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radikalizmus, hanem a polgári liberalizmus szerzõi, valamint az ifjú írók, színészek, festõk is õszinte fájdalommal beszélnek a 
szétszakított Magyarország sebeirõl, az elszakított magyarság sanyarú helyzetérõl és megpróbáltatásairól. Pomogáts Béla írta, Trianon 
és a magyar irodalom címû könyvében:„Trianon -Mohács óta- a legfájóbb sebet ejtette a magyar nemzet testén, és teljesen természetes 
dolog volt az, hogy a Trianon utáni korszak magyar közvéleménye, nemcsak a hivatalos politika, hanem a szellemi élet és a magyarság 
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Levél az olvasónak!

…nyomasztó nagy éj lesz;
A levert lélek egy sötét vágyat érez:
Nem élni! Nem élni!
De egy-egy csillag gyúl a felhõkben távol,
Fellobbanó fénye lelkünkig világol;
Remélni! Remélni!
                                             Tompa Mihály

Trianonról tán az 1960-as évek végén hallottam elõször általános iskolai tanulmányaimmal kapcsolatban apai 
nagyanyámtól. Harcos magyar revizionista volt bécsi születésû osztrák létére, és bár sohasem járt egyetemre, éles eszének 
bizonyítékaként már akkor megjósolta az utódállamok közül Csehszlovákia és Jugoszlávia széthullását. Miután 
hosszasan ecsetelte a döntés igazságtalan voltát, hamiskásan rám mosolyogva hozzáfûzte:„de errõl Béluskám az 
oskolában nem beszélünk ugye!” 
A szovjet megszállás alatt, a kommunista-szocialista rendszerben erõsen kerülendõ témának számított a békediktátum. 
Az ország szétdarabolása a történelemoktatás miatt a tûrt, az esetleges revízió és történelmi igazságtalanság ténye pedig a 
tiltott kategóriába tartozott. Már csak azért is, mert a baráti szocialista országok közül a Szovjetunió is részesült a Párizsi 
békével megerõsített területrablásból. Miután a mi családunkat közvetlenül nem érintették az elcsatolások /hiszen a 
Felvidékrõl származó apai felmenõim még az 1900-as évek elején Budapestre költöztek/, ezért sok más honfitársamhoz 
hasonlóan sokáig nem nagyon értettem, miért bánkódtak rejtve idõsebb rokonaim a trianoni katasztrófán. Csak két 
évtizeddel késõbb nyílt fel a szemem, amikor a rendszerváltás utáni revíziós lehetõségeink elmulasztását tárgyalták 
dühödten a még élõ öregek. Akkor értettem lassan meg, hogy azonfelül, hogy elraboltak tõlünk 232 708 
négyzetkilométert, bányáival, erdeivel, vasútjaival, szántóföldjeivel és iskoláival, valamint történelmi kegyhelyeinkkel 
együtt, hogy odavetettek 1 704 851 magyart a tót, szerb és oláh utódállamok karmaiba, még egy szörnyû kárt okoztak 
nekünk a hálás európai(1.) gyõzõk: a szellemi Trianont. Hiszem azt, hogy ez volt az a mélyütés, ami napjainkig 
gyávaságig bénítja a magyarságot, gátolja az egészséges önfenntartási ösztönöket, amiért nem követeljük vissza, ami a 
mienk. A Horthy-rendszer Magyarországának voltak hibái és tévedései, de vezetésével a nemzet egységes akarattal bírt az 
ország feltámadásában és a területi revízió kérdésében, bízott a visszacsatolásokban. Hogy mi volt a békediktátumok 
valódi célja, hogy mi volt a valódi oka ennek a politikai összeomlásnak (2.), hogy miért hiúsult meg késõbb akár a 
részleges hazatérés, azt hozzáértõ, korrekt történészeknek kellene az ország lakosainak végre elmagyarázni. Akárcsak 
azt, hogy kik azok a magyar politikusok és milyen megfontolások alapján nem szorgalmazták kellõ eréllyel az 1990-es 
években a széthullott utódállamoktól a területek visszaadását. Hisz nyilvánvaló volt, hogy ezt ellenfeleink önként 
sohasem fogják megtenni, ezért ehhez akár véráldozatot is hozni kellett volna a társadalomnak.
Rákosi Viktor regényében (3.) írta: „Szemben velük, a másik hegycsúcsról valami oláh pásztor botjára támaszkodva 
nézett le a völgybe. Zalathnay rámutatott.  Nézz oda, fiam. Az ott az oláh nép története. Századokon át így néztek le biztos 
magasból a völgybe, hol azalatt a mi õseinket az ellenség öldöste. S mikor a mi udvarházainkból kipusztultak a lakók, 



akkor õk leszálltak a hegyekrõl, beültek a gazdátlan birtokokba, s azt mondták, hogy övék az ország.”(4.)
Az ide betelepült idegen népek mindig bántatlanságot élveztek, õseinknek az eredendõen bennük lévõ lelki tolerancia és a 
Szent István-i intelmek hatására, valamint azért, mert a vendégbarátságot a magyaroknál mindig komolyan vették (5.). 
Ezért nem volt meg a magyar nemzetnek az a célzatos kegyetlensége, amivel Törökország bírt az örmény népirtást 
illetõen, vagy amikor Kemál Atatürk hideg európai racionalizmusa egyesült egy régi török kényúr parancsoló akaratával, 
amely gyõzelmet hozott az antant csapatokkal szemben, megóvva országa területi egységét. Vannak, akik úgy gondolják, 
hogy nemcsak nem idõszerû trianonozni, de egyenesen káros a nemzeti érdekekre Trianon emlegetése. Ezzel szemben 
Lea Brilmayer, a Yale egyetem jogi karának nemzetközi jog professzora, a területi igények fenntartását és hangoztatását 
tanácsolja, mint az emberi jogok megszerzésének egy hatásos eszközét (6.). Az elmúlt kilencven év tapasztalatai azt 
bizonyították, hogy a gyõztes jogán az utódállamok /a nagyhatalmak hallgatólagos támogatásával/ a megszerzett 
területek magyarságának megsemmisítésére vagy teljes beolvasztására törekednek, a szerzõdésekben leírtakat eszük 
ágában sincs betartani.(7.) Ezért nem lehet a nyelvi vagy területi autonómia sem cél, sem eszköz. A rendszerváltás utáni 
kormányok elárulták a Kárpát-haza magyarságát, amikor a parlamenti képviselõk többségének támogatásával nem tették 
meg a kellõ világi lépéseket a vérzõ Magyarország sebeinek begyógyítására. Egyedül csak országunk Nagyasszonyának, 
a Szûzanyának és Jézus Krisztusnak a támogatásában bízhatunk. Pátrónánk, Babba Mária egyes kisstílû politikai 
kalandorok állításával szemben, mindig megoltalmazta Magyarországot. A XX. század magyar genocídiuma kezdetén, 
1920. június 4-én Jézus Szentséges Szíve ünnepe volt.  „A magyarság 1920-ban a trianoni döntés értelmében öt sebet 
kapott. Jézus Szent Szíve éves ünnepén hazánkat »keresztre feszítették«. A magyarság ezzel megérkezett engesztelõ 
küldetésének csúcspontjára.  Így érvel a könyvajánlóban található „A magyarság öt-seb titka” címû kötetben P. Láng 
Siegfried M. ORC atya. Így vált a vérzõ nemzet a 
A szerzõ még ezt is írja: „Magyarországnak, mely történelmét, államát és egyházát tekintve Mária Országa volt és ma is 
az, lehet és kell még inkább azzá válnia. Ez bekövetkezik, ha a végsõ idõk keresztjét, szenvedéseit  melyek nagyobbak, 
mint Magyarország és a világ minden eddigi keresztje,  Máriával felmagasztalja.” 

 Azért, hogy ez bekövetkezzen, sokat kell imádkozni (8.) és hinni  elsõsorban az ifjú, még romlatlan nemzedéknek. Azzal 
a tántoríthatatlan, erõs hittel élni, ahogy a Rákosi korszak volt kényszermunkás-rabja, v. Halász Árpád nyugdíjas 
pedagógus /idõs kora ellenére délcegen kihúzva magát/, minden alkalommal elmondja nekem: „Hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában!” 

Ámen.

(1.)  „Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsõje az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek.” G. Herrig: Sketches on the Danube in Hungary 
and Transylvania, 1838.

(2.)  Lloyd George Anglia korábbi miniszterelnökének beismerõ szavai 1928-ban: “Az egész dokumentáció, amelyet a béketárgyalások idején bizonyos szövetségeseink 
elénk terjesztettek, halom hazugság és hamisítás volt-  és õk azon hamis alapokon határoztak.” /Henri Pozzi: La guerre revient  A háború visszatér. Párizs, 1933.

(3.)  Elnémult harangok; a székely egyetemi és fõiskolai hallgatók kiadása, 1903.

(4.)  Erdély, e sajátosan magyar terület, mindenkor a magyar szabadság védõbástyája, a magyarság Piemontja volt és arra a románok jogot nem formálhatnak. A 
dáciai római uralom bukása és 1224 között, amikor románokról elõször történik említés Erdélyben, tíz évszázados ûr mutatkozik, amelyet a pánromán propaganda nem 
képes betölteni, minthogy semmi kézzelfogható bizonyítéka nincsen arra,  hogy ez idõ alatt Erdélyben románok laktak volna. A római légionáriusoktól való leszármazás 
tana merõ koholmány. Az erdélyi oláhok nem Traján utódai, hanem Balkánról jöttek át Erdélybe. E  történelmi tényt a pánrománok semmi érvvel nem képesek 
megdönteni. - Guy de Roquencourt-

(5.)  „A vendégszeretet a magyaroknál több mint csupán a nemzeti szokás, a vendégszeretet náluk hit, sõt vallás.” Simpson: Letters from the Danube, 1847.

(6.) Lásd: Yale Journal of International Law, 1991. vol.. 16. 177-202, „Elszakadás és önrendelkezés: egy területi értelmezés.”/ Dr. Balogh Sándor írása, Trianon 
kalendárium, 1999. 66-67. old.                          

 (7.)  „A wilsoni Népszövetség fényes ígéretei, az igazságos béke, az önrendelkezési jog és a népszavazás, amelyekbe a magyar nép vetette bizalmát, szappanbuborék 
módjára pukkant szét.  Nem pusztán  legyõzöttnek, megtörtnek és kifosztottnak éreztük magunkat hanem - ami sokkal csúnyább, s sebet ejtett az általános érzéseken - 
átvertnek és becsapottnak is.” Jászi Oszkár, a Károlyi  kormány nemzetügyi minisztere.

 (8.)  „Magyarország egy olyan kalitka, amelybõl egyszer még egy gyönyörû madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan 
dicsõségben lesz részük. Irigylem a magyarokat,  mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú õrangyala, mint a 
magyaroknak és bizony helyes lenne erõsebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”  
Szent Pio atya, született Francesco Forgione (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes jövendölése. 

Cságoly Péterfia Béla 
fõszerkesztõ

„Népek Krisztusává.”
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isgyermek voltam még, amikor szüleim az 1941-es egykor  megvol t,  de  elveszet t ön rendelkezési  jog 
erdélyi utazásukon készült fényképeket nézegették, s felélesztésérol (…) lehet csak szó.Kközben Trianonról, a trianoni szerzõdésrõl és Folytatva a fenti gondolatmenetet, „A korlátlan 

következményeirõl beszélgettek. Mint minden ötéves gyerek, önrendelkezési elv hatása” címû fejezetben olvashatjuk, hogy 
aki a világból még nem sokat ért, de annál többet érez meg a népek korlátlan államalkotó önrendelkezési joga állambontó 
anyja és apja arckifejezésébõl, tudtam, hogy valami baljós jog lenne. Példával is szolgál: „(…) nézzük, hogy mi történne 
dologról esik szó. Aggodalommal, ügyetlenül formázva az a wilsoni e lvek félremagyarázása esetén azzal a 17 
idegen szót, kérdeztem, hogy mi az a Trianon. Elmondták, vármegyénkkel, amelyeket a tótok önrendelkezése alapján a 
amit errõl egy magam korabelinek el lehetett mondani: hogy csehek maguknak követelnek. Jól értsük meg: a tótok jogán a 
Trianon egy nagy ház Franciaországban, s a más országbeliek csehek követelik, de nem a tótoknak, hanem maguknak. (…) 
ott döntötték el, hogy elfoglalják a mi országunk nagyobb Észak-Magyarországnak ez a része, mely önkényesen lett 
részét, ellopják erdõvel, mezõvel, házakkal, emberekkel kikerekítve a csehek részére, abban a pillanatban faképnél 
együtt. Így sem értettem egészen, de a Trianon szó keltette hagyná a cseheket, amint önrendelkezési jogát megkapná, 
riadalom rögzõdött bennem. Még ma, évtizedek múlva is, mert többsége magyar lévén, a csehekhez való csatlakozásból 
mint valami idegtépõ, harsogó trombitahang hasít belém a természetesen semmi sem lenne. Erre a csehek, igényeiket 
három szótag, és hallatán tiltakozás ébred bennem az lejjebb szállítva, most már csak a nyugati tíz megyét 
igazságtalanság ellen, a jogfosztottság ellen, és minden ellen, követelnék, s minthogy itt a tótság számaránya 61%, Wilson 
ami a magyaroknak kárt okoz. ezt a területet a tótoknak oda is ítélné. Az állam csonkítatlanul 
Évek múlva aztán sok mindent megtudtam az 1920. június 4- azonban igen rövid ideig állhatna fenn, mert Pozsony 
én, a versailles-i kastélyban kelt úgynevezett békeszerzõ- vármegye igényeit még történelmi jogával is megerosítve, 
désrõl, de a tiltakozás érzése ettõl nem szûnt meg, sõt… Hiába hiszen 1000 év óta magyar volt, az önrendelkezés alapján 
intettek a bölcs öregek ifjúkoromban és azóta is sokszor, hogy önállósítja magát, s a tót kisebbséget leszavazva, különálló 
legyek tárgyilagos: tudom, a tárgyilagosság dicsérendõ magyar államot alkot. De ennek élete is rövid lesz, hiszen 
tulajdonság, de lehet-e az ember tárgyszerû akkor, amikor Pozsony városa maga is igényt tart az önrendelkezési jogra, s 
személyekrõl, szubjektumokról van szó, emberek millióinak miután itt a németség van túlsúlyban, kikiáltja a független 
sorsáról, és a saját sorsomról is? Hiszen én is magyar vagyok, német köztársaságot. A városban van olyan terület, melyben 
Trianonban engem is megraboltak. ismét a magyarságé a többség, tehát ez is elszakadhatna, aztán 

