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Ma -déleJött liz órakor megkon-dultak a 
harangok, minden templomban szólt az orgona 
és az égbe szállt a magyar imádság, asnagyar 
4>ánat, a magyar könyörgés. Az utcák forgalma 
megállt. A kereskedők becsukták boltjukat. Az 
iskolákban elnémult a tanító rendes tanítása, 
hogy a mai fekete napot szavával bevésse a 
gyermekvilág leikébe. Ezrek és ezrek zarándo- 
ikoltak kegyeletes nemzeti emlékek elé. A nem
zetgyűléshez elnöke beszédet intézett arról, 
■hogy ez a békeszerződés úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag lehetetlenségeket tartalmaz és lehe
tetlen dolgtíkm senki sem kényszeríthető. A 
református templomban a Kálvin-téren Bara
bás Samu esperes, maga is menekülő, olyan 
imádságot mondott, hogy. hallgatósága hangos 
Zokogásra fakadt.
'• Egy szörnyű, egy, óriás lelki tiltakozás 
volt ma e főváros minden lélegzetvétele azok
ban az órákban, a mikor a Trianonban aláírták 
a magyar békeszerződést.
* Mégis ez az aláírás azt jelenti, hogy tudo
másul vettük, elfogadtuk a valóságot, a mely 
ellem tehetetlenek vagyunk c pillanatban. Nem 
rosszhiszeműen, nem mentálisz rezervációsai, 
hanem fizikai kénytelen ség bői. A hogy Krisztus 
egykor vállára vette.a keresztet. Váltunkra vet
tük ma a békekeresztjét. l>e nem minket feszí
tettek fel rá. Mi csak visszük. Erre a keresztre 
is az Igazság vám fel feszítve és nekünk kell, a 
kiknek vállára tétetett, az Igazságot élve leven
nünk róla. Az teszi könuyebbé a kereszt súlyát, 
hogy az Igazságot visszük rajta. De csak a súlya 
könnyű. Az Igazság levétele és diadalra jutta
tása nagy, nehéz és keserves munka lesz. Rab
lók és tolvajok jöttek és kifosztottak bennün
ket: ezt csak kezünk munkájával, arcunk ve
rejtékével pótolhatjuk. Pogányok ültek örö
künkbe és őket onnan kit nőni nem lehet, csak 
félglmetcsebb, nagyobb erkölcsi, kultúrái és 
férfiúi erővel. Forradalmak megduiták, meg
bontották erkölcsi integritásunkat, megszaggat
ták ősi alkotmányunkat, megtépték társadalmi 
rendünket és békénket, kipusztitottak bennün
ket vagyonúnkból, szerzeményünkből, plszed
ték tőlünk egy élet munkájának drága gyümöl
csét, lerombolták hagyományainkat, az állami 
rend kapcsait meglazították, a kölcsönös szere
tet helyébe plántálták közibénk a gyűlöletet, a 
boszuállás szenvedelmeit ránk szabadították, el- 
prédálták minden fizikai és erkölcsi erőnket és 
most sebzett és meztelen testünkre teszik rá 
egy békeszerződés vasbilincseit, melynek fölté

telei teljesíthetetlenek..
így állunk, a világban 1920 junius negye

dikén: Erről kiáltoztunk ma —- még az a száj 
'is , a mely néma maradt összESZoritott fogával 
— templomban, utcán az égre.

De tudjuk: Európa nem akarja még kiál
tásunkat meghallani, az Égnek nincsen szük
sége a mi kiáltásunkra. De egyszer meg kell 
hallania ezt a kiáltó szót: önönmagunknak. 
Nekünk kell, hogy a vesénkbe vágjon, kell, 
hogy a lelkiismeretűnkbe hasilson, mert mi 
vagyunk az az elátkozott nemzedék, melj’ ezt a 
nemzetre hozta. És mi vagyunk az a nemzedék, 
melynek el kell ezt a rettenetét fordítani a nem
zetről áldozattal, munkával, magunkbaszállás- 
sal, mellünkverésével és az igazság elszánt szol
gálatával.

