalmakkal kötött 

szerződésbe olyan rendelkezéseknek felvételéhez, amelyeket ezek a Hatalmak 

szükségeseknek ítéltek abból a célból, hogy Romániában a népesség többségétől 

eltérő fajú, nyelvű és vallású lakók érdekei, valamint a forgalom szabadsága és 

más Nemzetek kereskedelmének méltányos szabályzása védelemben részesüljön.” 

 

A Szerb-Horvát-Szlovén állam számára a 44. cikkelyben a románoknál említettek 

kerültek leírásra.  

A csehszlovákokkal kapcsolatosan még ennyi sincs, viszont van egy érdekes tétel: 

 

„48. Magyarország, amint azt a Szövetséges és Társult Hatalmak már 

megtették, elismeri a Cseh Szlovák Állam teljes függetlenségét, amely Állam 

magában foglalja ruthéneknek a Kárpátoktól délre fekvő autonóm területét.” 

 

A további részek a megengedett katonaságra, annak fegyverzetére, majd a 

jóvátételre és az ország további gazdasági függésére vonatkoznak. Ezek adják a 

diktátum nagyobb részét, és ezekkel most nem kívánok foglalkozni. Korábban 

ezekből már bőven idéztem. 
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A diktátum igazságtalanságát a világpolitika számos résztvevője elismerte, és 

elismeri ma is. Valamiféle gyógyírt jelentett a harmincas évek végi korrekció, ami a 

Müncheni Egyezmény alapján történt. Aztán a ’tartós béke’ szándéka 

megcsúfolásaként 1939-ben elkezdődött a II. világháború. Nem véletlenül, mert a 

békediktátumba, a németekre vonatkozó részekben már be voltak kódolva az új 

háború alapjai. 

A II. világháború utáni ún. Párizsi-békeszerződés a trianoni békediktátumot 

valójában csak megerősítette és további fizetési kötelezettségekkel sújtotta az 

országot, miközben további területeket csatolt el tőle. Politikai, társadalmi lényegét 

tekintve a korábbi diktátummal azonos. 

Mit jelent a valójában, hogy a Társult Hatalmak előírhatnak az elcsatolt területet 

bitorló állam számára olyan intézkedéseket, amelyek értelme, hogy „a népesség 

többségétől eltérő fajú, nyelvű és vallású lakók érdekei, valamint a forgalom 

szabadsága és más Nemzetek kereskedelmének méltányos szabályzása védelemben 

részesüljön”? Nem tudok ilyesmiről. Ha létezik is ilyen, akkor meg nincs közkézen, 

így az esetleges tartalma nem megismerhető. Ahogy a békediktátum, amiből föntebb 

idéztem sem volt egyszerűen elérhető, közember egyszerűen nem tekinthetett abba.  

Legutóbb az Erdélyben élő Dr. Csapó József, majd tőle átvéve a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség készített egy Statútumot, amelyben Székelyföld 

autonómiáját fogalmazzák meg a romániai törvényekkel, alkotmánnyal összhangban, 

azokra való tekintettel. Ebben a Statútumban semmivel sem kérnek többet a román 

törvényhozástól, mint elismerni azokat a jogokat, amelyeket föntebb a magyar állam 

területén élő nem-magyar nyelvű állampolgárok számára kötelezően előírt a 

diktátum. Kiemelten megfogalmazzák a Statútumban az anyanyelv használati jogát az 

iskolákban, a törvény előtt és mindenütt, a polgári életben. 

Szükség van Székelyföld polgárai életének törvényi védelmére. A II. világháború 

után még Székelyföld is autonómiát kapott, talán több joggal, mint amit most 

követelnek maguknak. De az 1952 óta létrejött Székelyföld autonómiáját már 1960-

ban átalakították és 1968-ra megszüntették. Azóta meg Romániában tombol a 

‘nemzetállam-eszme', amely szerint az állam polgárai románok és 

kommunikációjukban kizárólag az államnyelvet, a románt használhatják. 

Olyannyira úgy volt – és van – ez, hogy amikor néhány barátommal 1968-ban a 

Fogarason túráztunk és egymás között magyarul beszélgettünk – érthető, ez az 

anyanyelvünk és miért használnánk bármi mást, hiszen csak látogatók voltunk 

arrafelé – akkor egy turistacsoportot megelőzve, annak vezetője szigorúan ránk szólt:  

„Romániában a román az államnyelv, tessék azt használni.”  

Megkérdeztem az asszonyt – franciául, mert föltételeztem, hogy értelmiségi lévén 

azon ért – „Hogyha ő Budapestre látogat, ott magyarul beszél-e? Merthogy ott az az 

államnyelv.”  

„Természetesen nem!” – volt a válasz. 

Erre mondtam: „Akkor természetes, hogy itt egymás között mi is az 

anyanyelvünkön beszélünk, merthogy mi budapestiek vagyunk, és csak turistáskodunk 

errefelé”. 

Aztán ebben maradtunk. Volt velünk egy fiú Kolozsvárról, ő értett románul, de 

közben csendben maradt – tökéletesen érthető módon. 
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A mai román hatalom meg a nemzetállam jegyében igyekszik a bekebelezett 

Erdély őslakosait, a székelyeket, a román nyelv kizárólagos használatára 

kényszeríteni és megtiltja nekik mind az ősi jelképeik használatát, mind pedig az ősi 

történelmük eseményeire való emlékezést. Kötelezi őket, hogy ünnepeljék 

országuknak az anyaországtól való elcsatolását és annak napját.  