függetleníthetné magát egy utca, ebben ismét egy ház, ebben 
Mint minden szerzõdést, a trianonit is szavakkal írták le, s a az emeletek, sot lakások és végeredményben ott lenne a 
szavak értelmezésén sok múlik. Woodrow Wilson, az cselédszobában a tót szolgáló, mint a sorban utolsó állam az 
Egyesült Államok elnöke 1918 januárjában meghirdette a 14 »önrendelkezési jog« következetes elismerése alapján.”
pontját, amelyek alapján kívánta megvalósítani az I. A szerzõ a következõ, „Kérdezzük meg Wilsont” címû 
világháborút lezáró békeszerzõdéseket. Pontjait februárban fejezetében így folytatja: „Ha pedig azt senki józan eszû 
néhánnyal kibõvítette. A pontok tartalmazták a népek ember nem kívánhatja, hogy így zülljünk széjjel, kérdezzük 
önrendelkezési jogát, így Ausztria-Magyarország népei meg magától Wilsontól, hogy érti õ maga ezt az elvet? (…) 
autonóm fejlõdésének biztosítását, továbbá azt, hogy a népek Hisz’ még azt sem tudjuk, mit ért Wilson népek alatt.” A 
és tartományok nem tolhatók  át önkényesen egyik következõ hét fejezeten keresztül azt olvashatjuk, hogy a 
fennhatóság alól a másik alá, meg hogy a területi kérdések ragyogónak látszó elvek nem adnak gyakorlat ilag is 
mindig az érdekelt lakosság javára intézendõk el, és hogy a végrehajtható megoldást, hacsak nem gyõzedelmeskedik a 
nemzetiségi igények a legmesszebbmenõ módon kiépítendõk. józan értelmezés. A nemzetóvó mérnökembernek azonban 
A szavak pontos értelmére éles szemmel figyelt fel a fenntartásai lehettek a józan értelmezést illetoen, ezért az 
sokoldalú, a nemzet életét és érdekét mindig szem elõtt tartó g. utolsó fejezetének ezt a címet adta: „A rendezéssel várnunk 
Gálocsy Árpád kohó- és bányamérnök (1864–1934). „A kell.” Ebbol csak néhány jellemzo mondat: (…)minden 
népek önrendelkezési joga” címu dolgozatának 1920 államnak van nemzeti sége, é s eddig  szabadelvûség 
márciusában megjelent második kiadását így kezdi: „Soha tekintetében az egész világon a mi 1868. évi törvényünkkel mi 
még egy mondást úgy félre nem magyaráztak, mint Wilson vezettünk.”. (…) „Dolgozzunk, várjunk, és ne feledjük Deák 
mondását a népek önrendelkezési jogáról, és soha még egy mondását: »Amit erõvel vesznek el tõlünk, azt még 
jelszó félremagyarázása oly pusztítást nem végzett, mint ez.” visszaszerezhetjük, csak az veszett el végleg, amirõl önként 
Akkor már szinte biztos volt a június 4-ei végkimenetel, lemondtunk.« (…) De jegyezzük meg magunknak azt is, hogy 
Gálocsy azonban mintha még bízott  volna Wilso n Deák Ferencet eddig csak az a kevés, a Dráván túl maradt 
szakértelmében, ügyvédi  jártasságában,  jellemében és magyarság átkozza, kiket ezeréves hazájukban hazátlanná tett 
jóakaratában. Hogy bízott-e az elnök személyisége mellett a »fehér lap«. Azokat, akik ez ország politikai feldarabolását 
pontjai sikerében is, az már kétséges, hiszen az idézett készít ik, a magyarság millió i fogják  átkozni úgy a 
mondatot tartalmazó fejezet végén ezt írja: „(…)Wilson a magyarságnak maradt, mint a nemzetiségi kantonokban.
népek önrendelkezése alatt teljesen mást ért, mint a mi 
politikusaink”. „Az önrendelkezésre jogosultak” címû Hetvenhét évvel Gálocsy Árpád után Kovács Mária történész 
fejezetben pedig ezt írja Wilson elvérõl: (…)„csak úgy lehet is írt e témáról „A nemzeti önrendelkezés csapdája” címmel 
ér te lm ez ni , h og y a zo k a  né pe k g ya ko ro lh as sá k (Rubicon, 1997/2.). Gondolatmenete több helyen megegyezik 
önrendelkezési jogukat, (…) amelyek valamikor önállóak Gálocsy Árpádéval. Leírja, hogy Wilson, két évvel az 
voltak, és önállóságukat valamely náluknál erosebb hatalom Európához intézett üzenete után, amikor Írország azt kérte 
eroszakkal szüntette meg, vagy nyomta el (…). Azaz az tõle, támogassa az Angliától való elszakadási szándékát, így 
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vá laszol t:  „Önök nap ja ink l egnagyobb metaf iz ikai  robbant Debrecenben, a Deák Ferenc utcában, ahol a 
tragédiájára mutatnak rá. Amikor én azokat a szavakat [a népek hajdúdorogi görög katolikus püspökség székhelye volt. A 
önrendelkezésérõl] kimondtam, anélkül tettem ezt, hogy akár robbanószerkezet postán érkezett; a detonáció három embert 
csak tudtam volna azoknak a nemzetiségeknek a létezésérol, roncsolt szét. A bombát Miklóssy István püspöknek szánták, 
amelyek most nap mint nap elénk járulnak. Nem is tudják, nem aki azonban megmenekült, mert magánlakásán betegen feküdt.
is mérhetik fel, micsoda szorongást élek át amiatt, hogy azzal, A görög katolikus püspökség körül már régóta dúlt a harc, mert 
amit mondtam, sok millió ember reményét felkeltettem.” (A román álláspont szerint a magyar kormány több, románok lakta 
zseniálisnak kikiáltott elnök életének hátralévo négy évében községet csatolt a hajdúdorogi püspökséghez, azzal a céllal, 
egyre erosödo agybántalmakkal küszködött.) hogy azokat elmagyarosítsa. (A görög katolikus vallást a 
A cikkíró idéz az ’50-es évek angol politikusától, Sir Ivor románok ellentétbe állítják a saját görögkeleti vallásukkal, 
Jenningstõl, aki így foglalja össze a népek önrendelkezésérol mondván, hogy az elõbbi „elmagyarosítja” a románságot.) A 
alkotott véleményét: „Elsõ látásra egyszerûnek tûnt: döntsön a vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a bomba készítõi és 
nép. Valójában azonban képtelenség volt, mert a nép egészen feladói: Catarau bukaresti egyetemi hallgató, továbbá egy 
addig nem tud dönteni, ameddig valaki más el nem dönti, ki a Kiriloff nevû, pánszláv eszméket valló orosz, valamint Catarau 
nép.” Kovács Mária egy sorral lejjebb ezt írja: „Lehetséges barátnõje, Salamon Mariska, akinek anyja román. A románok 
volna, hogy ezt az egyszerû kérdést (…) senki sem tette fel?” hevesen tiltakoztak a vádak ellen, rendorségük nem muködött 
Bizonyára feltették, ahogy Gálocsy is – de az amerikai elnök együtt a magyar rendorséggel, s a tetteseknek nyoma veszett.
nem hallotta meg; és túl sokan voltak olyanok, akik a kérdés 
hallatán süketnek tettették magukat. 1914. július 28-án kitört a világháború. Románia bõ két év 
Mikes Imre könyve, a Brassóban 1931-ben kiadott Erdély útja múlva adta át hadüzenetét Ausztria-Magyarországnak. A két 
Na gy ma gy ar or sz ág tó l Na gy ro má ni ái g,  r és zl et es en  év alatt sok minden történt Románia és Magyarország 
foglalkozik Erdély Trianonhoz vezetõ útjával. A könyv anyaga viszonyában. Bukarest eleinte semlegességet mutatott, néhány 
elõször a Brassói Lapokban jelent meg folytatásokban, s a hónap múlva elvben Franciaország oldalára állt, bár idõnként 
riportszerûen megírt mû a tények mellett beszámol a bonyolult ezzel ellenkezõ kijelentést tett. Czernin [csernin] Ottokár, 
fo lyamat  apró  rész le te irol , számos dokumentumot , osztrák diplomata ’14 szeptemberében ezt írta jelentésében 
párbeszédeket, gesztust idéz, s fel-felmutatja a történések Berchtold külügyminiszternek: [a románok] „attól tartanak, 
lélektani természetrajzát, lélekindító pillanatait is. Mindehhez hogy elmulasztják a kellõ pillanatot, és így a monarchia 
negyvenkilenc forrásmunkát használt fel. felosztásánál nem lakmározhatnak majd a többivel. (…) A 
A szerzõ végig figyelmeztet arra, milyen erõs volt a románok kiáltás, »Fel Erdélybe«, napirenden van.” Czernin október elsõ 
összetartása, a pénzzel való bánás tudománya és a román felében újabb jelentést küld: „Az ellenünk való háborús 
érdekek mellett való rendíthetetlen elkötelezettsége. A XX. beavatkozás terve szeptember 20-án készen állott.” Az 
század elsõ tizedében már megszületett, és Erdélyszerte is értesülés nem volt téves, a késlekedést csupán Hindenburg 
rohamosan terjedt a „12 pont az igazi román kötelességeirõl” német hadseregparancsnok sikerei okozták: Románia tehát egy 
címu felhívás, amelyet késõbb a Gazeta Transilvaniei is közölt. idore visszaállt a semlegesség álláspontjára. 1915. november 
Néhány a pontokból: Minden román csak román not vegyen 15-én a román parlament ülésén izzó hangú kiáltások 
fe le ségü l.  Minden  román csak  románu l be szél jen hangzottak: „Le a magyarokkal! Erdélyt akarjuk!” Ebben az 
gyermekeivel. Vésse minden román atya gyermekei szívébe, évben Románia lázasan tárgyal az antant hatalmakkal, 
hogy csak román lehet románnak igazi testvére. Ha fölösleges benyújtja igényét: határait az öt év múlva kialakult határoknál 
pénzed van, kizáróan román bankba vidd. Tiltsd meg is nyugatabbra akarja tolni, s nagy kaliberu ágyúkat, 
gyermekeidnek zsidó korcsmák látogatását, s magad is kerüld hadianyagot követel a hadba lépés fejében. Egy újabb sikeres 
oket, mint a gyehenna tüzét. Bármi kevéssel, de erodhöz képest ném et off enz íva  mia tt azo nba n Bra tia nu,  Rom áni a 
támogasd a román egyházakat és iskolákat. Istent kivéve miniszterelnöke ismét vár. 1916 közepén, bár részérol a háború 
senkitol se félj, és vakon kövesd vezetoidet – és így tovább. már elhatározott dolog volt, még hitegetni próbálta a központi 
Hogy e pontok nem voltak hiábavalók, mutatja gróf Bethlen hatalmakat. Czernin, a bukaresti követ 1916 június 25-tõl 
Is tván  háború  elot ti  tanu lmánya : (…)  „a  magyar  augusztus 26-ig öt táviratot küld Burian külügyminiszternek, 
pénzintézeteknek nincs érzékük a nemzeti érdekek iránt(…), egyre aggodalmasabbakat. Az utolsóban ez áll: „Bratianu, 
közcélokra és nemzeti érdekekért semmit sem áldoznak. Velük akivel még az éjjel hosszan beszéltem, a leghatározottabban 
szemben a nemzetiségi pénzintézetek (…) nemzetiségi célokra kijelentette, hogy akar is, tud is, és fog is semleges maradni.” 
(…) nagy összegeket áldoznak.” Mikes a Brassói Székely De a követ érzékelteti, hogy a nem hisz Bratianunak… Rá egy 
Társaság kimutatásával bizonyítja Bethlen igazságát: a magyar napra, augusztus 27-én reggel a Bukarest közeli cotroceni 
pénzintézetek száma közel másfélszerese a román kézen [kotrocsényi] királyi palotában összeül a román koronatanács, 
lévoknek, a tiszta nyereséget tekintve a magyaroké majdnem és este 9 órakor Románia hadat üzen Ausztria-Magyar-
kétszer annyi, a jótékonysági – értsd: nemzeti érdekeket országnak.
szolgáló – pénzfelhasználásban azonban a románok vezetnek; Czernin több hetes késéssel, nagy kerülõvel indult haza. 
közel 80%-kal adományoznak többet, mint a magyarok. Mikes Stockholmból küldte a következõ jelentést: „Követségünk és 
levonja a következtetést: a román pénzintézetek altruista konzuli hivatalunk  tagja i, valamint családtagjaink és 
[adakozó] tevékenysége megvalósította a faji birtokpolitikát. kolóniánk néhány tagja, összesen mintegy 150-en, tíz napon át 
Ismét Bethlen szavai: „Erdélyben a magyar birtok pusztulóban a követségen internálva voltunk. Minden közlekedéstol 
van, és ha így haladunk, egy-két generáció múlva Erdély csak eltiltottak bennünket. Úgy bántak velünk, mint rabokkal, és 
névleg lesz magyar föld.” Rövid tíz év alatt, 1905 és 1915 uzsoraáron, szukösen élelmeztek. (…) Román katonák 
között, 166 ezer 394 katasztrális hold birtok került magyar behatoltak a követségre és letartóztattak négy szolgát, akik 
tulajdonból román tulajdonba. (Tamási Áron is ír hasonló csak a németalföldi követ közbenjárására nyerték vissza 
folyamatról a Címeresek címû könyvében.) szabadságukat.” Következett a bukaresti magyar kolónia több 
A románok azonban nem csak Erdélyben, és nem csak a pénz és ezer tagjának internálása, majd augusztus 27-én, este 7 órakor, 
a vagyon világában mozgolódtak. 1914. február 23-án bomba tehát még a hadüzenet elõtt, a predeáli konfliktus. A támadók 
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román katonák vol tak , a halo ttak pedig  vasutasok, hosszas vitában a nemzetiségek képviselõi egyre élesebben 
vámt isztvi se lõk,  a ha tá rá llomás  gyanút lan magyar  támadják a magyar álláspontot, a magyar képviselõk pedig az 
szolgálattevõi. Megindult a menekülés: a vonatokon tíz meg arcátlan hazudozástól, a gyors lerohanástól, a megszokottnál is 
tízezrek mentették életüket. eroszakosabb hangnemtol, Wilson pontjainak egyoldalú 
Hihetetlen, de a monarchiát a román hadüzenet a legnagyobb értelmezésétõl és félremagyarázásától megdöbbenve, alig 
meglepetésként érte. Ennek oka talán Freiherr von dem Busche tudnak szólni. E viharos parlamenti vita elõtt két nappal, 16-án 
német követ optimizmusa volt, vagy a Hohenzollern-ház Horvátország, másnap Fiume jelentette be elszakadását a 
abbéli hite, hogy Ferdinánd román király ellen fog állni a magyar koronától, 19-én pedig a tótok tettek elszakadási 
háborús áramlatoknak. Jellemzõ, hogy Vilmos német császár nyilatkozatot. Október 23-án a 79. horvát gyalogezred 
hosszú órákon át nem akarta elhinni, hogy a román hadüzenet benyomul t Fiuméba,  megtámad ta a honvédlaktanyát,  
valóság. Tisza István magyar miniszterelnök, mikor egy megszállta a középületet s lefegyverezte a karhatalmat.
ellenzéki képviselõ megkérdezte, hogy maradhatott a határ Október 22-én Isopescu-Grecul, ausztriai román képviselo 
magyar oldala õrizetlenül, azt felelte: a monarchia látta a szólalt fel a bécsi Reichstagban: „Jaj, háromszor is jaj minden 
román hadsereg hiányos felszereltségét, gyöngeségét, ezért magyar  grófnak és  pénzbárónak!  (…) Az t hi sz ik  
nem tartottunk a hadüzenettõl. Három román hadsereg Magyarország hatalmasságai, hogy a magyar határon, melyet a 
kerítette be karéjszerûen Erdélyt, és tizennyolc helyen betörve véletlen teremtett, meg fogják majd tudni állítani a tûzvészt, 
nyomult elõre, immár az orosz hadsereggel egyesülve. Magyar melyet nem Ausztria gyújtott fel, hanem Magyarország 
részrõl úgyszólván semmi ellenállás, hiszen Arz tábornok történelmi fejlõdése?”
vezénylete alatt csupán a Galíciában, Volhyniában és a Somme Október végén a csapatok, különösen a nemzetiségi katonák, 
melleti ütközetekben kivérzett, lerongyolódott, kis létszámú, fel láz adn ak.  Okt óbe r 26 -án  a Ká rol yi M ihá ly f éle  
jórészt sebesültekbõl álló csapatok állomásoztak. A függetlenségi párt, Jászi Oszkár radikális pártja és a 
megszállott területeken rémület és nyomor, hosszú sorban szociáldemokrata párt megalakította a Magyar Nemzeti 
túszok menetelnek Munténia felé. Tanácsot, amely kiáltványt intézett Magyarország népéhez. 
Mintegy három hét múlva, szeptember közepén, megindult a Ebben többek között ez állt: „A népek önrendelkezési jogát 
központi hatalmak ellentámadása Falkenhayn tábornagy (…) biztosítani kell országunk nem magyar ajkú népei számára 
vezetésével – s hetven nap elmúltával egyetlen román katona a wilsoni elvek értelmében(…)”. Felajánlotta még Károlyi a 
sincs Erdélyben. Igaz, a románok a falvak népeibõl sokat föderációt, az önkormányzatot, a teljes egyenjogúságot, és 
agyonlõttek, agyonvertek, túszokat hurcoltak magukkal – de megígérte, hogy ha kormányt alakít, a román nemzeti párt 
Erdélyország szabad. Október 10-én a központi hatalmak egyik tagja miniszter lesz – de mindez hiába volt.
haderõi a román királyság földjére léptek; a kormány 1918. október 31-én Budapesten kirobbant a forradalom. 
december 3-án Jasiba [Jászvárosba] menekült, december 6-án November 1-jén, miközben országszerte tart a szabad rablás és 
a központi hatalmak elfoglalták Bukarestet és Ploestit. mindenünnen véres incidenseket jelentenek, megalakul a 
[P lo je st et ].  De ce mb er  9- én  Ro má ni a Fo cs an ib an  Károlyi-kormány – s november 2-án este kóbor katonák 
[Foksányban] fegyverszünetet kért és kapott. Aztán kétszeri agyonlövik villájában gróf Tisza Istvánt.
román kormányváltás következett, majd 1918. március 22-én Néhány napot visszaugorva: október végén Maniu Gyula, 
megkezdodtek a béketárgyalások a kotrocsényi palotának román tüzér hadnagy megjelent Bécsben a román nemzeti 
ugyanabban a termében, amelyben a koronatanács ült össze bizottság nevében, amely bizottság Aradon alakult meg két 
’16. augusztus 27-én. A Románia, Németország, Bulgária, héttel azelõtt az erdélyi román nemzeti párt vezéreibol. Maniu 
Törökország és a monarchia által aláírt békeszerzõdés hat elfoglalta a császárváros legszebb laktanyáját, a Ferdinánd-
pontjából számunkra a harmadik lényeges: Határkiigazítás kaszárnyát, s az ottani ezredparancsnok helyére saját emberét 
Ausztria-Magyarország és Románia között. tette. A Prágában állomásozó két román ezred azonnal 
Németország, kezdeti sikerei után, 1918 tavaszán hátrálni csatlakozott a „nemzeti ügyhöz”. A bécsi kaszárnyákban 
kényszerült. A nyár folyamán a monarchia serege a Piavénél húszezer, Wiener-Neustadtban negyvenezer felfegyverzett 
szintén vereséget szenvedett. A Balkánon Franchet d’Esperay román katona várt parancsra. Meg is kapták: irány Erdély. 
francia generális nyomult elõre, és szeptember végén a Kérdezhetnénk, hogy miért nem állt ellen Bécs? Azért, mert ott 
bolgárok Szalonikiben aláírták a fegyverszüneti egyezményt. is forradalmi hangulat volt, a hazatérõ éhes, rongyos katonák 
1918. október elején a monarchia békeajánlattal fordult fosztogattak, és a felbomlott városban az osztrák kormány a 
Wilsonhoz. A közös (osztrák-magyar) külügyminisztérium pihent, fegyelmezett román hadsereghez fordult segítségért. 
elfogadta tárgyalási alapul az elnök tizennégy pontját, amelyek Maniu, a hadnagy segített is, annak fejében, hogy katonáit 
egyike a népek önrendelkezési jogáról szól. Ez jó alkalom volt Bécs élelmezze. Az üzlet megköttetett: a császárváros utcáin 
arra, hogy a monarchia nemzetiségei megvalósítsák román járõrök cirkáltak.
törekvéseiket. Az erdélyi román nemzeti párt nevében Mihályi Maniu kiterjesztette Budapestre is hatalmát, ahol Erdélyi 
Tivadar, Vajda Sándor, Goldis László, Pop-Csicsó István, Vlád János, általa megbízott miniszter volt a segítõtársa. Bartha 
Auré l október  12 -én t anácskozás ra  gyûl tek össze  hadügyminiszter elismerte az erdélyi románság katonai 
Nagyváradon. Az itt elfogadott határozati javaslatot 18-án szervezetének fennhatóságát, és rendeletet adott ki, mely 
terjesztették be a magyar parlamentbe. Vajda Sándor itt szerint a román nemzetiségû katonákat nem lehetett arra 
elhangzott szavai: „A világháborúnak van egy eredménye: (…) kényszeríteni, hogy a magyar lobogóra esküt tegyenek(!). 
a jövõben nem lesz különbség nemzet és nemzet között, s (…) Közben Erdélyben megalakultak a román nemzeti tanácsok. 
nagy és kis népek egyazon jogokkal fognak rendelkezni. Nagykárolyban november 18-án volt az alakuló gyûlés, amely 
Mindez Wilson érdeme (…). Azt hiszem, Tisza és Wekerle megszüntette és a nagykárolyihoz csatolta a hajdúdorogi görög 
urak álláspontja és Wilson álláspontja között óriási ûr tátong, ka to li ku s pü sp ök sé ge t,  ah ol  19 14  fe br uá rj áb an  
amit nem lehet rabulisztikával [szócsavarással] áthidalni(…).” bombarobbantás követelt három emberéletet.
Kun Béla közbeszól: „Wekerle a magyar nép veszedelme!” A November 3-án a monarchia és a balkáni antant haderõ 
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fegyverszüneti szerzõdést írt alá. Ebbõl következõleg a írja Reményik Sándor Erdély magyarjaihoz! címû versét. Csak 
demarkációs vonal a magyar határ maradt volna, másnap két sor ebbõl: „Kivándorolni? Elbujdosni? Nem! / Mi innen el 
azonban a szerb csapatok behatoltak Magyarországra. Károlyi nem megyünk!” Politikai program is volt e két sor: az, hogy 
Mihály ezért küldötteivel elutazott Belgrádba [az egykori Erdély földjérõl egyetlen magyarnak sem szabad elmenni. 
Nándorfe jérvárra], d’Esperay tábornokhoz. A tábornok Még novemberben jártunk, amikor a román nemzeti tanács 
rezzenéstelen arccal, karba tett kézzel hallgatta Károlyit, majd mindenfe lé  ki ragasz to tt a a hadsereg  vezé rkarának  
így szólt: „Önök Németországgal együtt haladtak, és vele proklamác iój át:  „Test vér i sze ret ett el lép tünk Erdély  
együtt fogják megkapni büntetésüket.” Mikor az egyébként földjére.(…) Azonban mindennemû erõszakossági tény vagy 
antant-párti Károlyi érvelni próbált, ezt a választ kapta, már engedetlenség teljes szigorral fog büntettetni.” A sok felhívás, 
tegezve: „Nemzetiségeiteket a tenyeremen tartom… csak egy kihirdetés, kiáltvány között  ez volt az elsõ,  ahol az 
intés, és ellenetek mennek. S ezzel el lennétek pusztítva!” A engedetlenség és a teljes szigor szavak összekapcsolva 
kihallgatás végeztével még egyetlen szót mormolt: „Canaille” jelentek meg.
[söpredék]. Az újonnan kijelölt határ a Maros bal partja lett. Ez A szerbek is nyomultak egyre beljebb: november közepén már 
kedvezõbb volt a mainál, de akkor számunkra nagyon az egész Bácska szerb kézen volt; Temesvárra Solonics ezredes 
kegyetlen intézkedésnek tunt. vonult be csapataival. Aztán jöttek az angolok és a franciák a 
Mintegy ráerõsítésképpen, november 10-én a románoktól szí nes bõr û kat oná kka l. A bék eko nfe ren cia  vég ül a 
ultimátum érkezett a Károlyi-kormányhoz, amelybõl kitûnt: a románoknak ítélte a várost.
román hatalom az Erdély fölötti teljes uralmat követeli. A November 22-én a Maros bal partján Arad vára is a szerbeké 
választ legkésõbb két nap múlva, délután 6-ig várják. Jászi lett: a kapu alatt, ahol valaha megvasalva vitték a 13 vértanút, 
Oszkár nemzetiségi miniszter elõször is azt kérte, hogy 12 felsorakoztak Popovici alezredes tisztjei. Rövid õrségváltás, és 
órával tolják ki a válaszadás határidejét, s miután ezt megkapta, az õsi várban szerb katona silbakol – hogy késõbb, sok vita és 
november 13-án kora reggel harmadmagával meg is érkezett gyûlölködés után felváltsa a román…
Aradra vonattal. A legrangosabb személy, aki fogadta a Késõbb a francia csapatok is megkezdték nyomulásukat a 
delegációt, az állomásfonök vol t. A megbeszélés a Bánátban, s december 30-án éjfélkor megszállták a folyó jobb 
vármegyeházán zajlott; a románok türelmetlen, agresszív partján lévõ Arad városát. Egy, az antant katonáit jellemzõ 
stílusban álltak elõ követelésükkel: 26 vármegyére tartanak mozzanat a vasútállomáson: fiatal francia tisztek szállnak le a 
igényt. Jászi, mint a háborúban részvevõ országok küldöttei kocsiból. Valamennyi izgatottan jön-megy a peronon. Vajon 
általában, a wilsoni elvekre hivatkozva próbált a követelés mi bajuk? Végül egy fiatal hadnagy melankolikusan elsóhajtja 
ellen érvelni, de sikertelenül. A következo napon megérkezett bánatát: „Bah! Az egész állomáson nincs egyetlen nõ sem…”
Bécsbol Maniu, aki még jobban elmérgesítette a vitát. Jászi November 23-án Károlyi miniszterelnök kiáltványt intéz a 
végül azt  kérdezte  to le : „De hát mit  is  akarnak nemzetiségiekhez: „A háború rosszul végzõdött azokra, akik 
végeredményben?” Maniu így felelt: „A végleges leszámolást megkezdték.” (…) A nép rendjét úgy akarja megcsinálni a 

kormány, ahogy Amerikában a bölcs Wilson elnök tanítja.” 
Mikes Imre közbeszúrt gondolatai: „Mennyi együgyû 
kétségbeesés és naiv jóhiszemûség… A bölcs Wilson… akinek 
világmegváltásába beleférnek az összes békeszerzõdések, 
egyoldalú diktátumok, tartalom nélküli jelszavak… Károlyi és 
Jászi még azt remélték, hogy holmi népszabadsági és 
föderalizációs programmal megállíthatják az eseményeket… 
Mikor [a románok] azt hirdették róluk, hogy a magyar 
oligarchia uralmát képviselik… Mikor jelentéseket küldöttek 
ellenük Párizsba…”

Magyarországgal!” Jászi elfordult, köszönt s elment. 1918. december 1-jén a románok Gyulafehérvárra gyûlést 
1918 októberében a magyar köztudat nem vett tudomást arról, hirdettek: százezer ember vonult föl a hívó szóra. Minden 
hogy hazája védtelenül áll. Október 29-én mégis mintha történt irányból, északról, délrõl, a Zsil völgye felõl özönlött a nép, 
volna valami: a Polgári Radikális Párt kolozsvári központjában bandák harsogták a „Desteapte-te, Románe”-t [a román 
megalakult az Erdélyi Nemzeti Tanács. November elején jön a himnusz elsõ sora: Ébredj föl, román]. Az állomásra vonatok 
megrázó hír az új keleti határ kijelölésérõl: ez indította el az robogtak be – a Károlyi kormány bocsátotta rendelkezésre a 
Önálló Székely Köztársaság létrehozásának ötletét. A szerelvényeket(!). Goldis László felolvasta a kilenc 
köztársaság azonban csak a hadsereg támogatásával gyulafehérvári pontot. Az elsõ pont leszögezte: a nemzet-
alakulhatott volna meg – de hadsereg nem volt. gyûlés „az erdélyi, bánáti és magyarországi minden románok 
Románia azonban fegyverkezett: Ferdinánd király november nemzetgyûlése, mely (…) elhatározza ezen románok és az 
10-én elrendelte a mozgósítást, s ultimátumot intézett általuk lakott területek egyesülését Romániával. A 
Mackensen tábornokhoz, aki maradék csapataival december 1- nemzetgyûlés különösen az egész, a Maros, a Tisza és a Duna 
ig ki is vonult Erdélybõl. A román katonák már november 10- közé zárt Bánátra nyilatkoztatja ki a román nemzet jogát.” Az 
én felderítést végeztek a határ menti székely községekben, s a elnöklõ Pop Csicsó István hosszú, fellengzõs szövegezésû 
hó közepén a 7. román hadosztály Mosoiu tábornok táviratot kap Ferdinánd királytól; feleségétõl, Máriától még 
vezetésével bevonult Borszékre. Hiába szervezõdött a székely hosszabbat. A királyné táviratának utolsó sorai: „Mily fenséges 
hadosztály, jelentõs csapást nem tudtak mérni a románokra. a napok napja, amidõn annyi szenvedés és áldozat után örökre 
Mosoiu tábornok szónoklata így kezdõdött Erdély földjén: mindnyájan együtt vagyunk, megvalósítva a románság 
„Románok! (…) Átléptük a jogtalan határokat, amelyek tíz századok óta táplált édes álmát.
százada választottak el bennünket. (…) Testvéri jobbot 
nyújtunk, hogy megerõsítsük a kapcsolatot, melynek most már 
nem kell többé megszakadnia.” -folytatjuk a júliusi számunkban-       
A drámai idõknek költõi támadtak, mint 1848-ban. Ez idõben 
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RÁHANGOLÓDÁS nemzetiségek politikai ténykedései okolhatóak.
Eszmefuttatásom bevezetõ és záró gondolatai az Úr 2010-es 
esztendeje pünkösdjének nyolcadában ihletõdtek, KÁRPÁT-MEDENCEI ÜDVTÖRTÉNET?!
meglehetõsen sajátos környezetben: a papság évében, egyben Hosszú idõkön át evidenciaként kezelt valóságot, amelyet 
tizedik szentelési évfordulómra ajándékba kapott szentföldi ráad ásul  egym ástó l függ etle n komp eten s fóru mok is 
zarándoklat során. Isten áldása és Nagyasszonyunk oltalma megerõsítettek, vajha vonhatja utólag kétségbe bárki anélkül, 
sokasodjék az ajándékozó életében! hogy komolytalannak vagy rosszindulatúnak, enyhébb esetben 
Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember, nevetségesnek ne láttassék. Szent István döntése, amelyet a 
mindenható Úr a tér és idõ, történelem és üdvtörténet fölött is, fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmekben alapozott 
az üdvtörténeti események kiemelkedõ helyszíneit látogató meg, a Szent Koronát és az ahhoz tartozó területeket, a rajta élõ 
szentföldi zarándokot – éppúgy mint az Egyház liturgiáját népekkel együtt a római jogi mancipátusi örökbeadási 
öntudatosan megélõ hívõt –, részesíti az evangéliumi szerzõdés szer int közjogilag  is hitelesen Szûz Mária 
találkozások kegyelmeiben. Az Úrral találkozva az ember tulajdonává, következésképpen Isteni Szent Fiának örökségévé 
mindig lehetõséget kap eltávolodnia önmagától – azaz, iránta tette [4]. Ebbõl nyilvánvalóan következik, hogy a Kárpát-
való bizalommal megtagadhatja önmagát –, alázattal mellé medencének a profán történelem mellett üdvtörténete is van.
szegõdve pedig Isten tekintetével szemlélheti egész lényét, A Szentszék, a Bizánci Patriarchátus és a Nyugat-római 
élethelyzetét, valamint kapcsolatát Istennel és embertársaival. császárság egyaránt a kezdetektõl elismerte, majd a késõbbi 
Ezért a trianoni országdarabolás gyásznapjára emlékezõ hatalmi fórumok is magától értetõdõnek tartották a Szent 
magyar keresztény számára különösen nagy kegyelem, ha István-i adományozás jogosságát, amellyel Szûz Mária a Szent 
szentföldi zarándokként találkozhat Jézussal és a Szûzanyával, Korona és a hozzá tartozó területek vitán felüli tulajdonosa, 
és isteni  távlatokból szemlélheti nemzet i tragédiánk Nagyasszonya és Úrnõje lett. Márpedig egy évezred alatt 
ös sz ef üg gé se it  és  a g yó gy ul ás  út já t e gy ar án t.  A kontestálástól mentes adományozásra joga csak olyan 
rendszerelemzõk szóhasználatával élve, egy magasabb val aki nek  leh ete tt,  aki  az a dom ány ozá s tá rgy áva l 
vonatkoztatási rendszerbõl láthatja azt a megoldást, ami a saját teljhatalmúlag és jogosan rendelkezhetett! Hogy ez milyen 
vonatkoztatási rendszer belsejébõl nem látható. történelmi, politikai vagy transzcendens alapokon történhetett 
A Szentírásban fellelhetõ prófétai megnyilatkozások vezérelve, meg, jelen eszmefuttatás keretein kívül esõ kérdés. Ide tartozó 
miszerint egy adott személy, illetve  közösség evilági  tény viszont az, hogy Szûz Mária mind a magyarság, mind a 
boldogulásának, valamint örök üdvösségének feltétele az Isten Szent Koronához tartozó területeken élõ más népek számára 
iránti hûség, aminek része az Õ tervei szerinti életalakítás is, megtartó erõ és vezetõ elv forrása volt az évszázadokon át tartó 
evidencia az üdvtörténeti események teológiai vizsgálódásai megannyi megpróbáltatás közepette.
számára. Az ide vonatkozó Szentírásbeli események arra is Magyar görög katolikus liturgikus szókincsünk a Szent Kereszt 
rámutatnak, hogy adott esetben Isten nem büntetésként, nem a felmagasztalása ünnepi tropárban [5] egyértelmûen kifejezi, 
bûn ök köv etk ezm ény eké nt,  han em egy  nag yob b jó hogy Jézusnak öröksége van: „Üdvözítsd, Uram, a te népedet/ 
bekövetkezte elõtti megedzõdés lehetõségeként is megenged és áldd meg a te örökségedet;/ adj gyõzelmet ellenségei fölött 
nehézségeket, hogy a nagyobb jó várományosa a nehézségek országodnak,/ s kereszteddel õrizd meg a te népedet.” Mivel ez 
közepette begyakorolt alázattal viszonyulhasson a jóhoz, nem kizárólagosan a görög katolikus magyarok által használt 
mintegy megóvva a gõgös önteltségben bekövetkezõ elbukás kifejezés, annál erõsebben bizonyítja, hogy maga a fogalom 
veszélyétõl. teológiailag általánosan elfogadott, és senki sem vonja 
Ha rendszerelemzõk számára evidens, hogy egy bizonyos kétségbe Jézus örökösi mivoltát. A kérdés csupán az, hogy az 
probléma nem oldható meg a probléma keletkezési szintjérõl egyes nemzeti , illetve  egyházi  közösségek mennyiben 
elérhetõ eszközökkel, csupán egy magasabb síkról történõ következetesek a saját hitrendszerükhöz. Az említett ünnep  
beavatkozással, akkor nekünk, magyaroknak is nyilvánvalónak tropárja [6] a bizánci hagyományhoz tartozó, kivétel nélkül 
kell lennie, hogy a trianoni tragédia okait keresve akkor járunk mind erõs nemzeti jegyeket viselõ – román, szerb, rutén, ruszin, 
el helyesen, ha elsõdlegesen saját egyéni és közösségi szlovák, stb. – egyházakban általános használatban van. Sõt, a 
tévedéseink, bûneink jóvátételét fontolgatjuk, és kiútként az tropár maga mind a bizánci, mind az orosz keresztény 
Isten akarata szerinti megoldásokat keressük. A külsõ, illetve birodalmak himnusza volt. [7]
közvetett okokat ebben a logikában akkor is másodlagosaknak A trianoni diktátum 1920. június 4-én – éppen Jézus Szentséges 
kell tekintenünk, ha a jelenlegi állapotokat láthatóan az Ország Szíve ünnepén – öt sebbel csonkolva feszítette keresztre Szûz 
és a Nemzet ellen elkövetett külsõ katonai, politikai és Mária Országát és népét. Magyarország Szent István döntése és 
gazdaság i  e rõszak  vá l to t t ák  k i ,  ame lyeké r t  a  Szûz Mária elfogadása következtében Szûz Mária Országa, 
szabadkõmûvesség, a cionizmus, a Habsburgok magyarellenes alkotmánya az apostolkirály Intelmeiben megalapozott Szent 
kultúr- és egyházpolitikája, a Szent Korona területein élõ Korona-tan. Ennek értelmében minden birtok gyökere a Szent 
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– a Kárpát-medencei történelem-értelmezések imperatívusza [1]  –

„Pártfogása mindig menti, akik hozzá menekülnek./ Pusztulásnak 
közeledtén a Békesség Királynõje/ Panaszosan ontott könnyet: 

Mit szenved el majd a népe!/ 
Parancsolni, megálljt szólni akart õ a háborúnak,/ 
Pusztulásunk ne okozza. Ezért zengjük: Alleluja!” 