Nézzetek körül! Mától fogva Magyar- 
ország hivatalosan s Európa szemében régi te
rületének egy harmadára zsugorodott, össze. 
Mától fogva a húsz millió magyar állampolgár

lefogyott hét millióra. Mától fogva a tizenegy, 
millió magyarból négy millió idegen népek 
.zsarnoki kényére vettetett.

Miképpen teszitek mindezt jóvá, ha a 
megmaradónak nem az egyetértésben, nem a 
szeretetben, nem a munka nemes versenyében, 
nem a keresztényi türelemben s a kölcsönös 
megbecsülésben keresik* az erőt, hanem fen- 
héjázásbuu, gyülölségben, erőszakban, türel
metlenségben, igazságtalanságban és önző szük- 
keblüségben.

- Széchenyi István kegyelmet kért az apa
gyilkos számára, ha magyar, mert hisz oly ke
vesen vagyunk magyarok. Vészt hoz magára s 
a magyarra, az egész nemzetre az, a ki éppen 
a nagy szerencsétlenség napjaiban akar válo
gatni a magyarban. Mert szükségünk van a 
nagy tusában, a hagy helyrehozásban, a nagy 
újjászületésben mindenkire, a ki magjár, a ki 
magyar akar lenni, a kinek itt élni-halpi kell, 
a kikkel egy életen át egy kenyéren éltünk* a 
kiknek valaha a poharából ittunk, a . kikkel

együtt örültünk, a kikkel együtt szenvedtünk 
börtönt és üldözést.

Mindre szükségünk van, a kik itt marad
tunk, hogy mai fogadalmunkat beválthassuk és 
visszahozhassuk azokat, a kiket önkény és erő
szak elszakítottak tőlünk. A történelem rettene
tes bélyeget fogna azokra sütni, a kik a meg
próbáltatás ez idején nem az egyetértést mun
kálnák, a kik nem szétvert nyáj megrettent 
juhait iparkodnának összeszedni, hanem a dúló 
farkasok példáját követve ■ járnának közöttünk 
prédát keresve.

A közpálya szolgálata ma önfeláldozás a 
komoly férfiak részéről. A polgárok sorsa pedig 
tűrés, lemondás és ínség. Ki az a lelketlen, a ki 
ezt a tragikus helyzetet súlyosbítani merné? 
Nagy emberi erkölcs, nagy férfias önzérzei, 
nagy keresztény erény és becsületes nagy haza- 
fiság az, a mit mindenkitől várnunk, sőt köve
telnünk kell, hogy keresztünk alatt le ne ros* 
kadjunk és a fölleszitelt igazságot ismét sor 
sunk trónjára ültethessük.

Megtörtént a béke aláírása.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Párisból junius.4-én:
A magyar békeszerződést ma délután 4 óra 30 perckor Versaillesban alá* 

írták. (Havas-ügynökség.)
&EL------------------------■■■■■■ -- . - -

a

üHiem zeíi gyász.
A kormány megbízottai ma Írták alá Pá- 

risMn azt az okmányt,-"a mely Magyarország 
mogcsonkitását foglalja magában.

A mai nap a nemzet fájdalmának, a nem
zeti gyásznak és megdöbbenésnek, dé egyben a 
tiltakozásnak s a jövőbe vetett rendíthetetlen 
hitnek és bizodalomnak napja volt. A főváros 
minden testületé s lakosságának minden rétege 
megkapó érzelmi mélységgel juttatta kifejezésre 
hazafias szivének forró dobbanását.

Az alábbiakban JogfaTjuk:össze a mai nap 
megrázó s egyben LpKKemelő eseményeit.

