
Állatok 
 
A magyar történelem tudomány eddig nem nagyon foglalkozott 
azzal a békeparancssal amit Ausztria Sz Germain-en-Laye-ben 
1919 szeptember 10-én irt alá. A Párizs környéki elrendezés 
„béketeremtő”-inek szellemét és a képmutatás magas szinvonalát 
mutatja az a cikkely amely a háziállatok leszállitását irja elő. Ez 
szerint azonnali kezdettel de három hónapon belül Ausztriának az 
olasz kormány részére le kell szállitania: 
4000 fejős tehént 
1000 üszőt 
50 bikát (1.5-től 3 éves korig) 
1000 borjút 
1000 munkaképes ökröt 
2000 anyadisznót 
 
De elismerve, hogy az ököljog alkalmazásával minden lehetséges, 
feltehetjük azt a kérdést, hogy milyen alapon követelhetett 
Olaszország kárpótlást (jóvátételt) Ausztriától?  
1882 és 1914 között Olaszország Németország és az Osztrák-
Magyar Monarchia katonai szövetségese volt (Hármas Szövetség). 
Amikor 1914 augusztusában kitört a világháború Olaszország 
semleges maradt azzal érvelve, hogy a Hármas Szövetség egy 
védelmi szövetség volt, és a Monarchia üzent hadat Szerbiának. 
De néhány hónappal később Olaszország hadat üzent a 
Monarchiának (1915 május) majd Németországnak (1916 
augusztus) is. Az olasz döntés fő oka az volt, hogy a titkos 
Londoni Szerződésben (1915) Nagybritannia nagy területeket 
ajánlott fel Olaszországnak főleg az Adriai tenger mellett : 
Dalmáciát, Tirolt, Isztriát, területeket és protektorátust Albániában, 
egyes német gyarmatokat Ázsiában és Afrikában, és a Török 
Birodalom szétdarabolása után egy „igazságos részt” a kelet-
Földközi tenger térségben. 
De visszatérve a háziállat kárpótláshoz, egy szövetségeseit 
eláruló,s szövetségeseinek hadat üzenő agresszor állam a végén 



még jóvátételt is követelt elárúlt volt szövetségeseitől! 
De nézzük meg, hogy mit kaptak az oláhok. A román kormány 
részére le kellett szállitani: 
1000 fejős tehenet 
500 üszőt 
25 bikát 
1000 borjút 
500 munkaképes ökört 
1000 igáslovat 
1000 juhot 
 
A román történet még az olasznál is gyalázatossabb. 1914-t 
megelőzően a Monarchia Románia szövetségese volt, amikor 
Ausztria-Magyarország az Orosz Birodalom ellen adott támogatást 
a kis oláh államnak. Amikor kitört a háború Ion Braitanu 
miniszterelnök titokban támogatta a Hármas Szövetséget az antant 
ellen, de Románia semleges maradt mivel Ausztria-Magyarország 
kezdte el a háborút. A Bukaresti Szerződésben (1916 aug 17) az 
oláh állam megigérte az antantnak, hogy hadat üzen a 
Monarchiának, ennek fejében meg fogja kapni Erdélyt, a 
Partiumot, Máramarost, az egész Bánátot, Bukovina nagy részét, 
Dobrudzsát, a Magyar Nagyalföldön Orosházát, és Békéscsabát. A  
tervezett határ Debrecentől 6 km-re lett volna. A szerződő felek 
megigérték, hogy nem kötnek külön békét a Központi 
Hatalmakkal. 
Az oláh csapatok 1916 augusztus 27-én betörtek Erdélybe, de a 
kezdeti területvesztések után a német és osztrák-magyar csapatok 
ellentámadásba mentek át, mire hadba lépett a románok ellen 
Bulgária és Törökország is. Bukarestet 1916 december  6-án 
foglalták el. Az antanttal kötött szerződést megszegve 1918 május 
7-én az oláhok külön béke szerződést kötöttek a Központi 
Hatalmakkal. A háború befejezése előtt egy nappal 1918 
november 10-én Románia azonban ismét hadat üzent 
Németországnak, így mégis a győztes oldalon fejezhette be a 
háborút. 



A jóvátételek gyökerét a Trianoni béke 161. cikkelye képezi, - ez 
megegyezik a német és osztrák békék szövegével. 
„A Szövetséges és Társas államok megerősitik, és Magyarország 
felelősséget vállal azért a veszteségekért és károkért amiket a 
Szövetséges és Társas államok elszenvedtek amiatt a háború miatt 
amit Ausztria-Magyarország és szövetségeseinek agressziója rájuk 
kényszeritett”. 
Megvan tehát a versaillesi „béketeremtés” ideológijának egyik 
főpillére. Az agressziót elkövető, szövetségeseiket megtámadó 
Olaszország és Románia a Párizs környéki békeparancsokban 
agresszióval vádolják a Központi Hatalmakat és ezért még 
jóvátételt követelnek és kapnak is. 
Talán egy dologért hálásak lehetünk, hogy a trianoni rablóbéke 
jóvátétel részében nem találunk egy olyan háziállat listát mint amit 
az osztrákok kaptak St-Germain-ban. 
Az viszont történelmi tény, hogy a megszálló román csapatok nem 
tartották szükségesnek, hogy megszerezzék az irott engedélyt 
ahhoz, hogy elrabolják Horthy Miklós kenderesi birtokáról a 
ménest. 
 
VESSZEN TRIANON!! 
 
Kroyherr Frigyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  