(Részlet a Máriapócsi Istenszülõ Akathisztoszának [2]  X. kontákjából [3])



Korona – Szûz Mária tulajdonosi jogait megjelenítõ jogi egyházkritikai indíttatású, csupán a múlttal történõ õszinte 
személy –, Magyarország államformája pedig a Szentszékkel szembenézés igényének felmutatása, ami elengedhetetlen a 
lényegében mellérendelõi viszonyban levõ katolikus királyság. sebek gyógyulásához. Krisztus Urunk – az Evangéliumok 
A Szent Koronát és azon keresztül a Szûz Mária tulajdonába tanúsága szerint – gyógyulás kegyelmeiben csak azokat 
tartozó javakat senkinek nincs joga sem elzálogosítania, sem részesítheti, akik fenntartás nélkül, betegségeikkel együtt 
elidegenítenie, vagy a Szent Korona országának jogrendjét átadják neki önmagukat. Hogy öntudatosan kérhessük a 
megváltoztatnia, hanem azokat az uralkodónak, a vezetõknek másoktó l kapott és a másoknak okozott  sebzett ségek 
és a népnek kötelessége minden külsõ és belsõ ellenségtõl gyógyulását, a feleknek (f)el kell ismerniük és meg kell 
védelmeznie. Aki pedig ezeket nem tartja be, azt a kalocsai nevezniük a sebeket okozó sértéseket.
érseknek ki kell közösítenie. Prófétai példáit adta a kiengesztelõdéshez szükséges elsõ 
Kimutatható sajnálatos tény, hogy a jézusi  örökséget lépések megtételének boldogemlékû II. János Pál pápánk [89], 
megjelenítõ Szent Korona jogrendjét az idõ elõrehaladtával bár gesztusai azóta is alig találtak a felek viszonzására. Mind az 
egyes magyar(országi) vezetõk vagy Magyarországon egyének, mind a közösségek közötti kiengesztelõdést 
hatalomhoz juttatott idegen érdekeltek mind gyakrabban és kezdeményezheti a nagyobb szeretetre készséges fél, azonban a 
súlyosabban sértették meg. A Szent Korona jogrendje – mint az gyógyuláshoz szükséges a másik fél méltó válasza is. Érvényes 
Isten Országának alárendelt, és azzal összhangra törekvõ ez a megállapítás a Szent Korona területein élõ, nemzeti 
evilági ország alkotmánya – megsértésének ténye leleplezi a egyházakba rendezõdõ keresztényekre is, kiemelten pedig a 
magyar(országi) politikum belsõ meghasonlottságát, és mint trianoni ámokfutás nyomán hatalmi pozícióba került felvidéki 
ilyen, spirituális hûtlenségként feltételt teremtett a trianoni római katolikus magyarok, a moldvai csángók és az Erdéllyel 
koncepciós tárgyalás és az 1920. június 4-ei diktátumnak. Az elcsatolt területeken élõ görög katolikus magyarok elnyomóira.
anakronisztikusan groteszk helyzet, amelyben Kun Béla a 
Szent Korona százezer márkáért történõ eladásáról NEM KONTESTÁLHATÓ TÖRTÉNELEMTEOLÓGIAI 
tárgyalhatott egy müncheni ötvössel, közvetlenül a trianoni PARADIGMA [10]
ámokfutás elõtt a Szent Korona jogrendje ellen, a Károlyi „A régiek – Szent Ágostontól kezdve a legújabb idõkig – 
Mi há ly -f él e N ép kö zt ár sa sá g é s a  Ku n B él a- fé le  inkább csak apologetikus célzattal írtak történelemteológiát. 
Tanácsköztársaság keretei között elkövetett belsõ merényletek Inkább azt akarták igazolni, hogy ez az emberi történés 
következményeként állhatott elõ. összeegyeztethetõ a kinyilatkoztatás istenfogalmával. A mai 
A Szent Korona jogrendjét evidens módon sértõ külsõ és belsõ történelemszemlélet nem a múlt eseményeinek regisztrálása, 
merénylõk, a teljesség igénye nélkül: az Antant; a csehszlovák hanem annak keresése, hogy mi van kialakulóban, merre tart 
köztársasági kormány és legionistái; a szerb-horvát-szlovén egyáltalán a történelem. A keresztény hívõ részére ez a végsõ 
királyság és a szerb csapatok; a román király és hadsereg 1919- cél adva van az eszkatológiával, mindennek abban az 
ben, illetve a trianoni diktátumot követõen; 1921-ben a «anakephalaiósis»-ban kell megtalálnia a helyét, amirõl Szent 
nemzetgyûlés; 1944-ben a III. birodalom; 1946-ban a szovjet Pál apostol beszél. A végsõ állapot azonban úgy alakul ki, hogy 
hadsereg, a magyar parlament és a csehszlovák kormány. rejtve, kegyelem alakjában már itt is van és érezteti hatását.” 
Rákosi Mátyásnak 1948-56 között már csak kihasználni kellett [11]
a tá lcán kapot t ál lapotokat . Ezekért az ál lapotokér t A trianoni országcsonkítás nyomán államalkotói státusba 
magyar(országi) vezetõk vagy Magyarországon hatalomhoz került nemzetek történészei – a közelmúltban jelentkezõ 
jutó idegenek okolhatók, akik olykor szándékosan, máskor néhány, tiszteletreméltó tudományos objektivitást betartó 
vétkes tudatlanság, bûnös könnyelmûség vagy kalandor kutató kivételével – a mai napig megmaradtak kétes forrású 
felelõtlenség formájában követték el a Szent Korona jogrendje eredetmítoszaik tényként történõ állításánál. Pedig keresztény 
elleni merényle teiket: 1301-ben  Káro ly Róbert (elsõ nemzetek fiaiként jól tudhatják, hogy a társadalmi-politikai-
koronázásakor) és Cseh Vencel; 1305-ben Wittelsbach Ottó; világnézeti szinten gyakorolt hamisság oka a machiavelliánus 
1306-ban  Kán Lász ló  és  Káro ly  Róbert  (második  „új erkölcs”: „Machiavelli (…) az aktuálissal ítélte meg az 
koronázásakor); 1440-ben az Országgyûlés, Kottaner Jánosné ideálist, és nem az ideálissal az aktuálist. (…) Nem csak «a cél 
Ilona, az özvegy Erzsébet királyné és I. Ulászló; 1457-ben V. szentesíti az eszközt» – minden mûködõ eszközt –, hanem az 
László; 1517-ben Werbõczy István; 1526-ban a tordai és a eszköz szentesíti a célt, abban az értelemben, hogy csak akkor 
székesfehérvári Országgyûlés, illetve Szapolyai János; 1528, érdemes követni a célt, ha elérhetõek a gyakorlati eszközök. 
illetve 1529-41 között Szapolyai János; 1541-51 között (…) Machiavelli (…) tanította, hogy egy sikeres fejedelemnek 
Szapolyai Jánosné Izabella „királyné” és Fráter György; 1552- szükségszerûen kell «megtanulnia, hogyan ne legyen jó» (A 
ben Habsburg Ferdinánd; 1619-ben Bethlen Gábor és az fejedelem, 15. f.), hogyan szegje meg ígéreteit, hogyan 
Országgyûlés; 1687-ben I. Habsburg József és a Rendek; 1703- hazudjon, csaljon és lopjon (18. f.).”  [102 Nyilvánvaló, hogy a 
11 között a Habsburg-ház; 1780-90 között II. József „kalapos machiavellizmus, illetve minden ráépülõ ideológia és rendszer 
király”; 1790-ben Weszprémi István; 1848-49-ben Ferenc csak tünet, az összes hamisság és igazságtalanság leple mögött 
József császár, Kossuth Lajos, Szemere Bertalan és Duschek a hazugság atyjának követése áll, ami szembefordulás az „Út, 
pénzügyminiszter; 1867-ben Ferenc József császár és az Igazság és Élet” Istenével. Ez érvényes az õsbûnre, a káini 
Országgyûlés [8] – felsorolás a teljesség igénye nélkül. testvérgyilkosság elkövetésére, az ószövetségi sérült Isten-
Mindennél sajnálatosabb, hogy a Szent Korona jogrendet képbõl eredõ ember- és közösségfelfogásra, és végsõ soron a 
megsértõk között elõfordulnak egyháziak is – a saját nemzeti keresztények és keresztény népek közötti konfliktusokra 
érdekeink ellen ténykedõ, idegen érdekeket kiszolgáló egyaránt.
katolikusok, valamint a reformáció egyházszakadásainak Ezen eszmefuttatás címében levõ összefüggéseket fontolgató 
munkálói egyaránt. Ide sorolható a régebbi alapítású – Rómától keresztény meglehetõsen nehéz helyzetbe kerülhet , 
soha el nem szakadt – bizánci szertartású magyar keresztények amennyiben felismeri, hogy a történelemhamisítás a nemzeti 
közösségének a többségbe került latin rítusú részegyház általi közösségek belsõ és külsõ kapcsolatainak egyik fõ – ha nem a 
elnyomása is, amelyre a spirituális másság fóbiáján kívül nem legveszélyesebb – mérge. Míg a történetírás  nemzet i 
látszik magyarázat. Ez utóbbi megállapítás semmiképpen sem paradigmája a nemzetállamiságban reméli beteljesedni a 
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r e n d s z e r i n t  r i v á l i s  n e m z e t i  t ö r t é n e t í r á s o k k a l  már nyilvánvaló – értelmét az egész világ és minden ember 
ös sz ee gy ez he te tl en  vá gy ál ma it , a Ká rp át -m ed en cé t elõtt. Úgy áll a történelem lezárulásánál – hozzá is tartozik még, 
sajnálatosan jellemzõ ellentmondásos történelem-értelmezés de transzcendálja is –, amint a világ teremtése és az ember 
súlyos terhet vet Mária Országára és annak keresztény népeire, megalkotása a történelem kezdeténél. Közvetlenül bevezeti ti. 
ami egyre messzebb vi sz nemcsak a múlt tényleges az «új teremtést», érvényesíti és bemutatja a Krisztus 
valóságától, hanem az Isten akarata szerinti közös jövõépítés megváltásával eszközölt újat.” [15] Hogyan mutatna az Isten 
lehetõségeitõl is. „A teológiának, ha hûséges akar maradni Országára méltó, Szûz Mária Országa jogrendjének megfelelõ 
önmagához, hamis szintézis-konstruálás helyett Isten szavának és igazságos lét-, ismeret-, és erkölcsteológiai paradigma, 
mércéje alá kell állítania a történelemmel együtt az összes amely Isten osztó igazságosságának mércéjével képes 
emberi történelem-értelmezést is.” [13] maradéktalanul betölteni minden személy és közösség 
Európának – mint keresztény bölcsõ és ellentmondásos igazságigényét, a történelemteológia számára pedig kötelezõ 
politikai birodalom – a történelem folyamán többször meg irányelvnek minõsül?
kellett szenvednie önazonosságának kríziseit. A harmadik 
évezred kezdetén éppen keresztény létének az Európai MÁRIAPÓCS TÚLCSORDULÓ GYÓGYÍRJA
Parlament szintjén történõ önpusztító támadása mutatja Európa Máriapócsról szólva görög katolikus magyar aligha képes 
meghasonlottságának tényét. Múltunk és jelenünk becsülete a elfogultság gyanújától mentes maradni. Ezért a római katolikus 
térség és a nemzetek mai útválasztójánál a termékeny jövõ Bálint Sándor 1944-ben Máriapócsról írt prófétai vallomását 
egyik fontos feltétele. A XX. század és az ezredforduló egyik hívom segítségül. Merítsünk belõle erõt a kitartáshoz, 
legjelesebb erdélyi magyar történésze, a nemrég elhunyt Jakó lendületet a lelkesedéshez:
Zsigmond írta: „Jó lett volna, ha a magyar honfoglalás „Alig van búcsújáróhely hazánkban, amely akkora missziót 
millecentenáriumáról azokkal együtt emlékezhetnénk, akikkel töltene be, amelyre olyan hatalmas hivatás várakoznék, amely 
ezt az 1100 esztendõt jórészt közösen éltük át. Ettõl azonban olyan különös õrhelyen állana, mint Máriapócs. Fajták: 
még nagyon messze vagyunk. A magyar államiság ugyan már a magyarok, ruszinok, szlovákok, románok, németek; vallások: 
múlté, de egykori élete szomszédainknál még sokáig nem lehet lat in és görög katolikusok,  pro tes tánsok  és szektás 
egyszerûen tudományos téma. Történetének valóságai ugyanis gyülekezetek, szakadárok és izraeliták, kultúrák és társadalmak 
lépten-nyomon cáfolják az egykori területén osztozó tal álk ozn ak é s üt köz nek  eze n a p ont on.  E be teg  
ör ök ös ök ne k sa já t ne mz et i ál la mu k el õz mé ny ei rõ l különbözéseknek orvossága, egyben a Közép-európai népi 
megálmodott elképzeléseit. Innen származik Magyarország humanizmusnak megtisztító, felvilágosító és egyesítõ útja a 
történeti szerepének tagadása vagy legalábbis minimalizálása. pócsi zarándoklat. A táj egyhangú, az élet szegényes, a 
Pedig dõreség feudális királyságon a polgári állam viszonyait mindennap reménytelen, a levegõ fojtogat. Ez a szikkadt, 
számon kérni.” [14] földhözragadt egyhangúság azonban föltételezi, keményen 
A keresztény történésznek „látnia és láttatnia” kell, a hit, követeli a végtelenséget, sóvárogja Isten országát. Ennek a 
remény és szeretet, igazság, jóság, szépség fényénél rendet kell szomjúságnak kielégítése, a panaszoknak drága edénye a 
teremtenie a szerteágazó, egymásnak sokszor ellentmondó csodálatos pócsi kegyhely. A Magnificat igéi zengenek 
történetírási narratívák között. Feltéve, hogy egyáltalán képes szívünkben, amikor Pócs áldott szegénységét látjuk. Ha valaki 
még tiszta lelkiismeretre törekvõ, õszinte szakmaisággal azt szeretné látni és bizonyítani, hogyan érvényesül a 
mérlegelni tudományos forrásainak tényszerû üzenetét. katolicizmus egyetemessége hazánkban, alig találna szebb 
Ugyanis minden ember, így a történész, de az elkötelezett példát a máriapócsi búcsúnál.
keresztény is – világi vagy pap – a saját korának és Vonzási köre Trianon elõtt kiterjedt szinte az egész görög 
környezetének alávetett gyermeke. A „modern társadalom” katolikus világra. Erdély, Felvidék,  Bukovina, Galíc ia 
gyermekeinek többsége pedig érzéketlen egyházi és világi unitosain kívül messze tájak latinjai is megfordultak itt. Nem 
elemzõk erkölcsi útmutatásaira egyaránt, vagy a Pavlov- hiányoztak még a pro tes tánsok és szakadárok sem. 
re flexes  információetetésse l te rvszerûen sorvasztot t Máriapócsra most is nagy hivatás várakozik, amelyet mi, 
gondolkozási képesség híján a „nem ezt vártam, hogy adják magyar katolikusok alig méltatunk figyelemre. A világegyház 
nekem” indulatával reagál. Ebben az értelemben nem meglepõ, készül az unióra, pedig a földrajzi távolság szerint messze van. 
hogy a történészek a történelmi források rendezését, Be nn ün ke t p ed ig  fo jt og at  az  or to do xi a ö ss ze s 
értelmezését, válogatását manapság is alárendelik hatalmi következményeivel, mégsem törõdünk azzal, hogy Máriapócs 
ideológiák paradigmáinak – az ezredforduló divatos erõs legyen e harc megharcolására. Úgy érezzük, hogy a pócsi 
szlengjével kifejezve „politikailag korrektül történészkednek”. bazilita kolostor és búcsújáróhely lehetne Kelet és Nyugat 
Amennyiben a Szent Koronához tartozó területeken – az sóvárgott egyesülésének kovásza és mûhelye. Ez a szolgálat 
utódállamokban is – elõ keresztény népek, valamint egyházi és méltó volna Szent István országának hagyományaihoz, méltó 
világi vezetõik elismerik, hogy ezen területeknek az Istenszülõ volna Nagy Lajos és Mária Terézia bölcs gondjaihoz, méltó 
Szûz Mária a teljhatalmú tulajdonosa, Szûz Mária isteni Szent volna a mi sokat emlegetett Közép-európai hivatásunkhoz, Ady 
Fiának örökösi mivoltát is el kell ismerniük. Továbbá, mivel Endre  kompországához.  Nyugaton, ahol az ortodoxia 
elõdeik vitán felülinek tartották a Szent István által jogosan tett közvetlen veszélyeitõl nem kell tartani, a Szentatya szándékára 
adományozást, amellyel a Szent Korona révén a hozzá tartozó külön görög rítusú bencés kolostorok, jezsuita rendházak 
területek és azokon élõ népek fölötti teljhatalmú tulajdonossá alakulnak, hogy az adott szent pillanatban szolgálhassák az egy 
tette Szûz Máriát, azt is nyilvánvalónak kell tartaniuk, hogy az akol, egy pásztor krisztusi programját, addig mi a pócsi 
adott területekre vonatkozó jogvitáknak, sem visszamenõleg, kolostort bizony magárahagyjuk. Szent István szellemében az 
sem pedig a jelenben vagy a jövõben nincs helye. Ugyanis eucharisztikus szent évben bizonyára a mi külön magyar uniós 
bármely ilyen jellegû jogvitával Szûz Mária tulajdonosi, illetve hivatásunk fölismerésével és szolgálatával szereznénk a 
az Úr Jézus Krisztus örökösi jogait vitatnák! Szentatyának különös örömet. Ne feledjük, hogy a Pócsi 
„Az egész történelem folyamát  berekesztõ parúzia Szûzanya kultusza a Habsburg-monarchia katolikus barokk 
metahistóriai esemény is, amely a «vég» felõl leleplezi a szellemiségére mérhetetlen hatást gyakorolt. Tiszteletének 
történelem rejtett – a hit számára Krisztus történetébõl persze terjesztésében jezsuiták játsszák a vezérszerepet, akik a 
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kegyképet úniós szimbolumnak, keleti szándékaik misztikus valami szokatlan egyetemessége, teljességét villantja meg a 
erõforrásának tekintették. (…) Ne feledjük azt sem, hogy Pócs pócs i búcsú elõt tünk . Máriapócs ke le t és  Nyugat  
a világnak egyetlen nagyhatású görögkatolikus zarándokhelye, katolicizmusának paraszti szintézise, híd a latin egyház és a 
ne feledjük, hogy mit jelentett a habsburgi monarchiában pravoszlávia, Róma és Moszkva között, ígérete valami 
magyarok, rutének, románok számára Pócs. Hatásának jelenleg misztikus békességnek és szolidaritásnak, az Istenben teljesedõ 
lehetnek politikai és földrajzi akadályai, szellemi uralma emberségnek.” Ezekben a magaslatokban érezhetõen magába 
azonban ma is kikezdhetetlen. Bizonyítják mindazok, akik bu rk ol  be nn ün ke t az  el le ns ég es ke dé st , ön zõ sé ge t,  
életük kockáztatásával szöknek át az új imperiumokból a Szent intoleranciát, évszázadokat terhelõ konfliktusok emlékeit 
Szûz udvarlására. (…) gyógyító isteni kegyelem. El lehet-e még képzelni más 
Maga a búcsú felejthetetlen hangulatokkal lep meg. Talán soha visz onyu lásm ódot  a tört énel mi témá khoz , mint  lelk i 
nem éreztük át annyira a szentek egyességének csodálatos erõsségben gyökerezõ imát:
tanítását, a három Egyháznak: küzdõnek, szenvedõnek és „Add, Urunk, hogy Szûz Mária Országának népei ne egymással 
gyõzedelmesnek misztikus szövetségét, mint itt a pócsi búcsún. szemben, egymás rovására keressék saját vélt vagy valós 
Mária mennybemenetelének vigíliáján a temetõbe hatalmas történelmi igazságaikat, hanem a Te dicsõségedre, üdvtörténeti 
processzió megy, hogy a búcsúsok a halottak lelkéért akaratodnak alávetve rendezzék a múlat, jelent és az 
könyörögjenek. (…) A temetõi könyörgések ünnepélyes Örökkévalóságba vezetõ jövõt. Kérünk, Urunk, hogy amit a 
liturgiája, papoknak és híveknek átszellemült együttese, történelemmel kapcsolatosan helyesen látunk, abban erõsíts 
szárnyaló éneke olyan ismerõs: Musszorgszky kórusai, meg, és mindazt amiben tévedünk, arról világosíts fel, hogy 
Rim szk i- K ors zak ov O ros z hú své tja  táp lál koz tak  e alázattal kiigazítva, a Te szeretetedben gyógyulhassunk. Add 
dallamokból. (…) A vallás itt még kozmikus élmény és nem meg, Urunk, hogy ebben minden nép elõtt jó példával 
vasárnapi hangulat. Az egyszerû, megviselt arcokon békesség, szolgálhassunk!” Vagy a bizánci  szertar tású egyházak 
öröm, gyermeki odaadás, egyszóval egy magasrendû, Istenbõl lendületes távlatokat felmutató amboni imája, amely a Kárpát-
táplálkozó kultúra jele sugárzik. A görög katolikus klérus medence népeinek minden nyelvén, de szerte a világon minden 
bölcsessége, patriarkális közvetlensége, lángoló buzgalma Szent Liturgia végén egyaránt elhangzik, remélhetõleg ezután 
olyan népközösséget õrzött meg, amely méltó a középkor egyre kevésbé hiába: „Uram, ki megáldod a téged áldókat és 
legjobb századaihoz. megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet és áldd meg 
A templom körül és az utakon szokatlan képek és hangulatok. örökségedet, Egyházad teljességét õrizd meg! Szenteld meg 
Itt vak koldus betûzgeti kísérteties hangon Braille-írásból az azokat, kik házad ékességét szeretik! Te viszont dicsõítsd meg 
Apokalipszist, ott csonkatestû koldusok éneklik világgá õket isteni erõddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk! 
szenvedéseiket. Amott kéregetõ zarándokok, akik Tolsztojra, Ajándékozz békességet a te világodnak, Egyházaidnak, 
vagy Zoszima sztarecre emlékeztetnek. A tér közepén kegyes papjaidnak, (Nagyasszonyunk Országának) [16] és minden 
históriákat énekelnek, búcsúsok hallgatják, a mai idõket csak a népednek; mert minden jó adomány és minden tökéletes 
harmonikakíséret jelzi. A templom elõtt vándor piktor kivágott ajándék felülrõl van, leszállván tõled, a Világosság Atyjától. És 
Krisztus-alakokat árusít. A komédiák és rögtönzött vendéglõk téged dicsõítünk, imádunk s neked hálát adunk, Atya és Fiú és 
körül Brueghel képeinek groteszk mozgalmassága. Az életnek Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.”