A  nsaíCetgyülés tiltakozása.
A éi^B^tgvülésnek ma ünneplés ülése volt s 

a képviselők feketében, mélyen megilletődött lélek
kel jelentek meg az illésen.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése utón 
Rakovszky István elnök fölemelkedett s a követ
kező beszédet mondotta:

T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halijuk!) A mai 
napon Magyarország egy történelmi fordulópont
hoz érkezett. Ma írják alá ama békeszerződést, 
mely ezeréves országunk szétdaraboltatását ki
mondja. Békeszerződésnek nevezik azt, a mi nem 
az Ígért örök békét, de örök békétlenséget, . (Úgy 
van! Úgy van! a Ház minden oldalán) nem nyu
galmat, de folytonos nyugtalanságot, (Úgy van! 
Úgy van! a Ház minden oldalán) nem szeretetteljes 
együttműködést az emberiség nagy és nemes céljai 
elérésének érdekében, de széthúzást és ellenszenvet 
alkalmas teremteni a népek között és uj hosszan
tartó viszályok csiráját hinti el mesterségesen. (Úgy 
van! Úgy van! Taps a Ház műiden oldalán.)

Rupert Rezső: Hadüzenet béke alakjában.
Az elnök: A kényszer hatása alatt ezt az úgy

nevezett békeszerződést aláírjuk. De. a lehetetlen 
dolgokra senki sem kényszeríthető. Ez a szerződés 
úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben oly lehetet
lenséget tartalmaz, (Úgy van! Úgy van! a Ház 
minden oldalán) a melyek meg nem valósíthatók. 
(Úgy van!) Minden igazságtalanság követtessék 
cl az egyeseken, vagy nemzeteken, megbosszulja 
magát és minden igazságtalanságnak megvan az a 
.mélységes megtorlása, hogy belőle a jónak bőséges 
forrása fakad. (Úgy van! Úgy van! Tnps a Ház

minden oldalán.) Bizzunk e gyásznapon az isteni 
Gondviselésben, bízzunk nemzetünk szívósságában, 
a mely egy. évezreden át Európa védöpaizsa volt. 
Bizzunk népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk 
végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával fe j
lesztve, igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne 
bántsd a magyart! (Élénk helyeslés és laps a Ház 
minden oldalán.)

A tőlünk elszakított országrészeknek pedig 
azt üzenjük: ezerévi egyiililét után válnunk kelt, 
de pem örökre! (Fölkiáltások: Nem válunk! Soha!); 
E pillanattól kezdve minden gondolatunk! éjjel- 
nappal minden szivdobbanásunk arra fog irá
nyulni, hogy régi dicsőségben, régi ‘ nagyságban 
egyesülhessünk velük és a mikor őket a búcsúnál 
még egyszer szivünkhöz szorítjuk, sziveink úgy 
egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány. semmi- 

' erőszak, semmi hatalom elválasztani nem tudja< 
(Felkiáltások: Nem búcsúzunk! A nemzetgyűlés tag
jai fölállnaki helyükről és tapsolnak.)

Indítványozom, hogy nagy fájdalmunk jeléül 
a nemzetgyűlés ma ülést ne tartson. Legközelebbi 
ülését holnap délelőtt 10 órakor a mai napirend
del tartsa, azzal a megjegyzéssel, hogy —  interpel- 
lációs nap lévén —  az indítvány- és inlerpellációs- 
konyv is fölolvastassék.

A Ház így határozott és ezzel az ülés véget éri,
/ Gyász a* ntoár

A döMNw^flTesemény hatása fájdalmasan) 
tükröződött vissza a főváros képén. Délelőtt tíz 

j órakor megkóndultak a harangok, a főváros -utcáin 
megszűnt a vérkeringés, megállóit az élet. Az ösz- 
szes bolthelyiségek bezárultak. A  villamosok meg
állották és a kávéháza'ki és vendéglők lablakai és 
aitói fölé is le bocs átkoztak a vasredőik, mintegy el- 
rekeszfcve ezzel a  kárpittal a szórakozásoknak és 
szelid élvezeteknek színpadait. A főváros lakossága 
is részint a templomokban imádkozott az egek urá
hoz. részint pedig gyülekezetekben és felvonulások
ban vett részt, a hol a fájdalomnak, de egyúttal 
a büszke dacnak érzetével is tiltakoztak a rajiunk 
elkövetett erőszak eHen.

fc néma tüntetése a békeszerződés 
ellen.

'A Budapesten tartózkodó menekültek impo
záns demonstrációt rendeztek ma délelőtt a Magyar- 
országot megcsonkító békeszerződés ellen. A főváros

A  me:
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