Emlékeztetek, hogy 2002. december elsején a román miniszterelnök Budapestre 

jött, és Medgyesy Péterrel, a D-209 számon nyilvántartott besúgóval, akkori 

miniszterelnökkel, a Kempinski Hotelben ’ünnepelt’ és koccintott a román állam 

megalakulására.  Az ünnepi fogadáson részt vett Kovács László külügyminiszter, 

Göncz Árpád volt köztársasági elnök, valamint a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség több képviselőházi és szenátusi vezetője is.  

 

Gál J. Zoltán kormányszóvivő az 

MTI-nek elmondta: Medgyessy Péter 

részvételével azt kívánta jelezni: a 

magyar kormány politikáját nem a 

múlt sérelmeire, hanem a jövő 

lehetőségeire építi. Nagy jelentőségű 

ez a szomszédságpolitikában, mert 

ezzel hozzájárulhat a határon túli 

magyarok érdekeinek képviseletéhez 

– fogalmazott. 

 A román hatalom minden 

alkalmat megragad arra, hogy a 

székelységet megalázza, ha teheti, a 

legcsekélyebb jelre börtönnel sújtja 

hangadó képviselőit. Jellemző példa erre a kézdivásárhelyi két vármegyés, Bekes 

István és Szőcs Zoltán fogva tartása és terrorizmus vádjával a törvény elé állítása, 

pedig csak csillagszórót gyújtottak egy tüntetésen. 

A székelyek pedig – teljesen érthető módon – nem akarják ünnepelni sem a 

megcsonkításuk napját, sem pedig hagyományos műveltségük meggyalázását, 

tiltását. Az elmúlt évek szabadságmozgalmainak alapja az Európai Unióban 

egyáltalán nem ismeretlen és az európai szellemmel nem ellenkező szándék, hogy 

autonómiát nyerjenek. Hogy élhessenek azzal a joggal, amit a trianoni diktátum a 

magyaroknak az anyaországban maradt nemzetiségekkel kapcsolatosan elő is írt: a 

szabad nyelvhasználattal. Ők nem románok. Ők a terület őslakosai, a hajdani bükki 

kultúra történelmileg igazolt folytatói.  

 

*    *    * 

 

Trianon ma is él és ma is rombol. A csonka anyaország diplomáciája meg hallgat. 

Az Európai Unió politikai vezetése hallgat, és inkább a román sovinizmust támogatja. 

A magyar népet, a magyarul beszélő székelyeket ma is büntetik. Éppen a 

magyarságuk miatt. Pedig a székelyek nem csak Erdély őslakosai, hanem egyben a 

magyar nyelv forrásai is. Ahogy az elmúlt történelmünk során, most is harcba 

Medgyessy Péter és Verestóy Attila, az RMDSZ képvi-

selője (fotó: mno) 
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szállnak és őrzik őseik, a magyar kultúra területét. Nem kívánnak többet, csak annyit, 

amennyi a terület őslakosainak, évezredes műveltsége alakítóinak és védőinek kijár. 

A mi feladatunk meg az, hogy minden erőnkkel melléjük állva támogassuk 

harcukat. Hiszen az nem csak az ő létérdekeiket, hanem a miénket is szolgálja. 

Miénket, az egyetemes magyarságét, éljünk bár Székelyföldön, Erdélyben, a Kárpát-

medence bármely részén, vagy akár a világban szétszórtan – ahogy itt Ausztráliában. 

Támogassuk mind erkölcsileg, mind anyagilag a mozgalmukat és a jogvédőket, akik 

a jog fegyverével támogatják székely testvéreink igazságos küzdelmét. 

Isten áldja meg a székelyeket és segítse, hogy küzdelmük eredményes legyen. Ha 

a mai körülmények között a társadalmi, politikai függetlenségüket, az anyaországhoz 

való csatlakozásukat reménytelennek is látszik elérni, de kívánom, hogy legalább az 

autonómiájukat sikerüljön kivívniuk, hogy szabadon használhassák a maguk területén 

a maguk nyelvét és jelképeit, szabadon emlékezhessenek népük történelmi emlékeire, 

hogy az életkörülményeiket maguk határozhassák meg a maguk sajátos műveltsége 

alapján.  

Hogy jogos követeléseiknek most és itt mi is nyomatékot adjunk, néma felállással 

és himnuszukkal emlékezzünk a nemzetet szétszakító, a székelység balsorsát 

megalapozó diktátum aláíratására: 

 

Ki tudja merre, merre visz a végzet 

Göröngyös úton, sötét éjjelen. 

Vezesd még egyszer győzelemre néped 

Csaba királyfi csillagösvényen. 

 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 

Népek harcának zajló tengerén 

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 

Ne hagyd elveszni Erdélyt istenünk. 

 

 

U. i.: Elhangzik a Sydney Trianon Társaság megemlékezésén 2016. június 5-én. A 

szöveget Boros Béla a Társaság alapítója lektorálta. A Szerző hálásan köszöni B. B. 

szövegmódosító javaslatait, melyeket elfogadott. 

 