1.    imperatívusz – a parancs formája; erkölcsteológiai értelemben a Tízparancsolat, amelynek Jézus által kinyilatkoztatott értelmezési kulcsa a Hegyibeszéd.
2.    A bizánci egyház sajátságos imafûzére, amit elnevezése alapján „nem ülve”, hanem állva végeznek. (…) Az elsõ akathisztoszt az Istenszülõ tiszteletére 
állították össze. Ezt elõírás szerint évente egyszer, nagyböjt ötödik szombatján végzik a reggeli istentisztelet keretében. Azonban más alkalmakkor is végezhetõ. 
V.ö.: Ivancsó István – Görög Katolikus Liturgikus Kislexikon, Nyíregyháza, 1997.
3.    Ének, amely röviden, tömören, képletes kifejezések nélkül szól az ünnep tárgyáról. Szinte minden istentiszteletben elõfordul (a tropár – l. 4. – után). Idem: 2.
4.    V.ö.: Csomor Lajos: Szent Korona, in: Magyar Katolikus Lexikon
5.    tropár – egy adott liturgikus (ünnep)nap fõéneke, amely a liturgikus megemlékezés tárgyát hasonlatokba (troposzok) tömörítve fejezi ki. – Idem: 2.
6.    „Az (…) Úr Keresztjét Szent Ilona császárnõ találta meg 326. május 3-án. Nólai Szent Paulinus püspök († 431) tanúsága szerint Szent Ilona nemcsak a 
keresztényektõl, de a zsidóktól is összegyûjtött minden adatot arról a helyrõl, ahol földbe ásták a keresztet. A Golgota dombján kereste, és leromboltatta Afrodité 
pogány templomát, amelyet Jézus sírja felé emelt egykor Hadriánusz római császár. Három keresztet találtak meg. Hogy melyik volt Krisztus Keresztje, abból 
tudták meg, hogy egy félholtan fekvõ súlyos beteg asszony meggyógyult annak érintésétõl. A Keresztet Makáriosz püspök a magasba emelte, a jelenlevõ nép pedig 
sokszoros «Uram, irgalmazz!» éneklésével borult le elõtte. Hogy mégis szeptemberben ünnepeljük a Kereszt felmagasztaltatásának ünnepét, arról azt mondja 
Vetelev orosz professzor, hogy összefüggésben van a Szent Feltámadás templomának felszentelésével. Konstantin császár ugyanis 335. szeptember 13-án nagy 
ünnepélyességgel szenteltette fel az Úr sírja fölé épített templomot. A szentelésre összegyûlt zarándokok és fõpapok azt kérték, hogy a feltalálás és felmagasztalás 
ünnepét ezután a következõ napon, szeptember 14-én ünnepeljék meg. (…)” – Forrás: atanaz.hu (kivonatos idézés)
7.    Eredeti tartalmát tekintve arra kérte Istent, hogy üdvözítse népét, adjon gyõzelmet a háborúban, és a „Kereszt által” õrizze meg a birodalmat. Mára a lelki 
gonoszság és bûn lett az elsõdleges ellenfél, beleértve a sátánt és hadseregét:„Üdvözítsd Uram a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet; aki gyõzelmet 
ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött és Kereszted által védelmezed a Te népességedet. (Tropárion)” – Forrás: magyarorthodoxia.org
8.    Idem: 4.
9.    Lásd a kiengesztelõdés teológia magalapozásául szolgáló Emlékezet és kiengesztelõdés: az Egyház és a múlt bûnei” c. dokumentumát – Nemzetközi Teológiai 
Bizottság, SzIT., Budapest, 2000.), melynek említése itt szükségszerû. A dokumentum a 2000. évet szentévvé nyilvánító pápai bullának, az Incarnationis 
mysteriumnak (1998. november 29.) idézésével indul. Eszerint „a kötelék miatt, mely a titokzatos testben összekapcsol minket, mi magunk is hordozzuk az 
elõttünk éltek bûneinek és tévedéseinek terhét, akkor is, ha tetteikért nincs személyes felelõsségünk, és nem tudunk helyettük felelni a szíveket egyedül ismerõ 
Isten ítélõszéke elõtt.””
10.    paradigma – szemlélet- és gondolkodásmód, amely egy-egy történelmi korszakban a közvéleményalkotást, illetve a tudományos felfogást és kutatást 
alapvetõen meghatározza (magyarázat: BDA)
11.    Gál Ferenc, Bírálat, in: Tuba Iván: A történelem teológiai értelme, Jel Kiadó, Budapest, 2006., Elõszó
12.    Pozsonyi Gábor Attila: Machiavelli, az „új erkölcs” feltalálója, http://www.depositum.hu (tartalmi idézés)
13.    Tuba Iván: A történelem teológiai értelme, Jel Kiadó, Budapest, 2006.
14.    Jakó Zsigmond: EZERSZÁZ ESZTENDÕ – belépünk Európába; a magyar állam ezeréves kapcsolatrendszere; a torzító történelemszemlélet problémái, in: 
TRANSSYLVANIA – Az Amerikai Erdélyi Szövetség Negyedévi Tájékoztatója, XXXIX. évf. 34. szám New York, 1998.
15.    Schnackenburg, Rudolf: Kirche und Parusie
16.    Partikuláris – fakultatív – betoldás. Gyakoribbak a „(szeretett magyar) hazánkat”, valamint az „országunkat” változatok.



egindítónak, sõt humorosnak sem nevezhetõ kisfilm ami nem más, csak egy lélektelen szórakat, kapálódzás a 
került fel március közepén a videómegosztó szlovák nyelv védelmére. Sokkal veszélyesebb, hogy Mportálokra, amelyet gondolkodás nélkül szinte legtöbbünkben itt a Felvidéken semmilyen tudatosság sincs 

mindenki feltöltött a világhálós lapjára. Futótûzként terjed,  anyanyelvünk védelmében! S hogy megállítható-e ez a 
lehet  elektronikus levélben már megkapta a kedves Olvasó. folyamat az nem csak az itt szenvedõ tollforgatókon, hanem 
A címe: Felvidék, én így szeretlek! mindannyiunkon múlik. Kérdés, hogy képesek vagyunk-e 
  magunkon önfegyelmet gyakorolni, hogy válasz tékosan,                                                                                                                                                       
A készítõk, az Anyanyelvünkért Polgári Társulás képviselõ- helyesen beszéljünk-írjunk magyarul.
jével Cúth Csaba ötletgazdával az élen, -azt mondják-, hogy az                                                                                                                                                                                                                
volt a céljuk, a kisfilmben megfogalmazzák, mit is jelent a XXI. Bizony-bizony ez manapság nem könnyû! De felismerni a 
században felvidéki magyarként élni. A nyelvész-jogásznak veszélyt csak fél siker, ezért tegyünk is érte, hogy tiszta 
saját vélekedése szerint a csúfos december 5-i népszavazás azt magyarsággal beszéljünk! Ugyanis Felvidéken sok esetben 
üzente, ki kell találják, hogy valóban mit is jelent szlovákiai akkor sem esünk gondolkodóba, amikor  hogy csak a 
magyarnak lenni. „Ha nem tesszük ezt meg, s nem fogalmazzuk leggyakoribbakat említsem- a bordel, darebák, nálepka, 
meg, hogy milyen pozitívumokat hordoz a szlovákiai magyar tepláki, tramki, tricsko, párki, spekacski, horcsica szavakat 
lét, akkor eleve két út áll a szlovákiai magyarság elõtt, vagy használjuk, ugyanis utóbbinál, ha a boltban azt mondom, 
asszimilálódik és szlovákká válik, vagy átköltözik Magyar- mustár, rám néznek furcsán: mit is akarok? Akárcsak az 
országra és magyarországi magyarrá válik. Mi azt szeretnénk, ügyintézés kapcsán használatos kifejezéseknél. 
hogy a szlovákiai magyarság a szülõföldjén maradjon, s itt Elgondolkodtató, vajon hány magyar polgártársunk ismeri fel, 
maradhasson meg magyarnak. Ez csak úgy fog menni, ha hogy amikor a csóró, gógyi, csávó, csaj, lóvé, sukár, csumi, 
mindezt pozit ívan fogjuk megfogalmazni. Nem senki  manus, dzsanel, dzsukel, papus, dikhel, kaja, pia, kéró, dzsuva, 
ellenében, hanem magunknak megfogalmazva azokat a dumál, dilinyó, purdé inkább nem sorolom   szlenget 
dolgokat, amire büszkék lehetünk, azt a közös tudást használjuk, hogy cigányul beszélünk? Nem tudom. De azt 
megfogalmazni, amitõl valaki szlovákiai magyar lesz. Ez a tudom, hogy mindennapi beszédünknek a nagyarányú, tudatos, 
kisfi lm ráébresz thet minket  arra,  hogy nagyon sokat  gyors elidegenítése egyenlõ anyanyelvünk elsorvasztásával. 
köszönhetünk annak a ténynek, hogy mi Szlovákiában élünk, s Még akkor is, ha a nyelvészek nagy örömmel jegyzik ezen 
magyarok vagyunk.” - mondja Cúth a kisfilm sikertörténetében szavakat, s illesztik a szótárakba mint jövevényszavakat, hozzá 
fürödve. A rövidfilm gyors terjedése és felkapottsága, média téve,  hogy a  szlovák meg  tele van hungarizmussa l.
által erõszakolt terjesztése láthatólag bizonyította számukra, Ébresztõ felvidéki magyarok! Ne engedjük ezt a gyakorlatot 
hogy valamit nagyon eltaláltak,-ezért úgy gondolják- sokan elhatalmasodni. Elég, ha mindenki csak a saját környezetében 
tudtak azonosulni ezzel a másfél perces üzenettel. veszi védelmébe anyanyelvét, külsõ vagy belsõ lelki sugallatra: 
Sokan, mert bár sok a nép, ugyanakkor nincs büszke- összetartó most, azonnal! Mindannyian tudjuk, hogy nyelvében él a 
nemzet! Ennek a filmnek a megálmodói a magyar történelemre nemzet, ezért elõbb házunk táján tegyünk rendet. Ebben 
és õsi hagyományainkra, mint a múlt feledhetõ emlékezetére semmilyen aláírásgyûjtés, semmilyen tüntetés, tiltakozás vagy 
tekintenek, ezért a sörre, a juhtúrós galuskára, a kofolára*, a szónoklat sem segít, csak a tudatosság. A helyesen és szépen 
halászlére, a két himnusznak való örülésre, a kétnyelvûséggel beszélt anyanyelv az elsõdleges fegyver, hogy megmaradjunk-
járó állítólagos kulturális gazdagságra építenek. Úgy tartják, megmaradhassunk magyarnak továbbra is itt a Felvidéken. 
attól lesznek nagyobbak a magyarok, ha befogadóak, és arra Ellenkezõ esetben be kell látni, hogy a beolvadás és a csendes 
büszkék, hogy szlovák szavakat használva a Trianonban elszlovákosodás útjára lépünk. A „Felvidék, én így szeretlek” 
Csehszlovákiának jogtalanul odaítélt magyar Felvidéken film készítõi is épp az ellenkezõjét sugallják, hogy majd így 
megértik, amit mondanak.  Számukra ugyanekkor az nem maradunk meg felvidéki, vagy ahogy õk szeretik használni 
érdekes, hogy érti-e ezt a többi magyar. Fontos aktuális kérdés szlovákiai magyarnak. Talán ezt is akarják hinni. Mert 
továbbá, (amikor tiporják édes magyar anyanyelvünket), a szerintük így tesznek jót, mert nem verik a mellüket 
szlavizálás  szó szerinti fordítás, és a gyakori idegen szavak nyilvánosan, hogy magyarok, hogy egy olimpián örülnek a 
belekeverése a magyarba. Fõleg itt Közép-Szlovákiában egyre szlovák himnusznak, miközben a szlovákiai „magyar” politika, 
több a nagyon veszélyes vegyes párválasztás. Lassan az utcán kultúra ennek a langymagyarságnak pont ezért tapsol. 
már csak szlovák szót lehet hallani, az irodákban magyarok De elfogadhatjuk-e ezt így? Nézzük csak a film szövegét, mert 
magyarokhoz inkább szlovákul szólnak, a magyar szülõk ha halljuk a szándékosan meglovagolt ízes palóc beszédet, 
gyerekeiket szlovák iskolába adják, a központi rendezvény- amelyen elõadják a mondókát, és látjuk a képileg megkapó 
szervezõk sem gondolnak színvonalas magyar programokra. összeállítást, akkor már sodor magával, s hirtelen fel sem 
Ennek eredményeként gyermekeink beszédét hallva, tudjuk fogni, hogy mit is adtak a szájába Varga Anikó 
szókincsén elgondolkodva kell szomorodnunk. Ráadásul a Gömörbõl származó színmûvésznek: „Nincs gyöngyös pártám, 
felnõttek sincsenek jobb helyzetben, keresik a szavakat, s sem bõrbocskorom. Viszont a halászlé és a juhtúrós sztrapacska 
anyanyelvüket feladva, inkább váltanak a szlovákra, vagy titkát egyformán jól ismerem, és rajtam kívül többszázezren 
vi ss za fo rd ít anak  a sz lovákból  magyar ra , he ly te len értik, ha azt mondom, nagy kofi, 12-es bažant vagy éppen 
magyarsággal, szó szerint. Csodálkozhatunk-e ezért, ha a borovièka. Én is a világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét 
legtöbb magyar a közbeszédben egyre inkább több idegen szót beszélem, de hõsies küzdelmet folytatok a szlovák visszaható 
használ, mint magyart, hisz mindnyájan tudjuk az anyanyelv a névmásokkal is. Szeretném, ha a gyermekeim anyanyelvükön 
lélek tükre! A felvidéki magyar lélek elsorvasztására már sajnos tanulhatnának, és mindenféle nyelvtörvény ellenére is bátran 
nem kell várnunk, már közöttünk-bennünk él. Pedig még csak hasz nálh atná k azt.  Nem örül ök, hogy  hiva talo san a 
pár hónapja lépett életbe a szlovák nyelvtörvény-módosítás, keresztnevem megelõzi a családnevem, ne adj Isten, még egy 
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ová-val is megtoldják. Nem szeretem, ha a szlovákok a Duna körülmények vezették ehhez a filmecske kiagyalóit? Egy 
mögé küldenek, Magyarországon viszont csehszlováknak biztos. Ahogy Wass Albert örökérvényûen megfogalmazta, 
becéznek. Itt élünk Európa szíve fölött. Büszkén gondolok még mindig csak háromféle magyar ember van. Ez nem 
Rákóczira, a fejedelemre, Jókaira, a nagy mesemondóra, felvidéki, délvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vagy csonkaországi  
Mikszáth jó palócaira, Márai Sándorra és Esterházy Jánosra. mert teljesen mindegy, hogy az oszthatatlan Magyarország 
Egy olimpián két himnusznak is tudok örülni. Szó se róla, a melyik területén él a magyar ember. Azon belül azonban 
vízilabdába a magyarok a legjobbak, de nem csoda, hiszen a sajnos osztódik, három fajtára, ahogy feledhetetlen írónk 
kaput egy felvidéki srác õrzi. Számomra nem teher határon megfogalmazta: „a sem rossz sem jó arcú népre,  a hatalom 
túli magyarnak lenni. Lehetõség. A két kultúra, a nyelvtudás kiszolgálóira és a hazájá t védelmezõre”.Esetünkben 
engem gazdag ít. Toleranciára nevel és megerõsíti a mindenkinek magának kell eldöntenie, ki hová tartozik... Ez 
magyarságomat. Felvidék, én így szeretlek!” Ennyi! Ez az ugyanis a kisfilm üzenete, amely egyben a mai hivatalos 
Anyanyelvünkért  Polgári Társulás anyanyelvhasználat szlovák „magyarpolitika”. Az, amely hallani sem akar a nyelvi 
népszerûsítéséért indított kampány része. A közönség vagy te rületi  autonómiáról , a Benes-i  dekrétumok 
kialakíthatta már errõl a véleményét, a fórumokon meg is érvénytelenítésének kérdésérõl, a felvidéki magyarságot 
tehette a hozzászólásait. Volt akit könnyfakasztásig boldoggá megtartó és megerõsítõ célkitûzésekrõl. Ez az üzenet 
tett amit látott-hallott, voltak akik élesen bírálták a kofolát, a elsõdlegesen a nagybetûs NÉP-nek szól, merthogy (…) 
borovièkát és a szlovák himnuszt érintõ részeket.  De hogyan 
vezet ez a magyar önazonosság tudatunk megõrzéséhez,  „Aki kissé mindég meghajolva marad, az készen áll arra, hogy 
hogyan következik be a szlovák kultúra elsajátítása mellett a újra lelapuljon egy másik láb alatt. Eszébe sem jut, hogy 
magyarságtudatunkban való megerõsödés, azt talán az sem tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, 
tudja, aki ezt az egészet kitalálta. Ezért nyilván õ is csak annyit küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, 
tud, hogy erõszakkal létre akar hozni valamit, bebetonozni a bármiért.    Ez a nagy tömeg. Ez a nép! Érted”?** 
film sugallatával, hogy TE SZLOVÁKIAI MAGYAR vagy! A 
kérdés az, hogy a XXI. század elején, Európa közepén, miért *kólaszerû édes,szénsavas üdítõ
van erre szükség? Anyagi érdek, agymosás vagy egyéb **Wass Albert

Hover Zsolt: A megmaradás csodája

dén kerek évfordulót ünnepel a Kárpát-medence oszlop teteje csonka. Bár a párttitkárnak úgy magyarázták, 

magyarsága. Igen, végre ünnepnek lehet nevezni a hogy magától tört le valami vihar következtében, ám az 

keserves megemlékezést a genocídiumra tett kísérletrõl, oszlop csúcsa egyértelmûen a megcsonkított országot I
mivel öntuda-tára látszik ébredni a magyar. Végre nem a jelképezi. 

materialista propaganda, a liberális álszent szónoklatok 

befolyásolták a magyar nemzetet cselekedeteiben. Elõbb- Az elszakított területeken élõ magyarok, akik hosszabb-

utóbb rá kellett jön-nünk arra, hogy csupán a hit tarthat meg rövidebb ideig belekóstoltak a népi demokráciába el tudják 

minket. Az Istenbe vetett hit, és a nemzet fennmaradásába mesélni, hogy milyen árat kellett fizetniük azért, mert 

vetett reménység. vállalták nemzetiségi hovatartozásukat. Mert magyarul 

A megmaradásunkért persze nagy árat kellett fizetnünk. A beszéltek, magyarul nevelték 

gondviselésnek köszönhetõen azonban a kilencvenévi gyermekeiket, összekulcsolt 

zivataros politikai fordulatok között is megmaradhattunk. kézzel magyarul tanították 

Nemrég jártam Bogártelkén, egy kis kalotaszegi faluban, ahol meg õket imádkozni. 

egy I.-II. Világháborús emlékoszlopot láttam a templom 

udvarán. Szinte földbe gyökerezett a lábam, amikor Az árat ma is meg kell fizetni. 

figyelmesen megnéztem az 1942-ben készült emlékmûvet, Ma is mindent meg kell tenni 

melynek tetején ez a felirat olvasható: „Istenért, Királyért, az Istenért, hazáért, még ha a 

Hazáért!” A felirat alatt pedig egy puska és egy ágyú között a királyság oda is lett. Így 

magyar címer látható! cáfolhatunk rá Ferenc Jóska 

Megdöbbenve kérdeztem lelkipásztor kollegámat, hogy a fent idézett Freudi elszólásá-

kommunizmus idején milyen csoda folytán maradhatott meg ra, és mondhatjuk remény-

a magyar címer? Õ is a falu magyar polgármesterétõl tudta teljesen: a magyar nemzet 

meg, hogy bizony nem kevés könyörgéssel, magyarázkodás- nem volt, hanem lesz!

sal és még több pálinkával tudták csak meggyõzni akkor a 

párttitkárt, hogy ne tûntessék el az egész emlékmûvet. Az 

„Magyarország nem volt, hanem nincs” 

(Ferenc Józzsef)
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z Erdélyben született lelkész – íróval a Trianoni Béke  - Voltak konfliktusok a nemzeti értékek megõrzése, 
szerzõdés következményeirõl beszélgettem. Erdély valamint a magyar nyelv használata miatt?  Aegyik legnagyobb szeletje az anyaországtól 

e l szak í to t t  t e rü le tnek ,  ahol  egy  rossz  döntés  - Ott ahol felnõttem, a hetvenes, nyolcvanas évek alatt a 
következményeként, Román fennhatóság alatt élnek az lakosság 97%-a magyar nemzetiségû volt. (Ma is 90% fölött 
erdélyi magyarok. van). Édesapám magyar nyelvû napilapot olvasott, a magyar 

televíziót néztük, magyar tagozatra jártunk iskolába, a 
-Mint lelkész, hogyan véleményezné a Trianoni barátaink, rokonaink, mind magyarok, a szomszédjaink nagy 
szerzõdést? többsége szintén magyar volt. Gyermekkoromban nem is 

hallottam román beszédet, csak az iskolában a román órán. 
 - Óriási különbség van az igazság és a jog között, a kettõ Ennek ellenére az iskolaigazgatók, a vállalatok vezetõi, a 
egyáltalán nem ugyanaz. Igaza csak annak az országnak lehet, polgármester stb. román ajkúak voltak, akik ráadásul nem is 
amelyiknek meg van a hatalma, az ereje ahhoz, hogy igazának értették az általuk vezetettek nyelvét, a magyart. Bármiféle 
érvényt szerezzen, a hatalommal nem rendelkezõnek csak vezetõ beosztást csak román nemzetiségû ember tölthetett be. 
joga lehet. Joga, hogy elfogadja azt, amit a birodalmak már Csak zárójelben jegyzem meg: mai „demokráciánkban” is 
eldöntöttek róla, no meg joga ahhoz, hogy szóvá tegye a arra törekszik a román állam, hogy vezetõ beosztásba 
sérelmeket. A Trianoni „békeszerzõdés” a valóságban egy lehetõleg magyarok ne kerüljenek. A kommunizmus éveiben 
olyan diktátum volt, mely az igazságosság látszatát is pedig minden egyes ünnepségen, iskolai vagy egyéb 
mellõzte, célja az antant világhatalmi pozíciójának rendezvényen, a gyûléseken, csak románul volt szabad 
megszilárdítása, és a „konkurencia” felszámolása volt. Sokat beszélni, még abban az esetben is, ha minden jelen lévõ 
hangoztatták a nemzetek önrendelkezési jogát, amikor a magyar volt. A szekuritáte (román titkosszolgálat) besúgói 
„gyõztes” hatalmak érdeke úgy kívánta, például, amikor a mindent jelentettek. Még a házasságkötést is románul kellett 
szlovák, román, szerb területi követelések szóba kerültek. A levezetni, hiába volt magyar az anyakönyvvezetõ, a võlegény, 
magyar nemzet önrendelkezési joga, hogy népszavazás a menyasszony, a násznép és minden jelenlévõ magyar.   
döntsön arról, a lakosság melyik országban kíván élni, már 
süket fülekre talált. Rengeteg jogsértést lehetne felsorolni, 
csak példának két tényt említsünk meg: -1919 elején a 
béketanács „semleges” bizottságokat jelölt ki az etnikai 
határok megállapítására. Ez a Felvidéken például úgy történt, 
hogy a semlegesnek nevezett delegáció két tagja cseh 
születésû amerikai állampolgár volt (Jan Karmezin és Robert 
Kamev). Õk hamisított jegyzõkönyveket vettek fel, amelyek 
késõbb a tárgyalásokon döntõ érvként szerepeltek az 
elcsatolás mellett. Ugyanakkor a Teleki - féle etnikai 
térképeket figyelembe sem vették. -A béketárgyalásokra 
meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett 
Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével. A delegációt 
azonnal a Château de Madrid nevû szállóba internálták, és ott 
házi õrizetben tartották, nem vehettek részt a tárgyalásokon. 
Csak 1920. január 16-án – a béketervezet végleges lezárása 
után – nyílt lehetõség arra, hogy a magyar küldöttség is 
elõadhassa az álláspontját, ami  már semmit sem számított, 
mert ekkorra mindent eldöntöttek az antant hatalmak.  

- Nagyszülei, szülei életét mennyire befolyásolta, hogy 
átszabták a határokat, és Romániához csatolták Erdélyt?

 - Érmelléki ember vagyok, azok voltak a nagyszüleim is, itt 
érmelléken alakult ki a mai irodalmi magyar nyelv, az 
elcsatoláskor ez teljes egészében magyar lakta terület volt. 
Emiatt Magyarországhoz kellett volna, tartozzon a 
Nagybánya-Temesvár vasútvonal, azonban itt halad át, 
lényegében a sínek miatt ragadtunk Romániában.  Deák 
nagyapám annyira el volt keseredve, amikor bejöttek a román 
csendõrök, hogy odament a csendõrség épülete elé és olyan 
népdalokat kezdett énekelni, melyeket a románok nem 
szívlelhettek. Õrizetbe vették, jól megverték, de ettõl még 

- Székelyföld napjainkban is az autonómiájáért küzd. Ön nem kedvelte meg a román fennhatóságot. A hivatalos nyelv a 
szerint valóra válthatóak ezek az álmok?román lett. El lehet képzelni, milyen nehézkessé vált az 

ügyintézés, mikor az emberek egy szót sem értettek abból a 
 - Nem lesz könnyû elérni, de Jézus arra tanít minket, hogy nyelvbõl, melyet a hivatalnokok beszéltek.
„minden lehetséges annak, aki hisz.” Hogy a történelmi 

Tamás István: Interjú Trianonról, Dérer Zsolt Attila református lelkész, íróval
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Magyarország teljes egészében helyreáll, annak már nincs - Volt ekkor Önben valami félelemérzet?
reális esélye az etnikai arányok miatt, de az önrendelkezést 
nem csak ki lehet, de ki is kell vívni. Hogy a román hatalom -  Nem ijedtem meg, gondoltam csak neki lehet kellemetlen-
rengeteg kifogást fog találni, az egészen bizonyos, de sége abból, ha jegyzõkönyvbe kerül milyen pofátlan. Mielõtt 
megakadályozni nem tudja. Az Európai Unióban megvannak a belépett az épületbe, visszafordult és közölte, a mai napon nem 
játékszabályok, melyeket nekünk magyaroknak és a többi fog átengedni, az útlevelembe pedig bejegyzést tesz, emiatt 
tagországnak is be kell tartani.  sem Borsnál sem máshol nem tudom elhagyni az országot. 

Annyira nyugtalan voltam a gyermek állapota miatt, hogy nem 
- Sikerült közelebb kerülni egymáshoz a két népnek az hagytam magam, berohantam utána az épületbe, magamban 
Európai Unióhoz történt csatlakozást követõen? imádkoztam, hogy az Isten segítsen valahogy átjutni. Amikor 

beléptem, láttam, a feleségem egykori iskolai padtársa volt az 
 Úgy gondolom, ott, ahol a magyar és a román nép huzamosabb ügyeletes tiszt. Mikor belekezdtem volna a „védõbeszédbe” 
ideje együtt él, egymás nyelvét ismeri, ott csak ritkán szokott csak annyit kérdezett, hogy fiunk vagy lányunk született, majd 
probléma lenni. Abban az utcában, ahol felnõttem, számos intett a határõrnek, hogy engedjen át. Annak ez nem tetszett, 
román ajkú család él, soha nem volt velük konfliktusunk. A ezért tovább akarta folytatni a magáét, a tiszt azonban rászólt, 
tõszomszédunk és a szemben lévõ szomszédunk is román hajtsa végre a parancsot. Így jutottam akkor át a határon. Úgy 
család volt, mi is számíthattunk rájuk, õk is a mi segítségünkre. gondolom, ez a történet jól szemlélteti, milyen nehéz volt 
Azt nem mondhatom, hogy az etnikai hovatartozás teljesen Magyarországra utazni. Ezzel szemben manapság, ha valaki át 
mellékes volt, de ha nem került szóba, akkor nem volt gond. Az akarja lépni az államhatárt, minden további nélkül megteheti.
uniós csatlakozás inkább nekünk, magyaroknak jelent nagyon 
sokat. Gyermekkoromban csak az úgy nevezett kisútlevéllel - Mint lelkész lát valami esélyt arra vonatkoztatva, hogy a 
lehetett átjönni Magyarországra, legfeljebb 12 alkalommal „magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez?” 
évente, maximum 7 napra, vagy a nagyútlevéllel két évente 
egy hónapra. Késõbb, amikor a nyolcvanas évek végén sokan  -Nagyon remélem, hogy a „merjünk kicsik lenni” gyurcsányi 
nem tértek vissza Romániába, már nagyon nehezen lehetett gondolkodása örökre a múlté. Bízom az Orbán kormányban, 
útlevélhez jutni. Például Érmihályfalván, ahol majdnem 12 mert azokat a dolgokat vállalta fel, amelyeket mi magyarok 
ezer ember élt, csak 600 lakosnak volt útlevele, de férj-feleség elvárunk: a nemzet egyesítése, a bûnözés, a korrupció 
nem kaphatta meg. Vagy egyiknek, vagy a másiknak lehetett, megfékezése, a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a 
egy egész családnak pedig szóba sem jöhetett az utiokmány. mûvelõdés helyreállítása. Nem mindegy, hogy 10 vagy 15 
Ráadásul az útlevelet le kellett adni a rendõrségnek. Ha valaki millió magyar állampolgár él Európában. Nagyon fontos az is, 
át akart kelni a határon, a rendõrségre kellett menjen, hogy végre olyan emberek vezetik az országot, akik bíznak az 
kérvényezni kellett, leírni, miért akar Magyarországra utazni, Istenben, az ima erejében, hívõ emberek, és nem olyan 
hova fog menni, kikhez megy, meddig lesz ott, mit fog paprikajancsik, akik a saját zsebüket és klientúrájukat akarják 
csinálni… Amikor visszatért, 24 órán belül le kellett adja az hizlalni. Ne felejtsük azt sem, a szocialista párt évtizedeken 
útlevelet egy beszámolóval, hogy hol járt, kikkel és mirõl keresztül tanította, hogy nincs Isten, a vallás pedig ópium a 
beszélt, mit csinált… A „forradalom” után valamit javult a lélek számára. Az egyház, a papság és a hívõ emberek 
helyzet, de hogy mennyit, annak szemléltetésére had mondjam osztályidegen ellenségnek számított.
el egy személyes „élményemet”: 2002. június 25-én 
megszületett a nagyobbik gyermekünk Debrecenben. Azért - Az elmúlt nyolc év mennyire volt nehéz a keresztény 
ott, mert számítani lehetett arra, hogy a gyermek tüdõ éretlen egyházaknak?
lesz, mikor a világra jön. Ott voltam a születésénél, azonban 
este 8-ig vissza kellett érnem a határátkelõhöz, mert csak  - A demokrácia sem változtatta „szentté” a pártot, az elmúlt 
reggel 8-tól 20 óráig volt nyitva a határ.  Másnap reggel vissza nyolc évben is ott tettek keresztbe, ahol csak tudtak. 
akartam menni Debrecenbe, lássam a feleségemet és a Százmilliós végkielégítésekre, szükségtelen beruházásokra 
gyermeket. A határõr kérdezõsködött, majd kiszállt a azonban felfoghatatlan összegeket tudtak áldozni, a 
fülkéjébõl és körbe járta az autót. Észrevett egy pici történelmi, kulturális és egyéb értékeink megmentésére pedig 
kõfelverõdést a bal oldali lámpán, majd rámutatott, mintha egy nem jutott. Ennek reméljük örökre vége. Visszatérve az elõzõ 
katasztrofális sérülés lenne, és közölte, míg ki nem cserélem a kérdésre, az Isten már sokszor megmutatta, hogy „akik az 
lámpát, nem mehetek át a határon. Elmondtam, miért kell Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
Debrecenbe mennem, de hiába, semmit nem ért, ekkor saskeselyûk, futnak, és nem fáradnak el, szállnak, és nem 
könyörgõre fogtam, de az sem hatotta meg, pár perc múlva már lankadnak el”. Mennyei Atyánk alapvetõen azt akarja, hogy 
elfogyott a türelmem és rákiabáltam. Ekkor berohant a eredményes, boldog, sikeres életet élhessünk egymással és a 
határõrség épületébe, azzal hogy én megfenyegettem õt, ezért vele való szeretetközösségben. Õ adni akarja az áldást, ha 
feljelent a fõnökénél, aminek komoly következményei népünk nem fordít hátat, hanem Istenhez tér, az Õ segítségével 
lesznek.  bármi megtörténhet.
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(…) Érzem a felelõség roppant elszakított területeken magyar testvéreink ugyanazon 
súlyát, amely reám nehezedik jogoknak és elõnyöknek birtokában lennének, amellyel 
abban a pillanatban, amikor Magyarország nem-magyarajkú polgárai bírtak. (…) Kérjük 
Ma gy ar or sz ág  ré sz ér õl  a még továbbá azt is, hogy abban a végsõ esetben, ha területi 
békefeltételeket  illetõleg az változtatásokat fognak reánk kényszeríteni, a nemzetiségi 
elsõ szót kimondom. Nem kisebbségek jogainak védelme hatásosabban és 
tétovázom, azonban és nyíltan részletesebben biztosíttassák, mint azt a nekünk átnyújtott 
kimondom, hogy a békefelté- békejavaslat tervbe veszi. A mi meggyõzõdésünk szerint a 
telek, úgy amint Önök szívesek tervbe vett biztosítékok elégtelenek. Erõsebb biztosítékokat 
nekünk átnyújtani, lényeges kívánunk, amelyeket Magyarország területén megmaradó 
módosítások nélkül elfogad- idegenajkú lakosokkal szemben mi is készek vagyunk 
hatatlanok. Tisztán látom alkalmazni. (...)
azokat a veszélyeket és bajokat, Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag 
amelyek a béke aláírásának ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet 
megtagadásából származhat- játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a 

nak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, biztonság fenntartása tekint etében . (…) A történelmi 
hogy választani kellene ennek a békének elfogadása vagy Magyarország töltötte be azt a feladatot, hogy oly államot 
visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre tartva fenn, amelyben egyensúly és biztonság uralkodott, 
adna választ: helyes-e öngyilkosnak lenni, nehogy meghaljon. megvédte  Európá t a ke le trõl  fenyegetõ közvet len 
(…) A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, veszedelmek elõl. Ezt a hivatását tíz századon át töltötte be és 
Ausztriával és Bulgáriával kötött béke feltételei mindenesetre erre egyedül organikus egysége képesítette.(...) A történelmi 
szintén szigorúak. De közülük egyik sem tartalmazott a Magyarország tehát Európában egyedül álló természetes 
nemzet életére lényegesen oly területi változásokat, mint azok, földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol 
amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy sem húzhatók természetes határok és egyetlen részét sem lehet 
Mag yar ors zág  elv esz íts e ter üle tén ek két har mad - és elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez 
népességének majdnem kétharmadrészét , és hogy a az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megõrizte ezt 
megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlõdés majdnem az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, 
össze s felt étele it megvonas sanak . Mert  az ors zág e mint elvet, egy jogi konstrukció megépítésénél, de a 
szerencsétlen középsõ része, elszakítva határaitól, meg lenne történelem tanuságát, amelyet az ezeréven át hangoztatott, 
fosztva szénérc-  és sóbányáinak legnagyobb részétõl , figyelembe kell venniök. Nem véletlen, hanem a természet 
épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének szavai beszélnek itt. Magyarország az organikus egység 
jórészétõ l, alpesi legelõitõ l, amelyek marhaállományát minden feltételével rendelkezik, egyet kivéve, és ez a faji 
táplálták; ez a szerencsétlen középsõ rész, mint mondottam, egység. De azok az államok, amelyeket a békeszerzõdés 
meglenne fosztva a gazdasági fejlõdés minden forrásától és értelmében Magyarország romjain építenének fel, szintén nem 
eszközétõl ugyanakkor, amikor azt kívánják tõle, hogy többet rendelkeznének a faji egységgel. Az anyanyelv egysége 
termeljen. Ily nehéz és különös helyzet elõtt állva, kérdezzük, hiányzott egyedül Magyarországon az egység feltételei közül, 
hogy a fentemlített elvek és érdekek mely szempontja váltotta és hozzá teszem, hogy az alakítandó új államok az egység 
ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben? egyetlen alapelvével sem fognak bírni. Az alakítandó új 
Talán az ítélkezés ténye ez Magyarországgal szemben? (…) ál lamok átvágnák  a fö ldra jz  te rmésze tes ha tá ra it , 
Uraim! Anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, megakadályoznák a hasznos belsõ vándorlást, amely a 
hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell munkást a kedvezõbb munkaalkalmak felé irány ítja:  
jelentenem, hogy az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet megszakítanák a tradíció fonalait, amelyek a századokon át 
fölött, amely abban a pillanatban, amidõn a háború kitört, nem együtt élõket  közös men tal itá sban egyesí tet ték , akik 
bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást ugyanazon eseményeket, ugyanazt a dicsõséget, fejlõdést és 
gyakorolhatott az Osztrák-Magyar Monarchia ügyeire és ugyanazokat a szenvedéseket élték át. Jogosult-e a félelmünk 
amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott tehát, hogy itt az állandóságnak kipróbált oszlopa helyett a 
okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse nyugtalanságnak újabb fészkei fognak keletkezni? Nem 
azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elõ kellet idézniük. szabad magunkat illúziókban ringatnunk. Ezeket az  új 
(…) Nem látom be, hogy a nemzeti egység elve nyerne ezáltal ala kul ato kat  az irr ede nti zmu s akn ázn á alá , sok kal  
a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, veszedelmesebb formában, mint azt Magyarországon egyesek 
amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel föl fed ezn i vé lté k. E z a m ozg alo m, h a lé tez ett  is 
szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerûen Magyarországon a mûveltebb osztály egy részénél, a nép nagy 
megállapítani kívánom azt a tényt, hogy e következmény a tömegeit sohasem hatotta át. Az új alakulatokat azonban oly 
nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek nemzetek irredentizmusa aknázná alá, amelyek nemcsak 
jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. (…) idegen hatalom uralmát éreznék, de az övékénél alacsonyabb 
Ez alkalommal nem akarok védõbeszédet tartani azon eljárás kult úráj ú nemz et hege móni áját  is. És itt organiku s 
fölött, amelyet Magyarországon a nem magyar fajok lehetetlenséget kell megállapítanunk. (…)
állítólagos elnyomása tekintetében követtek. Csak annak 
állítására szorítkozom, hogy nagyon örülnénk, ha a tõlünk 

Gróf Apponyi Albertnek a magyar békedelegáció elnökének, a békekonferencia 1920. január 16-án 
tartott ülésén a Legfelsõbb Tanácshoz  intézett beszédébõl részletek
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Elnök úr! egybeessenek az etnikai határokkal. Ebbõl következik - 
aminek szükségszerûségét a szövetséges és társult hatalmak 

A szövetséges és társult hatalmak a legaprólékosabb sajnálattal vették tudomásul -, hogy a magyar lakosság 
figy elem mel tanu lmán yozt ák azok at a jegy zéke ket, * bizonyos csoportjai más államok fennhatósága alá kerülnek. 
amelyekben a magyar küldöttség elõterjesztette a neki átadott Azonban a dolgok ilyetén állásából kiindulva még nem lehet 
békeföltételekhez fûzött észrevételeit. Vizsgálatuk során az az azt hangoztatni, hogy jobb lett volna változatlanul hagyni a 
egyetlen szándék vezérelte õket, hogy az igazságosságnak és a korábbi területi viszonyokat. Egy - akár ezer éven át tartó - 
védelmükre bízott magas érdekeknek megfelelõ döntést ál la po t fö nn ma ra dá sá t se mm i ne m in do ko lj a,  h a 
hozzanak. Ha e vizsgálódás eredménye legfõbb vonásaiban nyilvánvalóan sérti az igazságot.
nem egyezik meg a magyar küldöttség által megfogalmazott 
ellenjavaslatokkal, az abból következik, hogy a szövetséges 
hatalmak nem találtak lehetõséget ezen küldöttség 
álláspontjának elfogadására.

A szövetséges és társult hatalmak kifejezik abbeli reményüket, 
hogy a jövendõ Magyarországa a béke és biztonság 
tényezõjévé válik Európában, mindamellett a maguk részérõl 
nem felejthetik, milyen felelõsség terheli Magyarországot a 
világháború kitöréséért és általában a kettõs monarchia által 
követett imperialista politikáért.

A magyar küldöttség részletes bírálat alá vette a neki átadott 
békeföltételekbe foglalt rendelkezéseket. Mellékeljük azokat 
a válaszokat, amelyeket a szövetséges és társult hatalmak ezen 
észrevételekhez kívántak fûzni. Nem tartották szükségesnek, 
hogy sorra véve, pontról pontra cáfolják meg az önök 
békekonferenciához intézett jegyzékeiben* fölsorakoztatott 

Való igaz, a magyar békeküldöttség avval érvel, hogy a összes érvet, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
békeföltételek sehol sem rendelkeztek népszavazás megalapozottnak ismernék el õket. A szövetséges és társult 
megtartásáról. Ám szövetséges és társult hatalmak csak azután hatalmak valamely kérdésben tanúsított hallgatását tehát 
ítélték fölöslegesnek a népszavazást, hogy bizonyosságot semmi esetre sem szabad helyeslésnek értelmezni: tudomásul 
szereztek róla: annak eredménye - a véleménynyilvánítás kell venni, hogy a válasz hiánya sehol nem jelenti az önök által 
teljes szabadságának biztosítása mellett - nem térhet el jelentõs védelmezett álláspont elfogadását.
mértékben azoktól az eredményektõl, amelyekre Közép-
Európa népiségi viszonyainak és nemzeti törekvéseinek Az önnek átadott észrevételekben semmilyen külön észtevétel 
tüzetes vizsgálata vezetett. A népek akarata 1918 októberének-sem található a magyar küldöttség által a Magyarország 
novemberének napjaiban megnyilvánult, amikor a kettõs határai tárgyában benyújtott számos emlékirattal 
monarchia összeroskadt, és a hosszú idõn át elnyomott kapcsolatosan. Nem adnak választ a küldöttségnek 
nemzetiségek egyesültek olasz, román, jugo-szláv és cseh-népszavazás megrendezésére tett javaslataira sem azokon a 
szlovák testvéreikkel. Az idõközben történt események területeken, melyeket a szövetséges hatalmak elhatározása 
megannyi újabb és újabb bizonyítékát adják a Szent István más államoknak juttat. A szövetséges és társult hatalmak 
koronája alá korábban behódoltatott népek érzéseinek. Senkit alapos megfontolás után döntöttek úgy, hogy a 
nem tévesztenek meg a magyar kormány megkésett békeföltételekben foglalt területi rendelkezéseket illetõen 
intézkedései, amelyekkel a nemzetiségek autonómia-semminemû módosítást nem eszközölnek. Azért határoztak 
követeléseinek kíván eleget tenni, hiszen ezek az alapvetõ így, mert meggyõzõdésük szerint az általuk megállapított 
történelmi igazságon semmit sem változtatnak - tudniillik országhatárok bármiféle megváltoztatása még súlyosabb 
azon, hogy a magyar politika minden erõfeszítése hosszú igazságtalanságokkal járna, mint amelyeket a magyar 
éveken át a nemzeti kisebbségek véleményének elfojtására küldöttség kifogásol.
irányult.

Egyébként a szövetséges és társult hatalmak által végzett 
Mindamellett a szövetséges és társult hatalmak - hûen azon újabb vizsgálódások csak megerõsítették azokat a 
szellemhez, amelybõl a békeszerzõdésben megjelölt következtetéseket,  melyeket a magyar állí tások 
országhatárok megállapításánál merítettek - kimerítõen alátámasztására fölsorakoztatható összes - legkülönbözõbb 
foglalkoztak azokkal az esetekkel, amelyekben az ekképpen jellegû - bizonyíték elemzése során korábban vontak le: az 
megvont határvonal esetleg nem felel meg mindenütt önöknek átadott békeföltételekben leírt határok kijelölése 
pontosan a népiségi viszonyok és a gazdaság által támasztott pontosan ezen eredmények alapján történt.
követelményeknek. Megeshet, hogy egy helyszíni vizsgálat 
nyomán kiderül: bizonyos helyeken változtatni kell a Közép-Európa népiségi viszonyai kétségtelenül nem teszik 
békeszerzõdésben kijelölt határvonalon. Jelenleg egy ilyen lehetõvé, hogy a politikai határok teljes hosszukban 

A szövetséges és társult hatalmak kísérõlevele Apponyi grófnak, a magyar küldöttség 
elnökének

17.



vizsgálatot nem lehet anélkül lefolytatni, hogy ne húzódna el a följogosítja arra, hogy a szövetséges és társult fõhatalmak és a 
végtelenségig annak a békének a megkötése, amelyet egész cseh-szlovák  állam Sain t-Germain-en-Laye-ban 1919. 
Európa kívánatosnak tart. Mihelyt azonban a határmegállapító szeptember 10-én kötött szerzõdés aláíróinak figyelmét 
bizottságok munkához látnak, és úgy ítélik meg, hogy egy minden,  Kárpáta ljával kapcsolatos, figyelmet érdemlõ  
bizonyos részen - amint errõl föntebb szó esett - a kérdésre fölhívja.
békeszerzõdés rendelkezései igazságtalanságot eredményez-
nek, amelynek megszüntetése mindenkinek érdekében áll, Ilyen körülmények között a szövetséges és társult hatalmak 
lehetõségük lesz arra, hogy megállapításaikat a Nemzetek vélekedése szerint a határ menti népesség érdekei hiánytalanul 
Szövetségének Tanácsa elé terjesszék. A szövetséges és társult érvényesülnek. Ami az idegen fönnhatóság alá kerülõ magyar 
hatalmak ezekben az esetekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a népességszigeteket illeti, ezeknek teljes körû védelmét a 
Szövetség Tanácsa - valamelyik érdekelt fél kérése esetén - Románia és a szerb-horvát-szlovén állam már aláírt, és a Cseh-
fölajánlhassa jószolgálatait annak érdekében, hogy az eredeti Szlovákia által becikkelyezett kisebbségvédelmi szerzõdések 
határvonal kiigazítását illetõen békés megegyezésre jussanak, biztosítják.
minden olyan szakaszra nézve azonos föltételek mellett, ahol a 
kiigazítást a határmegállapító bizottság szükségesnek tartja. A szövetséges és társult hatalmak megelégedéssel veszik 

tudomásul a magyar küldöttségnek azokhoz az elvekhez való 
Kárpátaljára vonatkozó döntésük meghozatalakor a csatlakozását, amelyeken a Nemzetek Szövetségének 

Egyezségokmánya nyugszik. A szövetség nem csupán a 
szerzõdés minden aláírójának jogait védelmezi, hanem azt a 
szervezetet is létrehozza, amelynek révén - békés úton és a 
törvények tiszteletben tartásával - bármely olyan ügy 
elintézést nyerhet, amely a békeszerzõdés végrehajtása során 
elõállt újabb körülmények hatására merül föl. Hogy mikor 
léphet be Magyarország a szövetségbe, az hajlandóságától 
függ, amellyel a békeszerzõdésbõl fakadó kötelezettségeinek 
eleget kíván tenni.

A szövetséges és társult hatalmak úgy ítélték meg, hogy ennél 
tovább nem mehetnek. A határmegállapító bizottságoknak a 
területi rendelkezések ügyében juttatott hatáskör, a 
békeszerzõdés különbözõ cikkelyeiben eszközölt javítások - 
melyeknek részleteit a jelen levéllel egy idõben átadandó 
észrevételek tartalmazzák - a szövetséges és társult hatalmak 
által nyújtott engedmények legvégsõ határait jelentik. A mai 

szövetséges és társult hatalmak teljes mértékben tisztában napon önöknek átadott békeföltételek tehát véglegesek.
voltak az elõttük álló nehézségekkel. Kárpátalja egyesülését 
Cseh-Szlovákiával az utóbbi állammal kötött szerzõdésben A szövetséges és társult hatalmak következésképpen a magyar 
ismerték el, amely külön kezeskedik a ruszinok küldöttségtõl - jelen jegyzék keltétõl számított tíz napon belül - 
autonómiájáról. Egyetértésre jutottak Cseh-Szlovákiával olyan nyilatkozatot várnak, amelyben tudatja, hogy 
abban, hogy ezen szerzõdés rendelkezéseit illetõen - fölhatalmazással bír a békeszerzõdés jelen formában való 
amennyiben nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbséget aláírására. Ezt követõen azonnali intézkedésekre kerül sor az 
érintenek - a Nemzetek Szövetsége nyújtson biztosítékot. A aláírás elõkészítésére.
szövetséges és társult hatalmak úgy ítélik meg, hogy a 
közöttük és a cseh-szlovák állam között létrejött szerzõdés Ké rem,  E lnök  ú r ,  f ogad j a  megkü lönböz t e t e t t  
lehetõséget nyújt Kárpátalja autonóm tartomány nagyrabecsülésem kifejezését.
népességének arra, hogy a nyilvánosság elõtt hangot adjon 
törekvéseinek. A legnagyobb figyelemmel fognak követni 1920. május 6.
minden olyan kívánságot, amely a jövõben e népesség részérõl 
megfogalmazódhat. Egyébiránt a Nemzetek Szövetségének Párizs
Egyezségokmánya a szövetség tanácsának minden tagját 
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(...) Igazságot vártunk, de igazat, mint nekünk. Ezekben a bizonyításokban soha nem 
ahelyett kaptunk egy békét, léptük túl - azoknak módját nem követve, akik ellenünk 
egy békeszerzõdést, amely- áskálódnak - annak a keretét, amit a legszigorúbb kritika a 
nek összes egyéb jellem- legtudományosabb munkástól megkívánhat. (...) 
vonásai közül csak egyet Itt vannak olyanok, akik a helyzet súlya alatt, megértve a 
akarok ma kiemelni, hogy nemzet jövõ érdekeit, meghajtják fejüket és belenyugodnak a 
szemben minden békeszer- mostani változtathatatlanba, de nincsen senki olyan, magamat 
zõdésekkel ez a legkevésbé sem véve ki, aki úgy ratifikálná ezt a békét, hogy hinne csak 
õszinte békeszerzõdés: az egyetlen pontjának igazságában is.(...) 
õszinteségnek s a hirdetett Ebben a nemzetben életerõ van. Ez a nemzet élni akar, ez a 
igazságnak megcsúfo lása . nemzet dolgozni akar. Ez a nemzet csak a legutóbbi napokban 
(…) is megmutatta azt, hogy önmagát fegyelmezni, rendben tartani 
Tu dt uk  az t,  am id õn  a tudja, és megmutatja ma azt, hogy meg tud érteni olyan érveket 
békedelegációval kimentünk is, amelyek - nem a pillanat érdekeiért - a szíven keresztül az 

Neuilly-be, hogy megértésre találni nem fogunk. Soha az alatt észhez szólnak, ahhoz az észhez, amely nem a szív ellen foglal 
az idõ alatt, míg a békemunka elõkészítésén dolgoztam, nem állást, hanem amely ész a hazáért mûködik. És ez az egyetlen, 
gondoltam azt, hogy valóságos megértésre fogunk találni. amibõl a demarkációs vonalon túl lévõ honfitársaink erõt 
Mindig meg voltam gyõzõdve arról, hogy az a munka, amelyet meríthetnek. Nem meríthetnek másból erõt az õ jövõjükre 
végzünk, és amelyet akkor vezettem, a történelem számára nézve, nem meríthetnek másból meggyõzõdést arra nézve, 
készül, hogy mi a történelem ítélõszéke elé raktuk le hogy nem vesznek el, mint a mi egyetértésünkbõl és a mi 
argumentumainkat és nem azon bírák elé, akik megtagadták megerõsödésünkbõl. Mert csak egyetértve, összefogva és az 
ennek a foglalkozásnak minden attribútumát. (…) összefogott erõket toronymagasságra emelve tudjuk majd õket 
Nem fogok számadatok felsorolása által visszaélni a Ház is istápolni. Ezzel az erõvel igen is tudjuk majd õket 
türelmével és a pillanat nagyságával. Mindenki tudja, az egész megvédeni, tudjuk majd honfitársainkat, a magyarságot, 
világ tudja, hogy Magyarország az, amely ebben a háborúban a mindenütt tiszteletben tartani és tudjuk majd elérni, hogy a 
legtöbbet veszített. (...) Ez a békeszerzõdés egyike minden nemzetek között a magyar tisztelt, becsült és megvédett 
korok  legrövidlá tóbb és legvégzetesebb alkotásainak. legyen, megvédett az egész világ által, de csak akkor, ha 
Kötetekre menõ bizonyító anyaggal bizonyítottuk ezt és azt önmaga ehhez hozzá tud járulni. (...) 
hiszem, hogy a történelem ítélõszéke nem is adhat másnak 

A békeszerzõdés vitája a magyar országgyûlésben 1920. november 13-án, az 1920. június 4-én 
Trianonban aláírt "Magyar Békeszerzõdésrõl szóló törvényjavaslat becikkelyezése kapcsán  - gróf 

Teleki Pál miniszterelnök beszédébõl részletek

A Nemzetgyûlés 1920. november 15-én elfogadta a trianoni békeszerzõdést. Részletek a 1921. évi 
XXXIII. Törvénycikkbõl

1. § Tekintettel a kényszerhelyzetre, (…) Mik lóshalmától és Mosontarc sától 
mely Magyarországra nézve a világ- keletre halad; innen nyugat felé a Fertõ-
háború szerencsétlen kimenetele folytán I. RÉSZ - A Nemzetek Szövetségének tó déli partján Fertõboz és Hidegség közt 
elõállott és amely annak idején a m. kir. Egyességokmánya (...) választandó pontig:
kormánynak a békeszerzõdés aláirására II. RÉSZ - Magyarország határai a helyszínén megállapítandó vonal, 
vonatkozó elhatározásánál is döntõ 27 . C ik k.  Ma gy ar or sz ág  ha tá ra i amely Pomogytól délre halad, Magyar-
súllyal bírt: az Északamerikai Egyesült- következõképen állapíttatnak meg (lásd országnak hagyja az egész Fõcsatornát 
Államokkal, a Brit  Birodalommal, a csatolt térképet): és a helyiérdekû vasútvonalat, amely 
Franciaországgal, Olaszországgal és Mexikó állomásról északnyugat felé 
Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, 1. Ausztriával: vezet, metszi a Fertõtavat és a szigettõl, 
Kubával, Görögországgal, Nikaraguá- Antonienhoftól (Köpcsénytõl keletre) amelyen a 117. magassági pont van, 
val,  Panamával, Lengyelországgal, nyugatra körülbelül egy km távolság- délre halad; innen dél felé a 265. 
Portugáliával, Romániával, a Szerb- nyira választandó ponttól, amely hármas magassági pontig (Kamenje) körülbelül 
Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és határpontja Magyarországnak, Ausztriá- 2 km-re Fülestõl délkeletre:a helyszínén 
Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június nak és Cseh-Szlovákországnak, dél felé megállapítandó vonal, amely Nagy-
hó 4. napján a Trianonban kötött béke- a Mos ons zen tjá nos tól  dél nyu gat ra czenktõl és Fülestõl keletre, Német-
szerzõdés a hozzátartozó térképpel és a körülbelül 8 km-re fekvõ 115. magassági peresztegtõl és Kövesdtõl nyugatra 
békeszerzõdés egyes rendelkezéseinek pontig: halad;
függelékeivel, valamint a békeszerzõdés a helyszínén megállapítandó vonal, Innen délnyugat felé a 883. magassági 
kiegész ítéséül  ugyancsak 1920. évi amely teljesen magyar területen hagyja pontig (Írott kõ) körülbelül 9 km-re 
június hó 1. napján kelt jegyzõkönyvvel az oroszvár-csornai vasútvonalat, és Kõszegtõl délnyugatra:
és nyilatkozattal együtt a magyar állam Horvátjárfalutól és Pusztasomorjától a helyszínén megállapítandó vonal, 
törvényei közé iktattatik. nyugatra, Köpcsénytõl, Németjárfalutól, ame ly L ocs mán dtó l, Ó lmo dtó l és  
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Rendektõl délkeletre, Kõszegtõl és az e amely Kebeleszentmárton, Zsitkócz, vasútállomásától északra, Röszkeszent-
helységbõl Salamonfára vezetõ úttól Göntérháza , Lendvahidvég,  Csente- mihálytelektõl pedig délre halad;
északnyugatra halad; innen dél felé a völgy és Pincze helységektõl keletre, innen délkelet felé a Tiszáig:
234. magassági pontig, körülbelül 7 km- Lendvajakabfától, Bödeházától, Gábo- a holtág középvonala;
re Pinkamindszenttõl észak-észak- rjánházától, Dédestõl és Lendvaújfalutól innen felfelé körülbelül 5 km távolság-
keletre: a helyszínén megállap-ítandó nyugatra halad: nyira, a helyszínén választandó pontig:
vonal, amely Rohoncztól és Nagynar- innen délkelet felé: a Tisza folyása;
dától keletre, Bucsutól és Dozmattól a Lendva folyása lefelé; innen általában kelet felé, Kiszombor 
nyugatra, azután pedig a 273., 260. és azután a Mura folyása lefelé; állomástól délnyugatra körülbelül 4 km 
241. magassági pontokon át halad; innen azután a volt magyar-horvát határral való távolságnyira, körülbelül kelet-délkelet-
általában délnyugat irány-ban a 353. ta lá lk oz óp on tj ái g,  a gy ék én ye s- re a 84. magassági ponttól és dél-dél-
magassági pontig, körülbelül 6 km-re kaproncai vasúti hídtól körülbelül 1500 nyugatra a 83. magassági ponttól a 
Szentgotthárdtól észak-északkeletre :a m-re felfelé; helyszínén választandó pontig, amely 
hel ysz íné n meg áll apí tan -dó  von al,  a Dráva folyása lefelé;innen délkelet hármas határpontja lesz Romániának, 
amely Nagysároslak és Pinkamindszent felé, Miholjacdolnjitól keletre körül- Magyarországnak és a Szerb-Horvát-
közö tt, Karácsfa , Németbükkös és belül 9 km távolságnyira választandó Szlovén Államnak:
Zsámánd községektõl délre, azután pontig: a helyszínén megállapítandó vonal, 
pe di g a  32 3.  ma ga ss ág i p on to n Mag yar ors zág  és H orv át- Szl avo n- amely Gyála és Ószentiván helységek, 
(Hochkogel) át halad; innen délnyugat országok volt közigazgatási határa, azzal továbbá Óbéb és Kübekháza közt halad.
felé, a Rába és a Mura medencéinek a kiigazítással, hogy a gyékényes-barcsi 
vízválasztó vonalán Tókától keletre, vasútvonal a gólai 3. Romániával:
kö rü lb el ül  2 k m t áv ol sá g- ny ir a állomással együt t te ljesen magyar  A fentebb meghatározott ponttól kelet-
megállapítandó pontig, amely hármas területre essék; északkelet felé a Maros folyón, a makó-
határpontja Ausztr iának,  Magyar- innen kelet felé a 93. magassági pontig, szegedi vasútvonal hídjától körülbelül 
országnak és a Szerb-Horvát-Szlovén körülbelül 3 km-re Baranya-vártól 3500 m-re felfelé megállapítandó pon-
Államnak: délnyugatra: tig:
a helyszínén megállapítandó vonal, a helyszínén megállapítandó vonal, a helyszínén megállapítandó vonal;
amely  Rábakeresz túr, Német lak és amely Torjánc, Lõcs és Benge helysé- innen délkeletre, azután északkeletre a 
Nagyfalva községektõl kelet re , a gektõl északra, Kásádtól és Beremend- nagylaki állomástól délre körülbelül 1 
radkersburg-szentgotthárdi úttól nyugat- tõl, ez utóbbinak vasútállomásától és km távolságnyira választandó pontig:
ra és a 353. magassági ponton (Janke- Ilocskától délre halad; a Maros folyó folyása felfelé;
hegy) át halad. innen északkelet felé, a Duna folyásán a innen északkeletre, Csanád és Arad 

169. magassági ponttól (Kiskõszeg) vármegyék közigazgatási határának 
2. A Szerb-Horvát-Szlovén-Állammal: északra körülbelül 8 km távolságnyira a kiszögeléséig, Németperegtõl észak-

helyszínén választandó pontig: északnyugatra:
A fentebb meghatározott ponttól kelet a helyszínén megállapítandó vonal, a helyszínén megállapítandó vonal, 
felé a 313. magassági pontig, körülbelül amely Baranyavártól, Fõherceglaktól (a amely Nagylak és a vasútállomás között 
10 km-re Szentgotthárdtól délre: Szerb-Horvát-Szlovén államnak juttatva halad;
a helyszínén megállapítandó vonal, a Baranyavártól északra innen kelet-északkelet felé, Battonya és 
amely általában véve az északra fekvõ közvetlenül elágazó s ezt a két helységet Tornya helyiségek között a helyszínén 
Rába és a délre fekvõ Mura medencéjét összekötõ vasútvonalat) és Dályoktó választandó pontig:
elválasztó vonalat követi; nyugat ra , Ivándá rdától , Sá roktól , az említett megyehatár, amely Német-
innen dél felé a 295. magassági pontig Udvartól és Izabellaföldtõl (s ennek peregtõl és Kisperegtõl északra halad;
(körülbelül 16 km-re Muraszombattól vasútjától) keletre halad; innen a 123. magassági pontig (Maros-
északkeletre): innen kelet-északkelet felé, a Kígyós- ligettõl körülbelül 1200 m-re keletre), 
a helyszínén megál lapítandó vonal, patak folyásának pontjáig, Bácsmadaras amely hármas határpontja Magyaror-
am el y Na gy do lá ny,  Õr ih od os  és  állomástól körülbelül 3 km-re kelet- szágnak, Romániának és Cseh-Szlovák-
vasútállomása, Kapornak, Domonkosfa délkeletre: ország ruthén területének:
és Kisszerdahely helységektõl keletre, a helyszínén megállapítandó vonal, a helyszínén megállapítandó vonal, 
Kotormánytól és Szomorócztól nyugatra am el y He rc ze gs zá nt ó és  Be re g amely Nagyvarjastól, Kisvarjastól és 
és a 319. és 291. magassági pontokon át helységek közt halad, azután általában a Nagyiratostó l nyugat ra,  Dombegy-
halad; Kígyós-patak folyását követi, háztól, Kevermestõl és Elektõl keletre, 
innen délkelet felé a 209. magassági azonban Regõczétõl északra fordul; Ottlakától, Nagypéltõl, Gyálavarsánd-
pontig, körülbelül 3 km-re Nemesnéptõl innen kelet-északkelet felé, a Tisza holt tól, Anttól és Illyétõl nyugatra, Gyulától, 
nyugatra: ágán, Horgos állomástól kelet-észak- Gyulaváritól és Kötegyántól keletre 
a helyszínén megállapítandó vonal, keletre körülbelül 5 1/2 km távolság- halad, átvágja a 
amely általában véve az északra fekvõ nyira választandó pontig: nagyszalonta-gyulai vasútvonalat Nagy-
nemesnépi és a délre fekvõ kebelei a helyszínén megállapítandó vonal, szalontától körülbelül 12 km-re a két 
medencét elválasztó vonalat ame ly Kun baj átó l dél re hal ad,  a elágazás között, amelyet ez a vasútvonal 
követi; szabadka-bácsalmási vasútvonalat keresztezése alkot a 
innen dél-délkelet felé, a Lendva folyón Csikéria állomástól körülbelül 1500 m- szeghalom-erdõgyaraki vasútvonallal ; 
a 2 65 . m ag as sá gi  po nt tó l d él re  re keletre, a szabadka-kiskúnhalasi azután Méhkeréktõl keletre, Nagy-
választandó pontig: vasútvonalat Kelebia állomástól körül- szalontától és Marczi-házától nyugatra, 
a helyszínén megállapítandó vonal, belül 3 km-re délre átvágja, Horgostól és Geszttõl keletre, Atyástól, Oláh-Szent-
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Miklóstól és Rojttól nyugatra, Ugrától és jobbpartról jövõ említett megyehatár Tornától délnyugatra:
Harsánytól keletre, Kõrösszegtõl és metszi a Tisza folyását: a helyszínén megállapítandó vonal, 
Kõröstarjántól nyugatra, Szakálltól és a helyszínén megállapítandó vonal; mely Cseh-Szlovákországnak hagyja 
Berek-Böszörménytõl keletre, Borstól innen lefelé, Tárkánytól kelet-délkeletre Jánok, Tornahorváti és Bodvavendégi 
n y u g a t r a ,  Á r t á n d t ó l  k e l e t r e ,  a helyszínén választandó pontig: helységeket, Magyarországnak pedig 
Nagyszántótól nyugatra, Nagykerekitõl a Tisza folyása; Torn asz ent jak ab és Hid egv éga rdó  
k e l e t r e ,  P e l b á r d h i d á t ó l  é s  innen általában nyugat felé, a Ronyva helységeket;
Bihardiószegtõl nyugatra, Kismarjától fo lyásának  pon t j á ig ,  ame ly  a  innen délnyugat felé a 365. magassági 
k e l e t r e ,  C s o k a l y t ó l  n y u g a t r a ,  Sátoraljaújhely város és az állomás közt pontig, körülbelül 12 km-re Pelsõcztõl 
Nagylétától és Álmosdtól  keletre, levõ hídtól körülbelül 3700 m-re dél-délkeletre:
Érs eli ndt õl n yug atr a, B aga mér tõl  fekszik északra: a helyszínén megállapítandó vonal, 
keletre, Érkenéztõl és Érmihályfalvától a helyszínén megállapítandó vonal, amely a 601., 381. (a rozsnyóedelényi 
nyugatra, Szent-György-Ábránytól és amely Cseh-Szlovákországnak hagyja úton), 557. és 502. magassági pontokon 
Penész lek tõl  keletr e, Szaniszló tól , Tárkány, Perbenyik, Örös, Kiskövesd, át halad;
Berecsomaköztõl, Fénytõl, Csanálostól, Bodrogszerdahely, Bodrogszög innen dél -délnyugat  fe lé  a 305 . 
Börvélytõl és Domahidától nyugatra, és Borsi helységeket s Magyarországnak magassági pontig, körülbelül 7 km-re 
Vállajtól keletre, Csenger-Bogastól és Dámócz, Lácza, Rozvágy, Páczin, Karos Putnoktól északnyugatra:
Óváritól nyugatra, Csenger-Újfalutól és Felsõbereczki helységeket, áthalad a a vízválasztó-vonal nyugatra a Sajó, 
keletre, Darától nyugatra, Csengertõl és Bodrogon és átvágja a Sátoraljaújhelytõl keletre pedig a Szuha és a Keleméri 
Komlód-Tótfa lutól keletre, Petétõl délkeletre fekvõ vasúthárom-szöget s medencéi közt;
nyugatra, Nagygécztõl keletre, Száraz- oly módon halad e várostól keletre, hogy innen dé l-dé lnyuga t fe lé  a 278.  
Be re kt õl  ny ug at ra , Mé ht el ek tõ l,  az egész kassa-csapi vasútvonalat a magassági pontig a Sajó és a Rima 
Garbolcztól és Nagyhódostól keletre, cseh-szlovák területen hagyja; összefolyásától délre:
Fertõsalmástól nyugatra, Kishódostól innen felfelé a 125. magassági pont a helyszínén oly módon meghatározan-
ke le tr e,  Na gy pa lá dt ól  ny ug at ra , mellett fekvõ pontig, Alsómihályitól dó vonal, hogy a bánrévei pályaudvar 
Kispaládtól és Magosligettõl keletre délre körülbelül 1500 m-re: Magyarországnak maradjon, de amely 
halad. a Ronyva folyása; lehetõvé teszi, hogy szükség esetében a 

innen északnyugat felé a Hernád pelsõczi és losonczi két vasúti vonal közt 
4. Cseh-Szlovákországgal: folyásának  pontjáig, amely  Abaúj - cseh-szlovák területen összekötõ vonal 

nádastól délnyugatra, a jobbparton legyen építhetõ;
A fentebb meghatározott 123. magassági fekvõ 167. magassági ponttal szemben innen délnyugat felé a 485. magassági 
pon ttó l északnyugat  felé a Batá r van: pontig, körülbelül 10 km-re Salgótarján-
fo ly ás án  Ma go sl ig et tõ l k el et re  a helyszínén megállapítandó vonal, tól kelet-északkeletre:
kö rü lb el ül  1 k m t áv ol sá gn yi ra  amely általában a keletre fekvõ Ronyva a helyszínen megállapí tandó vonal , 
választandó pontig: és a nyugatra fekvõ Bozsva medencé- amely általában az északra esõ Rima és a 
a helyszínén megállapítandó vonal; inek vízválasztó vonalát követi, azonban délre esõ Hangony és Tarna medencéi-
innen a Batár folyása lefelé; Pusztafalutól körülbelül 2 km-re keletre nek vízválasztó-vonalát követi;
innen a Badaló alatt, e község közelében hal ad,  a 869 . mag ass ági  pon tná l innen nyugat-északnyugat felé a 727. 
választandó pontig: délnyugat felé fordul, a 424. magassági magassági pontig:
a Tisza folyása lefelé; pontnál a a helyszínén megállapítandó vonal, 
innen észak-északnyugat felé, Darócztól ka ss a- sá to ra lj au jh el yi  or sz ág ut at  am el y Ma gy ar or sz ág na k ha gy ja  
északkeletre a helyszínén választandó átvágja és Abaújnádastól délre halad; Zagyvaróna és Salgó helységeket és 
pontig: innen lefelé Abaújvártól délnyugatra bányákat és Somosujfalu állomástól 
a helyszínén megállapítandó vonal, körülbelül 1500 m távolságnyira a délre halad;
amely a Cseh-Szlovák Állam ruthén helyszínén választandó pontig: innen északnyugat felé a 391. magassági 
terüle tén hagyja Badaló,  Csoma,  a Hernád folyása; pontig, körülbelül 7 km-re Litkétõl 
Macsola, Asztély és Déda helységeket innen nyugat felé a 330. magassági keletre:
s magyar területen Beregsurány és pontig, körülbelül 1500 m-re Perénytõl az a vonal, amely általában a Dobroda 
Darócz helységeket; dél-délnyugatra: medencéjét  északkeleten határoló  
innen északnyugat felé, a Fekete Víz és a a helyszínén megállapítandó vonal, gerincet követi s a 446. magassági 
Csaronda összefolyásáig: amely Cseh-Szlovák-országnak hagyja ponton át halad;
a helyszínén megállapí tandó vonal , Miglécznémeti és Perény helységeket, innen északnyugat fe lé,  az Ipoly 
amely a 179. magassági ponton áthalad Magyarországnak pedig Torn yos- fol yás án,  Tarnócz tól  ész akk ele tre , 
és ruthén területen hagyja Mezõkaszony, németit; körülbelül  1500 m távolságnyira 
Ló ny ai -t an ya , De ge nf el d- ta ny a,  innen nyugat felé a 291. magassági választandó pontig:
Hetyén, Horváthi-tanya és Komjáthy- pontig, körülbelül 350 m-re Jánoktól a helyszínén megállapítandó vonal, 
tanya helységeket, s magyar területen délkeletre: amely a 312. magassági ponton és 
Kerek-Gordon-tanya, Berki tanya és az északra fekvõ Bodva és a délre fekvõ Tarnócz és Kalonda között át halad;
Barabás helységeket; Rakacza medencéinek vízválasztó- in ne n d él ny ug at  fe lé  az  Ip ol y 
innen Szabolcs és Bereg vármegyék vonala, amely egészen magyar területen ka ny ar ul at áb an , Tes ma gt ól  dé lr e 
közigazgatás i ha tá rá tó l fe lf el é a hagyja a gerincen átvonuló utat Buzitá- körülbelül 1 km távolságnyira válasz-
helyszínén választandó pontig: tól délkeletre; tandó pontig:
a Csaroda folyása lefelé; innen nyugat-északnyugat felé a 431. az Ipoly folyása lefelé;
innen nyugat felé addig a pontig, ahol a magassági pontig, körülbelül 3 km-re innen nyugat felé az Ipoly folyásán, 
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Tésától nyugatra  körülbelül  1 km nézve kötelezõk. jelek, határcölöpök vagy 
távolságnyira választandó pontig: A határrendezõ bizottságok költségeit a h a t á r k ö v e k  m e g ó v á s á r ó l  
a helyszínén oly módon megállapí-tandó két érdekelt Állam egyenlõ részben gondoskodnak.
vonal, hogy az Ipolyság állomástól délre viseli.
ha ladjon  s egészen  cseh-szlovák  34. Cikk. A határköveket egymástól 
területnek hagyja az ipolyságcsatai 30. Cikk. Ami a vízfolyással megállapí- lá tt áv ol sá gn yi ra  ke ll  el he ly ez ni , 
vasúti vonalat, valamint a korponai tott határokat illeti, a jelen Szerzõdésben számokkal ellátni s felállítási helyöket és 
elágazás t is,  de egészen Magyar- ha sz ná lt  "f ol yá s"  (c ou rs ) v ag y számukat kartográfiai okmányban 
országnak hagyja Berzencze és Tésa "hajózható meder" (chenal) kifeje-zések megörökíteni.
helységeket; a nem hajózható folyóknál a vízfolyás- 35. Cikk. A határrendezésre vonatkozó 
innen dél felé a Dunába való torkolásig: nak vagy a vízfolyás fõágának közép- végleges jegyzõkönyveket, a mellékelt 
az Ipoly folyása lefelé; vonalát, a hajózható folyóknál pedig a térképeket és okmányokat három eredeti 
innen a folyón felfelé Antonienhoftól hajózható fõmedernek közép-vonalát példányban kell 
(Köpcsénytõl keletre) keletre körülbelül jelenti. De a jelen Szerzõdésben meg- kiállítani, amelyek közül kettõt át kell 
2 km távolságnyira meghatározandó jelölt  határrendezõ  bizott ságoknak adni a határállamok Kormányainak, a 
pontig: jogában áll részletesen megállapítani, harmadikat pedig a Francia Köztársaság 
a Duna hajózási fõvonala; vajjon a határvonal mindenkor alkal- Kormányának, amely ebbõl 
inn en nyu gat  fel é Ant oni enh oft ól mazkodni fog-e a fent meghatározott hiteles másolatokat fog eljuttatni a jelen 
(K öp cs én yt õl  ke le tr e) , n yu ga tr a folyásnak vagy hajózható medernek Szerzõdést aláíró Hatalmakhoz.
kör ülb elü l 1 k m tá vol ság nyi ra a  esetleges változásaihoz, avagy a határ-
helyszínén választandó pontig, amely vonalat a jelen Szerzõdés életbelépé- III . RÉS Z - Eur ópá ra von atk ozó  
há rm as  h at ár po nt ja  Au sz tr iá na k,  sének idõpontjában tényleg meglevõ politikai rendelkezések (…)
Magyarországnak és Cseh-Szlovák- folyásnak vagy hajózható medernek 
országnak: akkori helyzete fogja-e egyszersmin- IV. RÉSZ - Magyarország érdekei 
a helyszínén megállapítandó vonal. denkorra meghatározni. Európán kívül

28. Cikk. A jelen Szerzõdésben leírt 31. Cikk. A különbözõ érdekelt Államok 79. Cikk. A jelen Szerzõdés által 
határoknak megállapított részei a jelen kötelezik magukat, hogy a bizottságok m e g á l l a p í t o t t  h a t á r a i n  k í v ü l ,  
Szerzõdéshez mellékelt 1:1,000.000 rendelkezésére bocsátják a munkához Magyarország a maga részérõl lemond 
léptékû térképen meg vannak szükséges  összes  okmányokat ,  az Európán kívüli területekre vonatkozó 
jelölve. Abban az esetben, ha a szöveg és nevezetesen a jelen legi vagy volt mindazokról a jogokról, igényekrõl és 
a térkép közt eltérés mutatkozik, a ha tá rok megjelöl ésére vona tkozó kiváltságokról, amelyek a volt Osztrák-
szöveg lesz az irányadó. jegyzõkönyvek hiteles másolatát, az Magyar Monarchiát vagy szövetségeseit 

összes meglevõ nagyméretû térképet, a eset leg il le tt ék , továbbá lemond  
29. Cikk. A megjelölt határokat a geodéziai adatokat, a megtörtént, de mindazokról a jogokról, igényekrõl és 
helyszínén határrendezõ bizottságok nyilvánosságra nem hozott helyrajzi kiváltságokról, amelyek õt bármely 
fogják  kitûzni, amely bizot tságok felvételeket, a határfolyók árterületére címen a  Szövet séges é s Tár su lt  
összeállítását a jelen Szerzõdés vagy a vonatkozó felvilágosító adatokat. Hatalmakkal szemben esetleg 
Szövetséges és Társult Fõhatalmak és az Ezenfelül arra is kötelezik magukat, megillették. (…)
érdekelt Állam vagy Államok között hogy utasítani fogják a helyi hatóságo-
kötendõ szerzõdés határozza meg. kat, hogy a bizottságok rendelkezésére V. RÉSZ - Katonai, hadihajózási és 
A bizottságok hatásköre teljes mérték- bocsássanak  minden  okmányt ,  léghajózási rendelkezések (...)
ben kiterjed nemcsak a "helyszínén nevezetesen tervrajzokat, katasztereket VI. RÉSZ - Hadifoglyok és sírhelyek 
megállapítandó vonal" néven megjelölt és telekkönyveket, továbbá hogy a (...)
ha tá rvonal ré szek  megá ll ap ít ására,  bizottságoknak kívánatra a tulajdonjogi VII. RÉSZ - Büntetõ rendelkezések
hanem ha valamelyik érdekelt Állam viszonyokra,  a gazdasági forgalom 157. Cikk. A Magyar Kormány elismeri 
kéri, s a bizottság azt helyénvalónak irányaira vonatkozó adatokat és minden a Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
találja, a közigazgatási határok útján eg yé b sz ük sé ge s fe lv il ág os ít ás t azt a jogát, hogy katonai bíróságaik elé 
megjelölt határvonalrészletek felülvizs- megadjanak. állíthassák mindazokat a 
gálására (kivéve az 1914. évi augusztus személyeke t ,  ak ike t  a  háború  
havában fennállott nemzetközi határo- 32. Cikk. A különbözõ érdekelt Államok törvényeivel és szokásaival ellenkezõ 
kat, amelyekre nézve a bizottságok kötelezik magukat, hogy a határrendezõ cselekmények elkövetésével vádolnak. 
szerepe csupán a határcölöpök vagy a bizottságoknak akár közvetlenül, akár a A bûnösöknek talált személyekre a 
ha tá rk öv ek  fe lü lv iz sg ál ás ár a f og  helyi  hatóságok útján segítségükre törvényekben elõírt büntetések nyernek 
szorítkozni). A bizottságok mindkét lesznek a feladatuk teljesí téséhez al ka lm az ás t.  Ez t a  re nd el ke zé st  
esetben arra fognak törekedni, hogy szükséges szállítási eszközök, elszállá- Magyarországnak vagy szövetségese-
szigorúan kövessék a Szerzõdésekben solások, munkaerõk és anyagszerek inek bíróságai elõtt netalán 
foglalt meghatározásokat, a lehetõség (határcölöpök, határkövek) tekinteté- fo ly am at ba  te tt  el já rá sr a va gy  
szerint figyelembe véve a közigazgatási ben. felelõsségrevonásra való tekintet nélkül 
határokat és a helyi gazdasági érdekeket. 33. Cikk. A különbözõ érdekelt Államok alkalmazni fogják. (...)
A bizottságok határozataikat szótöbb- kötelezik magukat, hogy a bizottság által 
séggel hozzák és ezek az érdekelt felekre elhelyezett háromszögelési és egyéb VIII. RÉSZ – Jóvátétel (…)
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IX. RÉSZ - Pénzügyi rendelkezések (...) munkanap és a munkahét leghosszabb szo lgá l  más  Nemze tek  abbe l i  
X. RÉSZ - Gazdasági rendelkezések (...) tartamának megállapítását, úgyszintén a törekvésének, hogy a munkások sorsát 
XI. RÉSZ - Légi közlekedés (…) munkaközvetités szabályozásáva l, a saját országaikban javítsák:

munkanélkül i ség  leküzdésével ,  
XII. RÉSZ - Kikötõk, vízi utak és tis zte ssé ges  m egé lhe tés t biz tos ító  XIV. RÉSZ - Vegyes rendelkezés (...)
vasutak (…) mu nk ab ér ek  sz ol gá lt at ás áv al , a Kelt a Trianonban, az egyezerkilenc-

munkásoknak a foglalkozásukkal járó százhuszadik évi június hó 4. napján, 
XIII. RÉSZ - Munka vagy egyéb betegségek ellen és a munka egyetlen példányban, amely a Francia 
Minthogy a Nemzetek Szövetsége az közben bekövetkezett balesetek ellen Köztársaság Kormányának levéltárában 
általános béke megvalósítását tûzte ki va ló  vé de lm év el , a gy er me ke k,  marad elhelyezve és amelynek hiteles 
céljául és ezt a békét csak úgy lehet fiatalkorúak és nõk védelmével, aggkori másolatát minden egyes aláíró Hatalom 
elérni, ha a szociális igazságosságra és rokkan tsegélyezéssel, az idegen  részére meg kell küldeni.
a l a p í t j á k ;  é s m i n t h o g y  v a n n a k  o r sz á go k ba n  do l go z ó m u nk á so k  
munkaviszonyok, amelyek az emberek érdekeinek védelmével, a szakszervez- Források: www.tri anon.hu,  Magyar 
nagy tömegét annyi igazságtalansággal, kedési szabadság elvének elismerésével, béketárgyalások Jelentés I. kötet Bp. 
nyomorral és nélkülözéssel sújtják, hogy a szakoktatás és a mûszaki oktatás 1930. 
ebbõl keletkezõ nagy elégedetlenség a sz er ve zé sé ve l és  eg yé b id ev ág ó 
v i l á g  b é k é j é t  é s  ö s s z h a n g j á t  intézkedésekkel; Összeállította:HE
veszélyezteti, s e viszonyok javítása minthogy bármelyik Nemzet vonakodá-
sürgõsen szükséges, példákat említve: a sa igazán emberies munkaviszonyok 
munkaidõ szabályozásával, ideértve a létesítésétõl egymagában is akadályul 
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Június- Nyárelõ vagy Szent Iván hava- Napisten hava

Június 3 - 215 éve hunyt el Kármán József színházak intendánsa. A Kisfaludy Társaság tagja (1916). 

Az író, ügyvéd református lelkész 1921, ápr. 14-tõl 1922. dec. 19-ig a Bethlen-kormányban a 

fiaként született 1769-ben Losoncon, külügyi tárcát töltötte be. Kulturális tevékenységet is 

ma Szlovákia területén találjuk Nógrád folytatott. 1923–27-ben a Képzõmûvészeti Tanács elnöke. 

megyében, s Luèenec nevet kénysze- 1926-ban visszaköltözött Erdélybe és vezetõ szerepet játszott 

rítik rá. A számára kiszabott huszonhat az erdélyi m. irodalomban. 1939-ben vezetõje lett a Nemzeti 

esz tendõ azért tûn ik fájdalmasan Újjászületési Front keretében szervezett Magyar Népközös-

röv idn ek,  mer t nem  elõ zte  meg  ségnek. 1940-ben behívott erdélyi felsõházi tag. Szerkeszti az 

abnormálisan korai pályakezdés: õ Erdélyi Helikont. Foglalkozott zenével, festészettel, színpadi 

mindössze egy évvel  halála elõtt  rendezéssel, irodalommal; Kisbán Miklós néven drámákat írt.

kezdett tervszerûen, rendszeresen írni, és próbálkozásai közül 

az egyik, a Fanni hagyományai máris remekmû. Híres mûve: Június 7 - 350 éve hunyt el II. Rákóczi György

Kazinczy és a debreczeniek. A kincsásó címû elbeszélése a Az erdélyi fejedelem csatában hunyt el Nagyváradon, ami ma 

magyar novellairodalom elsõ fecskéi közé sorolható. Romániában van, Bihar megyében s Oradea névre fordítják. 

Az országgyûlés még apja életében fejedelemmé választotta. 

Június 6 - 60 éve hunyt el Bánffy Miklós 1644-ben a III. Ferdinánd elleni háború idején Erdély 

Az író, politikus, külügyminiszter 1874-ben Kolozsvárott kormányzója.  Felesége Báthory Zsófia.

született, ma Romániához tartozik az egykori Kolozs 

vármegyében, s Cluj-Napoca névre fordítják, 1906-tól 1909-ig Június 10 - 385 éve született  Apáczai Csere János

itt fõispánja. 1901-tõl szabadelvû programmal, 1910-tõl A filozófia i és pedagógia i író , a hazai mûvelõdés , 

pártonkívüli hatvanhetes programmal képviselõ. Késõbb tudományosság és nevelésügy úttörõje, aki harmóniát 

csatlakozott a Nemzeti Munkapárthoz. 1913–18-ban az állami teremtett erdélyi, magyar, európai és egyetemes emberi 

…amikor a verébfészekbõl kirepülnek már az elsõ fiókák, házmesteréknél megtörtént az elsõ veszekedés, a papagáj megszökik a 
kalitkából, mondván, hogy õ Elemér, mire egy kósza karvaly nem szólt semmit, csak leemelte Elemért az ablakrácsról, és úgy találta, 
hogy a délszaki madaraknak rosszabb a húsuk, mint egy közönséges verébnek.
Ekkor már melegek voltak az éjszakák, illatokban dúsak és élettel teljesek.
Csigák mászkáltak a füveken, nyest hajkurászta az egereket, egy sündisznó is betévedt a kertbe, nagy bánatára a földigilisztáknak és 
rovaroknak. A tavalyi avar alatt a rothadás õrölte azt, ami volt, nedvesség olvasztotta azt, ami lesz, és esõk mosták a földbe a növények 
élelmét. A gyökerek aztán felszívták és nyomtatták akár húszméteres magasságba is a folyékony táplálékot.
Az emberek ekkor már nyitott ablaknál aludtak, azaz aludtak volna, ha a rádiók nem mocskolták volna össze az éjszakát olyan 
zörejekkel, amelyek meggyilkolták a pihenést és az álmokat.
De a madarak ennek ellenére jól aludtak, mert a fiókák ettek, ettek, a kis szülõk pedig repültek, kutattak, dolgoztak, és az utolsó forduló 
után annyi erejük volt, hogy fejüket a szárnyuk alá dugják, mit sem törõdve a naptár fordulásával, amely szép, piros betûkkel másnap 
már azt mondta: Július!

Fekete István: Titkos kalendárium 

24.



értékek között Apácon született, mely ma Romániában van Eperjesen született, ami ma Szlovákiához tartozik az egykori 

Brassó megyében s Apaþanak hívják. Anyagilag szegény, de Sáros megyében, szlovákul Prešov-nak hívják. Evangélikus 

lelkiekben, szellemi értékekben gazdag székely magyar család értelmiségi családban született, édesapja, Maléter István 

gyermekeként  láto tt napv ilágot. Mûve iben , mûvének jogakadémiai tanár, a lutheránus kollégium igazgatója volt 

folytatóiban holta után is él az ember. Legjelentõsebb mûve a Eperjesen. Elképzelései sokban eltértek a Corvin köz sok 

Magyar Encyclopaedia, amely nagyobb részében természet- szabadságharcosának gondolkodásától, akik nála kevésbé 

tudományos,  bölcseleti,  matematikai  kérdésekkel  és a voltak hajlamosak hinni a szovjetekkel való tárgyalások 

„csinálmányok” világával foglalkozik. Külön érdeme, hogy az értelmében, illetve a Nagy Imre vezette kormányt – amelyet 

általa tárgyalt tudományterületeken magyar szakkifejezéseket Maléter támogatott – sem tartották elég radikálisnak a 

használt. A tudomány, az értelmiség nyelve a latin volt, így e szükségesnek tartott politikai változások végrehajtásához. 

nyelvi fordulat azt is jelezte, hogy a magyar nép széles körei Ugyanazon a napon végezték ki, amikor Nagy Imre 

számára kívánta hozzáférhetõvé tenni a tudást. Nevéhez miniszterelnököt és Gimes Miklós újságírót. 1989. június 16-

fûzõdik az elsõ magyar nyelvû logika megalkotása is. án a budapesti Hõsök terén nagy tömeg elõtt rendezett 

Felismerte a logika és a logikus gondolkodás kiemelkedõ ünnepélyes szertartást követõen a forradalom más mártírjaival 

fontosságát. Apáczai mindenekelõtt nevelõ volt. együtt újratemették.

Június 10. - 130 éve született Kaffka Margit Június 20. - 110 éve hunyt el Meszlényi Jenõ

A magyar  író-költõ asszony Nagykárolyon szüle tett.  A honvéd ezredes, nõvére révén Kossuth Lajos sógora 

Szülõvárosa ma Románia határai között Pozsonyban,- ma Szlovákia fõvárosa, Bratislava– hunyt el. A 

van, Szatmár megyében, s a Carei nevet gimnázium elvégzése után 1832-ben hadapródként lépett a 

adták neki. A Nyugat nagy nemzedékének császári és királyi hadsereg 32. gyalogezredébe. 1834-tõl a 

elsõ vonulatába tartozik, legjobb regényei bécsi magyar nemesi testõrségnél szolgált, majd 1838-ban a 

a lélektani epika nagyszerû hazai példái, A 12. határõrezred fõhadnagya lett. 1848. július 31-én kilépett a 

lélek útjait nyomon követve a dzsentri- császári katonaságtól. Az aradi hadbíróság 1849. november 5-

osztály szükségszerû  összeomlásának én halálra, majd az ítéletet megváltoztatva november 16-án 18 

társadalomképét hagyta ránk. Úgy indult a évi várfogságra ítélte. 1850. június 14-én a szabadságharc elõtt 

nemesség és a polgárság felõl, hogy eljutott kilépett volt császári tisztekre vonatkozó amnesztia 

a szocializmus vallásáig, amikor mielõbb mûvészi hitet értelmében kegyelmet kapott. Szabadulása után Veszprém 

tehetett volna, a járvány harmincnyolc éves korában elragadta. vármegyei birtokán gazdálkodott, majd uradalmi gazdatiszt 

volt Kaposvárott. 1890-tõl Pozsonyban élt. Tagja volt az ottani 

Június 14 - 330 éve hunyt el Báthory Zsófia honvédegyletnek.

Munkácson a várban hunyt el, melyet ma Ukrajna birtokol, 

Kárpátalja központjában s  ???????? néven csúfolják. Halála Június 21 - Nyári napforduló Kök Tengri Szer és Szent 

után két évvel, menye Zrínyi Ilona és Thököly Imre itt Iván Éj

megtartották esküvõjüket, amit Báthory Zsófia életében Õseink a régi idõktõl fontosnak tekintették e ünnepet, amikor 

megakadályozott. A Báthory család utolsó sarja révén kerültek Isten Ragyogó Csillaga, a Nap eléri legnagyobb erejét, akkor 

a Báthory birtokok a Rákóczi család kezére. küldi éltetõ fényét, megtermékenyítõ sugarait leghosszabban 

Földanyánkra. Ekkor leghosszabbak a nappalok, s 

Június 16 - 52 éve végezték ki Maléter Pált legrövidebbek az éjszakák. A Nyári Napforduló 

Az1956-os forradalom egyik vértanúja, katona, az 1956. megünneplésével a Napnak, az éltetõ energiák örökös 

novemberi harmadik Nagy Imre-kormány hadügyminisztere megújulásának, az élet újjászületésének, Öregistennek, 

Tengrinek s Termékenyülõ Anyánknak, Ukkónak, 

Boldogasszonynak mondunk köszönetet. Kök = kék (átvitt 

értelemben: fényes), Tengri = Isten (szó szerint: végtelen). A 

Kök Tengri Szer-t tehát úgy érthetjük: A Fényességes Isten 

Ünnepe. Fontos szerepet kap a szertartásban az Életfa, melyet 

elõdeink szent jelképként tiszteltek. Népmeséink Tetejetlen 

Fája, Égigérõ Fája többek között a különbözõ, mégis szerves 

egységet alkotó világok (alsó világ, középsõ világ, felsõ világ) 

közötti összeköttetést, a tudás megszerzésének, Istennel való 

kapcsolat felvételének útját képviseli. A kereszténység 
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felvétele óta Szent Iván napjához (éjjeléhez) is kötik a nyári következtében súlyos beteg lett, elméje elborult, ebben 

napfordulót. Az õsi ember, aki még mágikus összhangban élt a szerepet játszottak családi és anyagi gondjai is. Élete hátralévõ 

természettel, a nyárközépi tûzgyújtással minden bizonnyal a részében hosszú idõt töltött a lipótmezei elmegyógyintézetben.

Napot próbálta meg támogatni a sötétséggel vívott harcában. A 

kereszténység elterjedése után a Nap megsegítésének Június 28 - 50 éve hunyt el gróf Esterházy Móric

motívuma fokozatosan a háttérbe szorult, ennek ellenére a 1906-ban  alkotmánypárti, 1910-ben  pártonkívüli 67-es 

tûzünnep megõrizte mágikus karakterét. Ez mindenekelõtt programmal került be a képviselõházba, mindkét alkalommal a 

magának a tûznek volt köszönhetõ, amelyet a régi korok terebesi kerületben. 1917. jún. 15-én kormányalakítási 

emberei gyakorlati haszna mellett a világosság, a tisztaság, az megbízatást kapott. Kormánya IV. Károlynak a fenyegetõ 

egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem és az örök politikai összeomlás elhárítására irányuló óvatos reformjait 

megújulás jelképének tekintettek. Így válik érthetõvé, hogy kívánta szolgálni, mindenekelõtt egy mérsékelt választójogi 

miért pont a megtisztulással, a gyógyítással, az egészség reformot. Miután ez lehetetlennek mutatkozott, két hónap után 

megõrzésével , a szerelemmel,  a házassággal és  a aug. 20-án lemondott. 1918. jan. 25-tõl máj. 8-ig a Wekerle-

te rm ék en ys ég ge l ka pc so la to s má gi ku s pr ak ti ká ka t kormányban népjóléti és munkaügyi miniszter. A háború után 

gyakorolták Európa-szerte Szent Iván varázslatos éjszakáján. egy idõre visszavonult, majd 1931-ben visszatért a politikai 

életbe mint legitimista politikus. 1931-ben a Keresztény 

Június 26. - 190 éve született Berzenczey László Gazdasági Párt képviselõje. Ekkor a képviselõház külügyi 

A politikus, az 1848-49-es szabadságharc kormánybiztosa, bizottságának elnöke és a 33-as gazdasági bizottság tagja. Az 

utazó és õshazakutató Kolozsvárott – Cluj-Napoca  született. 1939-es választáson a kormánypárt programjával képviselõ. A 

Célja a magyarok õshazájának és az Ázsiában élõ magyarokkal II. világháború idején mint a képviselõház honvédelmi 

rokon népek felkutatása volt. Berzenczey nagyapja Kõrösi bizottságának tagja Kállay Miklós híve volt. 1956-ban 

Csoma Sándor egyik támogatója volt, innen eredt a magyarok emigrált.                                                                              

õshazája iránti érdeklõdése, elõképzettség nélkül és hiányos 

nyelvtudással azonban nem tudott eredményt elérni. Kudarcai Összeállította: HE

Erdély!
1944. január 26-28.A brassói magyar konzulátus vezetõje, 

1940. szeptember 1.Brassóban a második bécsi döntés ellen Zilahi-Sebess Jenõ, dél-erdélyi útja alkalmából megállapítja, 
tüntetõ román vasgárdisták egy székely legényt agyonvernek. hogy a magyarság helyzete egyre gyorsabban romlik. 

Tapasztalata szerint a dél-erdélyi magyar vezetõk, kevés 
1940. október 3.Az MTI hírül adja, hogy Kürtös vasúti kivételtõl eltekintve, megegyeznek abban, hogy "néhány, 
határállomáson 56 órája vesztegel egy 22 vagonból álló román legfeljebb öt-hat év alatt a magyarság száma annyira 
szerelvény, tele magyar nemzetiségû magyar menekülttel. A csökkenni fog, hogy a szórványok legfeljebb a statisztikusok 
munkahelyeiktõl megfosztott menekültek a hír szerint és történetkutatók számára jelentenek érdekességet."   
siralmas állapotban vannak, a határállomáson vízért sem 1944. szeptember 23. A szeptember 11-21. közt a magyar 
engedik õket kiszállni a vagonokból. A magyar kormány csapatok által megszállt Belényes melletti Magyarremetén, a 
válaszlépésre szánja el magát. visszavonuló magyarok nyomában megérkezõ román 

hadsereg katonái a szomszéd falubeli román lakossággal 
1941. augusztus 7. Brassóban a magyar nyelv használata miatt feldúlják és kifosztják a falut, és "partizán-akciók" vádjával 37 
meggyilkolják Lõrinczy János brassói fiatalembert. polgári lakost kivégeznek, (köztük 12-14 éves gyerekeket és 

60 éven felüli öregeket.) A közeli Kishalmágyon még további 
1943. szeptember 3.A brassói magyar konzul szerint a bécsi öt remeteit gyilkolnak le.
döntés óta eltelt három év alatt "a legvéresebb és legvészesebb 
sebet" a magyarság lelke kapta, mivel a dél-erdélyi magyar 1945. április 5. A Monitorul Oficialban megjelenik a CASBI 
úgy érzi, hogy teljesen ki van a román államnak szolgáltatva. 3822. sz. végrehajtási utasítása. Ez felállítja a "vélelmezett 

Nem feledjük: gaztettek Trianon árnyékában!

 Ez a felsorolás az utódállamok és kis Magyarország politikusainak gaztettei az elszakított országrészek magyarjaival szemben. Hely 
hiányában nem szerepelhet részleteiben Szolyva gyûjtõtáborának véres történési Kárpátalján, a felvidéki lakosságcsere, a Benes 
dekrétumok , a szlovák nyelvtörvény, a Délvidék magyarjai ellen elkövetett gyilkosságok, megveretések, rablások és megaláztatások 
vég nélküli listája, a rendszerváltás utáni gyalázatos egyezmények az utódállamokkal, mert  oldalak ezreit töltené be. Erdély esetében 
részletesebb képet próbálok nyújtani, bár természetszerûleg az itt felsorolt történések listája sem lehet teljes.

 Nem vád, nem ítélet, csak a tények!
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ellenség" ("inamici prezumaþi") fogalmát, mely azokra a Húgó laikus testvért, akiket a még június 26-án letartóztatott P. 
magyar nemzetiségû román állampolgárokra vonatkozik, akik Benedek Fidél ferences tartományi fõnökkel, P. Fodor László 
1944. szeptember 12-én a trianoni Magyarországon vagy rendtartományi titkárral, P. Écsy János dési házfõnökkel, P. 
Észak-Erdélyben tartózkodtak, vagy akik a közeledõ front elõl Angi Csaba dési helyettes házfõnökkel és P. Fülöp Tamás 
elmenekültek, illetve akiket a magyar katonai hatóságok ferences szerzetessel együtt kémkedés vádjával állítanak 
lakóhelyük elhagyására kényszerítettek. (Ezzel a törvénnyel bíróság elé. (A vád szerint titokban jelentették Rómába a rend 
mintegy 30-35 ezer magyar nemzetiségû román állampolgárt minister generálisának, hogy hány rendházat vettek el a 
fosz tanak meg vagyonától.)  Magyarországi pénzügyi  kommunisták.) Végül két perben: "a szocialista rendszer elleni 
szakemberek 1946-ban a CASBI-gondnokság alá helyezett uszítás" vádjával P. Pöhacker Balázst, P. Fodor Pelbártot és P. 
összes magyar vagyont (az iparvállalatoktól, pénzintézetektõl Écsy Jánost 3-3 évre, P. Angi Csabát 7 évre; egy másik perben 
az észak-erdélyi magyarság ingó és ingatlan javaiig) mintegy pedig: (hazaárulás vádjával?) P. Benedek Fidélt 8 évre, P. 
200 millió dollárra becsülték.                        Bálint Szalvátornak és P. Fodor Lászlót 6-6 évre, P. Fülöp 

Tamást pedig 4 évre, a többieket 3-3 évre ítélik. Az általános 
  1951. augusztus 7. A bukaresti katonai törvényszék Paul amnesztiával szabadulnak 1964-ben.

Finichi hadbíró õrnagy vezette 
csoportja kihirdeti az ítélet eket: 1966. március 15. Népszámlálást tartanak Romániában. Az 
Márton Áron: életfogytiglani kény- elõzetes közlemény szerint az ország összlakossága ekkor 
szermunka, 10 év nehéz (szigorított) 19.105.056 (a végleges adatok szerint 19.103.163), ebbõl 
bö rt ön  (1 95 5- be n sza ba du l) ; magyar nemzetiségû, 1.602.604 (a végleges adatok szerinr 
Korparich Ede: 5 év nehézbörtön 1,619.592) magyar anyanyelvû 1,626.000, az erdélyi népesség 
(letöltése után az NSZK-ba emigrál); mintegy 27%-a. (1956-hoz képest 39.184-el nõtt a magyar 
Szász Pál: 10 év nehézbörtön (Ocnele nemzetiségûek, és száma.) Moldvában a népszámlálás csupán 
Mare-n 1954. január 4-én éhen hal); 9.516 magyar anyanyelvû lakost "talált" - ez azt jelzi, hogy a 
Lakatos István: 10 év nehézbörtön, még meglévõ magyar anyanyelvû csángók nagy részét 
25  év  ké ny sz er mu nk a (1 96 4.  románnak írták be. 1956 és 1966 közt mintegy 70.000-re 
augusztus 5-én szabadul); Kurkó tehetõ a Kárpáton túlról érkezõk száma.
Gyárfás: 10 év nehézbörtön, 25 év 
kényszermunka (1964. augusztus 4- 1970. február 13. Brassóban, a helyi pártszékház elõtt Moyses 

én szabadul); Teleki Ádám: 10 év nehézbörtön, 15 év Márton (akit még diákként 1960-ban két év börtönbüntetésre 
kényszermunka. (Hét év múlva egyéni kegyelemmel íté lte k, m ert  a ma gya r fo rra dal om l eve rés e ut án 
szabadul); Venczel József: 5 év nehézbörtön, 12 év Magyarországra akart szökni, hogy a forradalmárokat segítse) 
kényszermunka. (1961. január 11-én szabadul); Bodor benzinnel leönti és meggyújtja magát. Három hónapnyi 
Bertalan (bankigazgató): 5 év nehézbörtön, 12 év szenvedés után belehal a sérüléseibe.
kényszermunka (1955-ben szabadul).

1976. október 5. Nicolae Ceauºescu munkalátogatáson 
1951. augusztus 20. - 21. Éjszaka karhatalommal elhurcolják Hargita megyében jár. Csíkszeredában tartott beszédében 
az összes erdélyi ferencest és a laikus testvéreket, és bejelenti, hogy az ötéves tervben mintegy hatezer lakást 
Máriaradnán gyûjtik össze. (Már másfél éve Radnán építenek és "Csíkszereda az egyik traktorgyártó központ lesz". 
raboskodik a Notre Dame nõi rend mintegy 100 és a ferences Az elkövetkezõ években a település belsõ városmagját 
nõi rend 20 tagja is.) A 122 ferences sorsában osztoznak a "eltüntetik" és "modern városközpontot" építenek. A város 
minoriták, sõt, az ún. harmadik rend tagjai is. P. Boros iparosítása együtt jár a románosítással. Míg az 1966-os 
Domokos Fortunátot, az 1942 és 1948 közti tartományfõnököt népszámlálás idején 807 román nemzetiségû lakos élt a 
nem viszik a többiekkel Máriaradnára, hanem Jilaván székely városban, addig 1977-ben már 4818.) 
gyorsított hadbírósági tárgyaláson életfogytiglani 
bör tön bün tet ésr e íté lik , maj d a Dun a-F eke te- ten ger  1980. szeptember 7. - 8. Éjszaka "ismeretlen tettesek" 
csatornához hurcolják. - 1952. május 22-én. Kolozsvárott lerombolják az Ady-ªincai Líceum (volt 

református kollégium) épületén elhelyezett, az elsõ 
1956. február 29.A rîmnicu sãrat-i börtönben meghal Sándor világháborúban elesett diákok emléktábláját. Az eset nagy 
Imre (1893-1956) gyulafehérvári titkos ordinárius, akit még felháborodást kelt a helyi magyarság között. Balogh Edgár az 
1952 januárjában ítéltek el egy koncepciós perben. Igazságban teszi szóvá, Takács Lajos, az Államtanács 

nyugalmazott alelnöke, a Bolyai egyetem utolsó rektora 
1958. február 28.A hazafelé tartó magyar delegáció megáll táviratot küld emiatt Nicolae Ceauºescu államelnöknek. Helyi 
Kolozsvárott, ahol az állomás elõtti téren rövid gyûlést vélemények szerint az akció a hivatalos szervek tudtával, sõt, 
tartanak a vendégek tiszteletére. Az itt szónokló Kádár János szervezésével történt.
kijelenti: "Mi természetesen elsõsorban forradalmárok 
vagyunk. A határok problémája csak alárendelt kérdés..." 1984. október 6. Mintegy ezer helyi magyar részvételével 
(Ebbõl és Kállai beszédébõl a román pártvezertés azt a történik az aradi mártírok obeliszkjénél a koszorúzás. A 
következtetést vonja le az elkövetkezõ hónapokban, hogy bukaresti pártvezetés nem járul hozzá, hogy a magyar 
Budapest "levette a kezét" az erdélyi magyarságról, és nagykövetségen kívül a szomszéd megye, Békés, delegációja 
Bukarest szabadkezet kapott az asszimilációs politikájához...) is hivatalos jelleggel koszorúzzon, ráadásul a határon két órára 

feltartóztatják a békési fiatalok két autóbuszát a határon, 
1961. szeptember 14. Désen letartóztatják P. Bálint Szalvátor emiatt azok lekésik az eseményt. Barity Miklós nagykövet az 
helyettes tartományi rendfõnököt, másnap, szeptember 15-én október 10-i rejtjeltáviratában annak a véleményének ad 
pedig P. Fodor Pelbárt teológiai rektort, definitort, és György hangot, hogy "az egész ügy elõzményei, fejleményei 

27.



világosan jelzik azt az eddig is már többször érvényesülõ százalékban román középiskolákba kényszeríteni. A többi 
román szándékot, hogy romániai területen lévõ magyar megyét illetõen hasonló a helyzet. Azok a magyar diákok, akik 
vonatkozású emlékhelyek látogatására, vagy az ide is nem jutottak be a szakiskolák XI. osztályába, csak román és 
kapcsolódó magyar évfordulók ünneplésére érkezõ zömében Kárpátoko n túli iskolákban f olytathatják 
magyarországi hivatalos szervek beutazását megakadályoz- tanulmányaikat. Amennyiben ezt valaki nem vállalja, nem 
zák. tanulhat tovább (azaz nem tanulhat estin, és nem jelentkezhet 

újra a következõ évben), tehát nem tudja megszerezni a 
1985. március 30. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség - a Bákó középiskolai végzettséget. A középiskola elvégzése után 
megye i csángó-magyar faluból, Lészpedrõl  származó helyben, azaz román nyelvterületen mûködõ vállalatoknál öt 
információkra hivatkozva - jelenti, hogy a környék néhány éves szerzõdéskötésre kötelezik. Ez azt jelenti, hogy a diákok 
helyi ségében a helyi  rendõri szervek telje s utazási- 16-23 éves koruk között szüleiktõl távol kényszerülnek élni.
közlekedési tilalmat rendeltek el. A román hatóságok évek óta 
arra törekszenek, hogy a csángó-magyar vidéket elszigeteljék 2000. január 30. Mintegy 100 ezer köbméternyi cianid- és 
a külvilágtól. nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a nagybányai 

bányavállalat létesítményébõl a Lápos folyóba, ahonnan a 
1986.  október 6. A hagyományos aradi  koszo rúzás t Szamosba, majd a Tiszába került. A minden élõlényre halálos 
igyekeznek a hatóságok megakadályozni. Ugyan a bukaresti méreg koncentrációja 180-szor haladta meg a megengedett 
ma gy ar  na gy kö ve ts ég  ké pv is el õi  el he ly ez he ti k a határértéket, így valóságos halszõnyegek úsztak le a folyón.  
koszorújukat, ám a magyar televízió forgatócsoportját nem Az eddigi legsúlyosabb magyarországi vízszennyezés 
engedik be az országba, a nagylaki határátkelõhelyen pedig mintegy két hét alatt vonult le a folyó hazai szakaszán, 
több magyar csoportot visszafordítanak. felmérhetetlen károkat okozva.

1988. április 29. Nicolae Ceauºescu bejelenti, hogy az 2002. december 1. Mintegy 120 fõs demonstráló tömeg gyûlt 
országban 2000- ig  végrehaj tj ák  az  ún . t elepülés - össze a budapesti Kempinski hotel elõtt azért, hogy 
szisztematizálási tervet, melynek során mintegy hétezer- tiltakozzanak Adrian Nastase román kormányfõ és Medgyessy 
nyolcezer falut felszámolnak. (A "szisztematizálás" nem csak Péter miniszterelnök találkozója ellen vasárnap este. A 
a falvakat veszélyezteti, hanem a városokat is. Az erdélyi felolvasott szöveg egyik mondanivalója szerint "az ember nem 
városok - többek közt Arad, Csíkszereda, Kolozsvár, ünnepelheti Magyarországon Erdély románok által történt 
Marosvásárhely, Nagyvárad, Segesvár, Szatmárnémeti, Zilah bekebelezését. "Vesszen Trianon!" és "Éljen Magyarország!" - 
- tört énelmi városmag jait  az utóbbi két évti zedben skandálja folyamatosan a délután fél 6-kor a szálloda elotti 
szisztematikusan "eltüntetik".) térrol, rendorök által kiszorított tömeg. A rendorség egy 

embert kiemelt és elhurcolt a tömegbol. Az ünnepi fogadáson 
1988. Bözödújfalu az elpusztított falu Maros megyében. A falu részt vett Kovács László külügyminiszter, Göncz Árpád volt 
a Ceausescu-rezsim által elkövetett erdélyi falurombolás köztársasági elnök, valamint a Romániai Magyar Demokrata 
egyik áldozata – 1988-ban a falut elárasztották vízzel egy új Szövetség több képviseloházi és szenátusi vezetoje is.
víztározó építésekor. Az elárasztás védõgát építésével 
elkerülhetõ lett volna, a cél azonban az volt, hogy a 2005. szeptember 26. A magyar parlamenti pártok (MDF, 
magyarságot elûzzék eredeti környezetébõl. Számtalan, több Fidesz-KDNP, MSZP, SZDSZ) minden feltétel nélkül 
száz éves magyar település eset e barbár terv áldozatául. megszavazták Románia uniós csatlakozását.

2010. május 19. Újságírókat vertek meg Kézdivásárhelyen, 
mert magyarul beszéltek. Szombaton hajnali négy óra körül a 
Függetlenség utcában hat marosvásárhelyi fiatalt 
bántalmaztak zömében berecki ittas fiatalok. Nagy Botond és 
Benedek István, a marosvásárhelyi Népújság újságírója, 
Árendás István, a rádió munkatársa, a negyedik megvert 
személy Nemes Attila. A verésbõl Nagy Botond huszonhárom 
éves barátnõjének is jutott, õt ököllel ütötték meg.

Források: Vincze Gábor: A romániai magyar kissebség 
kronológiája, Erdély Ma, Index, Greenfo

Összeállította:
 -cspb-

1988. július 28. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi 
szerint a tanügy minisztérium Maros megyébõl 1.451, Kolozs 
megyébõl 1.730, Hargita megyébõl pedig mintegy 1.400 
magyar diákot kíván zömében Kárpátokon túli és száz 
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A legnagyobb magyar irredenta*! 

Urmánczy Nándor, iktatták be. Feliratuk legtöbbször: Így volt, így lesz! 
 újságíró, politikus, Megközelítõleg ezer országzászlót avattak fel 1928. és 1944. 
Maroshévíz*1868-†1940. között. Õ vezette Lord Rothermere angol külügyminiszterhez 
Maroshévíz. menõ magyar küldöttséget 1928-ban, aki támogatta az 
Tanulmányait Brassóban irredenta mozgalmat. Õ köszöntötte a képen látható Magyar 
majd Budapesten végezte, Sándort és Endresz Györgyöt repülõútja, a „Justice for 
ahol 1895-ben letette a jogi Hungary” diadalmas megérkezése után 1932-ben a budapesti 
vizsgáit. Ö alapította és Millenium -i emlék elõtti ünnepségen.   Szülõföldjére csak 
építette Maroshévizen az 1940. október 23-án térhetett vissza, ahol aztán néhány nap 
elsõ Állami iskolát, továb- múlva elragadta a halál. Az Erdélyi Férfiak Egyesülete, 1942. 
bá az elsõ maroshévizi decemberében, Urmánczy tisztelete jeléül a Margit szigeten a 
újságot (Topliczai Hiradó, kedvenc padja és két fája mellett, felállítottak egy 3 x 2 x1 
1895), 1902-ben testvé- méteres mészkõ emlékpadot. Sírjánál József fõherceg 
rével újból megalakították Országzászlót avatott.
Maroshévízen az amatõr „Az országzászló a magyar igazság legyõzhetetlenségébe 
színjátszó társulatot. vetett hit szimbóluma. Emlékezetünkbe vési a magyar 

öntudatot és a magyar bánatot. A magyar nemzeti gondolat 
Életének e szakaszában volt Küküllõ és Maros –Torda alatt egyesít minden magyart.”                
vármegyékben jegyzõ és fõszolgabíró. Ekkor jelent meg több 

* (olasz) Annyit jelent: megváltatlan, visszaszerzendõ, azon politikai törekvés verse,dala valamint sok szép helytörténeti monográfiája, 
megnevezése, ami egy, vagy több más ország fennhatósága alatt álló amiért az Erdélyi Kárpát Egyesület 1896-ban a "Turistaság 
terület(ek) akár erõszakos újraegyesítését hirdeti egy adott országhoz a 

Bajnoka" címet adományozta neki. Tökéletesen beszélt és írt szóban forgó területek etnikai összetételére, vagy a korábbi  birtokviszonyra 
angolul, franciául, németül és románul. Bevonulása után hivatkozva.

(1917.) Bukovínában harcolt. Ö alakította meg a Székely 
Nemzeti Tanácsot 1918. novemberében, 1919. elején Összeállította:   

kormánybiztossá nevezték ki. Õ lett -cspb-
az 1918-ban alakult Magyarország 
Területi Épségének Védelmi Ligája 
elnöke Lóczy Lajos és Teleki Pál 
után. Országgyûlési képviselõként 
az általa alapított és vezetett Védõ 
Ligák Szövetsége pályá-zatot írt ki 
olyan fohász illetve jelmondat 
m e g f o g a l m a z á s á r a ,  a m e l y  
alkalmas a „revans” eszméjének 
ébrentartására. Így született meg a 
Nemzeti hiszekegy /Hitvallás/ és a 
díjnyertes jelmondat: „Csonka 
Magyarország nem ország, egész 

Magyarország boldogság.” A trianon szóból (tria-non = három 
nem) is jelszó lett a: Nem-nem, soha!   Az õ buzdítására és 
szervezésére készült el 1921. januárjára a négy irredenta 
szobor a budapesti Szabadság téren. Megalakította a Magyar 
Szövetség Ereklyés Országzászló Nagybizottságát amelynek 
örökös elnökévé választották. A lobogókat a Szabadság téren 
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zzal tisztában vagyunk mi, de tisztában lehetnek ma mélységes süllyedés idõszakai követik, aszerint, amint a kis 
már ellenségeink is, hogy valamire való magyar ember nemzetek érdekei egy-egy idõre megegyeztek, vagy újból Asoha sem fog belenyugodni az ország földarabolásába. ellentétbe jutottak a keleten érvényesülõ nagyhatalmak 

 Képzelhetõ olyan helyzet, mikor nem lesz opportunus errõl érdekeivel.
beszélnünk, de úgy sohasem fordulhat a világ, hogy a A világtörténelem logikája hamarosan elpusztít minden 
szívünkben is lemondjunk ezeréves örökségünkrõl. Ezt nem mondvacsinált, hazug államalakulást. A magyar földön és a 
fegy verr el, sem szer zõdé ssel , sem brut alit ássa l, sem magyar népen osztozó három hatalom vezéremberei nyugodtan 
engedékenységgel nem fogják elérni ellenségeink, mert az alhatnának, ha mától fogva megállana az idõ kereke és érvényét 
ilyen lemondás ellenkeznék az ember õsi természetével. veszítenék a természet törvényei, ha biztosak volnának benne, 
Bármeddig tartson is az idegen megszállás, mi azt mindig csak hogy az orosz óriás örökké csak önmagát fogja emészteni és 
történelmünk egy végtelenül lealázó, de ideiglenes és átmeneti rettenetes súlyával sohasem fog többé 
epizódjának fogjuk tekinteni, amilyen volt ránehezedni Romániára, hogy a 65 millió 
Mihály oláh vajda erdélyi, vagy Giskra-féle német tehetetlenül fog heverni 35 millió 
zsebrákok felvidéki kalandozása. francia lábai elõtt, hogy a bolgár nép örökre 
Ha Magyarország elragadott vármegyéit ma le fog mondani nemzeti aspirációiról, hogy 
három európai nagyhatalom tartaná megszállva, végül az entente örökös rendõri szolgálatot 
mi akkor is biztosak volnánk benne, hogy egykor fog végezni Nagy-Románia és Csehország 
még vissza fogjuk kapni ezeréves örökségünket. határainak õrizetére.
Ilyen esetben azonban bánthatna mindet a tudat, Az idõ kereke azonban soha sem állott még 
hogy addig is, míg üt a szabadság órája, sok víz meg semmiféle szentszövetség parancsára 
fog még lefolyni a Dunán, miként sok víz lefolyt és ha ma nem, holnap egészen biztosan össze 
a Visztulán is, mielõtt Lengyelország újból össze fogja zúzni mindazt, ami mesterkélt, hazug, 
tudta szedni szétszórt csontjait. beteg és természetellenes az új Kelet-
A mi „hódítóink” azonban szerencsére kis Európában.
nemzetek. Kis nemzetek, amelyek nem is olyan Addig is mit tegyünk mi magyarok? Semmi 
jó katonák, mint voltak Nagy Frigyes poroszai, szükség arra, hogy összeesküvést szõjünk, 
nem is olyan jó adminisztrátorok, mint voltak hogy lázítsunk, hogy fegyvereket és 
Mária Terézia osztrákjai, sõt nem is olyan nyomtatványokat csempésszünk. De ezt 
fegyelmezett és fanatikus szolgái az államuknak, nem is teszi senki! A mi irredentánk 
mint voltak Katalin cárnõ oroszai. színhelye nem a végeken, hanem Budapesten van. Itt kell 
A kis nemzetek nem urai saját sorsuknak, az õ emelkedésük és szervezkednünk, itt készülõdnünk. A készülõdésünk: a nemzet 
hanyatlásuk mindenkor rajtuk kívül esõ erõk játékának kulturális, gazdasági és katonai erényeinek gondozása legyen. 
eredménye. Olvassuk el az oláhok vagy a szerbek történetét, Szervezkedésünk: a társadalmi erõk egyesítése. Az egységes, 
örökös hullámzás az, amelynél (csak úgy, mint a magyar mûvelt, munkás magyarság megnyerte a harcot züllött és 
történelemben, de még kirívóbb módon) a rövid föllendülés napról-napra jobban züllõ szomszédjaival szemben, mielõtt 
egy-egy korszakát a rettenetes nemzeti katasztrófák és a még kihúzta volna a kardját.

Herczeg Ferenc: Irredenta?

Hevesi Sándor: A magyar színpad, ahogy volt, és ahogy lesz

 magyar középkorban a végvárak jelentették a színházakat sem kímélte meg, sõt hogy a színházak nem egy 
gyõzelmet vagy a kudarcot, a területi nyereséget vagy esetben buzgó terjesztõi voltak a ledérségnek és a léhaságnak. Aveszteséget. A nándorfehérvári diadal, melybõl egész De nem szabad elfelednünk, hogy a végházak katonái sem 

Európa lélegzete elállott, egy ilyen végvár megmentése volt, voltak mindenkor hû és igaz katonák, néha ott is nagyban folyt 
csakhogy ennek a várnak a kulcsaival igen sokáig ki lehetett a dorbézolás, és ha szûk volt az ellátás, néha rablókalandoktól 
nyitni Közép-Európát… sem rettentek vissza. De a nagy veszedelmek órájában 

nemcsak megállották a helyüket, hanem a vitézség olyan 
A végek! A végek! A végházak és végvárak! Lenyúlnak a vakító próbáit adták, hogy egész Európa belekáprázott.
magyar történelmi élet gyökeréig és felnyúlnak a magyar És ebbõl a szempontból kell megítélnünk a mi elveszített, 
irodalmi élet koronájáig. Hunyadi és Kinizsi hõstettei, Balassi modern végvárainkat is, azt a hat nagy színházat, amelyek 
és Zrínyi költeményei e falak körül szárnyalnak. nemcsak a nemzet kulturális és mûvészi életébe kapcsolódtak 
A mai magyar végházak a nagy magyar színpadok és a ezer szállal – hanem – s ez nem kevésbé fontos és jelentõs – 
békeszerzõdés hat ilyen végvárat szakít le a magyar mûvészi nem egyszer a nemzetmentés szörnyû feladatát vállalták és a 
élet területérõl- és ez a hat végvár: Arad, Kassa, Kolozsvár, feladat megoldásához is volt erejük.
Nagyvárad, Pozsony, Temesvár – a kisebbekrõl hallgatnak, 
bár azzal a gyászunk nem kisebb. A magyar „játékszín” ugyanis, amint régebben nevezték, igazi 
Ha a magyar színházakat egy sorba helyezem is a magyar értelmében és mivoltában alig másfélszáz esztendõs és végsõ 
végházakkal: nem hunytam szemet a tény elõtt, hogy az utolsó kifejlõdése nem az európai mustra szerint bonyolódott le. 
tizenöt-húsz esztendõ erkölcsi és mûvészi lazasága a Magyar földre nem plántálódtak át a régi, római pogány világ 
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szá z ron ggy al cif rál kod ó, mes zel tké pû boh óca i és német szó erejével szembehelyezte az eleven magyar szó 
tréfacsinálói, a magyar igricekbõl sohasem váltak erejét.
komédiások, a magyar színjátszás csak mint mûkedvelõ Hogy az milyen emberfölötti feladat volt: mindenki tudja, aki 
próbálkozás jelent meg az iskolák falai között – a a XVIII -ik század hazai német játékszínével csak kevéssé is 
tulajdonképpeni igazi játékszín Magyarországon német volt, fogla lkozo tt. 1970-bõl két adalék mindennél jobban 
vendégjárás, betelepülés – végül bitorlás, mint sok más egyéb. megvilágítja a magyarság szomorú, sõt szégyenletes helyzetét 
De mikor Mária Terézia bársonyos, és II. József acélos keze a német világ közepette: a „Pannóniai Félix v. a hamvaiból 
nyomán az egész magyar szellemi világnak mindenestõl feltámadott magyar nyelv” szerzõje azt ajánlja, hogy a 
németté kellett volna átvedlenie: egyszerre olyasmi történt, kártyaasztal nyereségeibõl építsenek minden városban egy-
aminek párját nem ismerem a világon. Amikor mindennek egy közönséges nézõházat, a külföldieskedõ magyarok pedig 
meg kellett volna halnia, minden újjászületett, magyarrá a víg és szomorú játékoknak és mesterséges éneklésnek 

hallgatására ne menjenek idegen városokba, hanem adják 
eddig tett haszontalan költségeiknek csak egytized részét 
magyar játéknézõ helyeknek építésére. Gyakoroltassák 
ifjaikat a víg és szomorú játékoknak játszásában, a 
mesterséges éneklésben és táncokban s meg fogják látni, 
micsoda játszó mesterek válnak közülük… A magyar nõkhöz 
fordulva pedig felszólítja õket, hogy most, amikor az anyai 
nyelv hamvaiból feltámadott, mutassák meg ahhoz való 
szeretetüket, ha igaz magyar vér forrong szép kék ereikben… 
De a valódi helyzetet az elsõ magyar színjátszó-társaság 
Pestmegyéhez intézett kérelme tárja föl, amelyben többi 
között ezek foglaltatnak: A mi hazánkban is annyira 
megszaporodtak a német teátrumok, hogy majd csaknem 
minden népesebb városban vagynak affélék, melyek által a 
német nyelv hathatósan terjed és magyarul, de igen hibásan 
és igen keveset. A férfiak szörnyû hévvel erõsítették, hogy 
ámbár tótul beszélnek, õk szívvel-lélekkel magyarok és 
nagyban fogják pártolni a magyar színészetet. És szavuknak 
állottak. A magyar színészeknek nagyon jól folyt dolguk 
Kassán.

született, kitermett az õsi földön, látható elõkészület, lassú De Kassa nevelõi szerepe csak a múlt század húszas éveinek 
fejlõdés nélkül, mint valami csodavirág. végén kezdõdik el igazán, amikor Kolozsvárt megvolt már az 
A nemzeti játékszínt mindenütt sok évszázados fejlõdés elõzi állandó magyar színház, csakhogy állandó pénzzavarral is 
meg, amely egész különös módon kétágú s egyszerre indul el a küzdött, s amikor Pesten még csak tengõdniük lehetett az oda 
templomból és a piaci bódékból, hogy azután valahol felmerészkedõ vándorszínész társaságoknak. A pesti 
összefonódjék és drámává, és színjátszássá alakuljon át. színjátszók után – most a kolozsvári színjátszóknak adott 
Nálunk ezt a fejlõdést – mint annyi mást is – a török hódoltság Kassa nemcsak menedéket és kenyeret, hanem ami ennél 
végképpen megakasztotta. Európában mindenütt az utcáról, a döntõbb és tiszteletreméltóbb, olyan fejlõdési lehetõséget, 
piacról, a sátorokból és bódékból, a kezdetlegességnek és amelyet sem Pest, sem Kolozsvár nem tudott nyújtani a 
nyomorúságnak szellõs tanyáiról indultak el azok a komédiás magyar játékszínnek.
csapatok, amelyek végül mint fejedelmi udvarok dédelgetett Kassa, a maga erõs és eleven kulturális érzékével s idõközben 
színjátszótársaságai annyira vitték, hogy Baron, Moliére híres megerõsödött magyarságával kitûnõ miliõ volt a sokat próbált 
színésze már úgy nyilatkozhatott, hogy a színészt magyar színjátszás számára s megjött a gondviselésszerû 
hercegasszonyok térdén kellene fölnevelni. Nálunk ez éppen ember is, aki a nagy feladatot gyönyörûen megoldotta. 
megfordítva történt. Jó családokban nevelt és dédelgetett Berzeviczy Vince báró volt az a különös férfiú, aki, mint 
nemes úrfiak és kisasszonyok leszállottak a piacra, a bódékba annakidején a legtöbb fõnemes, ifjú korában nem is tudott 
és sátorokba, hogy komédiázzanak a népnek. magyarul s ezt a sokáig barbárnak mondott édes anyanyelvet, 

mint katonatiszt sajátította el, századjának magyar 
Azaz, hogy nem! Azok a nemes úrfiak és kisasszonyok nem legénységétõl. Mint katona Olaszországba került, Velencében 
komédiások voltak, hanem apostolok, azok a bódék és sátorok és Milánóban bolondja lett a drámának és az operának. 
nem komédiásházak voltak, hanem a „hamvaiból feltámadott Dramaturgiai tanulmányokba merült s minthogy a kártyát egy 
magyar nyelvnek” fellegvárai. A magyar játékszín szerencsétlen imádó vak szenvedélyével szerette, végre meg 
megteremtése legelsõ sorban nem mûvészi, hanem hazafias kellett válnia a katonaságtól is, szülei levették róla kezüket s a 
cselekedet volt, nem annyira szórakozás és mulatság, mint fiatal arisztokrata Ausztriában kénytelenségbõl fölcsapott 
inkább támadás és védekezés. Azok az úttörõ magyar színésznek. Ez a Berzeviczy báró volt az, aki mint tékozló fiú, 
színészek, akik a nemes vármegye szolgáinak, a szellem a húszas évek végén megtért Kassára, a szülei házba, aki 1829-
hajdúinak tekintették magukat – nem voltak rokonai a nyugat- ben átvett a kassai magyar dal- és színjátszó társaság 
európai komédiásoknak. A magyar színjátszás nem a magyar kormányzóságát s akit az Akadémia pusztán azért az 
nép mókás vagy komédiás lelkébõl sarjadzott elõ, hanem a érdeméért választott tagjai közé, hogy olyan kitûnõ 
magyar úri osztály hazafias félelmébõl és aggodalmából. A intendánsnak bizonyult. Berzeviczy, aki a nyomor iskolájában 
magyar úri osztálynak értelmisége ráeszmélt arra, hogy az tanulta meg a színjátszás minden csínját-bínját, a legnagyobb 
eleven szónak félelmetes és döbbenetes az ereje s az eleven koncepciójú emberek közül való volt, akik Magyarországon 
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valaha is foglalkoztak színházzal. Megítélhetõ ez abból, hogy hagyományok iránt. S ahol a magyar színész magyarul 
mit akart õ a kassai színjátszó társasággal. Világosan szólhat, ott nemcsak a régi gyökérszálak fejlõdnek tovább, 
kimondott célja az volt, hogy „lassan-lassan olyan színészi hanem új gyökérszálak nõnek, új kapcsolatok szövõdnek, a 
generációt neveljen fel, melyet rövid idõn lehessen valamivel színpad fölöttébb alkalmas arra, hogy külön területeken élõ 
mûvészibb készülettel Pestre átplántálni, hogy ott aztán nemzetrészekben is teljes virulenciával tartsa fenn a nemzeti 
természetileg jobban, könnyebben és hamarább öntudat nagy gondolatát.
tökélyesûlhessen.” Kassa egyesítette a magyar színjátszás 
legfényesebb erõit: Udvarhelyi, Pályi, Szerdahelyi, Megyery, Ennek természetesen van egy igen mélyreható etikai föltétele, 
Szilágyi, Szentpétery s a külföldön is híres Déryné ott mely mindenestül Csonka-Magyarországon múlik. És ez nem 
játszottak. Apostoli szövetkezésnek nevezték a hetek e töb b és  nem  kev ese bb,  min t az , ho gy a  mag yar  
társaságát s ebben az elnevezésben nem volt semmi túlzás. drámairodalom, amely utóbbi idõben meglehetõsen ledéren és 
Aztán Kolozsvár és Pest is visszakívánta színészeit s Kassa léhán fogta fel a maga feladatát, le tud-e merülni az ezeréves 
nemcsak hogy megnyugodott ebben, hanem tovább nevelte a múltba, nagy Magyarország ezeréves megpróbáltatásának 
magyar színészeket Pestnek: Egressy Gábor, László, szörnyû jeleneteibe, hogy onnan megújhodva és 
Lendvayék, Fáncsy innen kerültek a budai társasághoz. megacélosodva kerüljön ismét fölszínre, teljes és tiszta 

tudatában annak, hogy a színpadon a nemzet legnagyobb 
Pozsony és Temesvár, Arad és Nagyvárad szerepe nem ilyen problémáit kell fölvetnie és mûvészileg kialakítania. A 
gyökeres és jelentõs a magyar játékszín kifejlesztésében; de magyar történelmi dráma problémája ma új alakban lép 

ne mz et i k üz de lm ük  a elõtérbe s megoldást követel. Csonka-Magyarország 
nyelvért , a magyarságért  drámaíróját csak a régi, a történelmi, a nagy Magyarország 
nem kevésbé fontos, kivált egyesíti azokkal, akiket elszakítottak tõlünk. A magyar 
ami Pozsonyt és Temesvárt történelmi dráma, amely hosszú idõn keresztül dilettánsok 
illeti, ahol a legutóbbi idõig a kedvtelése volt akadémiai pályázatok kapcsán, ma vitális 
magyar  színjátszásnak kérdésévé lett minden magyar embernek – s kell, hogy vitális 
úgyszólván állandóan vere- kérdésévé váljék minden drámaírónak, akinek van hajlama és 
kednie kellett a némettel. De érzéke ahhoz, hogy átélje és föltámassza a múltakat.
talajt nyert, meggyökere-
sedett, megerõsödött ez a A magyar érzés teljességét csak a háború elõtti Magyarország 
színjátszás mind a hat helyen tudja megadni nekünk s a magyar színpad jövõjét, az 
a Csonka-Magyarországon elszakított magyar színházakkal való igazi, szoros és 
mindössze  ké t  v idék i  termékeny kapcsolatunkat csak az biztosíthatja, ha Csonka-
színházunk maradt, mely  Magyarországon a drámairodalom nemzeti és erkölcsi 
amazokkal egyenrangú: a irányban elmélyül, aminek elsõsorban – magyar történelmi 
debreceni és a szegedi. dráma reneszánszában kell megnyilatkoznia.
A száz év elõtti küzdelem Budapesten kívül – mint mondottam – két nagy színházunk 
tehát új alakban és sokkal maradt: a debreceni és a szegedi. Leírtam bõven, hogy a múlt 
sú ly os ab b kö rü lm én ye k században az idegen Pestnek Kolozsvár szült és Kassa nevelt 
között föléled. A magyar színjátszókat. Ha Budapest saját erejébõl nem képes arra a 
színpadnak, mely az utolsó nemzeti megújhodásra, mely drámánknak és színpadunknak 
évtizedek alatt – legkivált a is életkérdése, akkor Szegedre és Debrecenre hárul a feladat, 
vidéken, de a fõvárosban is – hogy szüljön és neveljen az idegen fõvárosnak nemzeti 
j obbá ra  a  s zó rakozás  drámaírókat.
eszközévé süllyedt: magára 
ke ll  es zm él ni e,  a ré g Ennek a nemzeti drámának nem Kisfaludy, hanem Katona 
elhagyott oltárok tüzén kell szellemében kell fejlõdnie. Nemzetinek kell lennie s nem 

újra fölmelegednie, hogy megfelelhessen annak a rendkívüli hazafiasnak, drámainak és nem retorikainak, mûvészinek és 
hivatásnak, mely rája vár a jövõben s mely megint csak azzal nem propagatívnak. A propagatív erõ nem frázisokban rejlik, 
az egy szóval fejezhetõ ki, amelyet már föntebb leírtam: – hanem abban a bensõ öntudatban, amely a mûvet áthatja, s 
nemzetmentés. amelynek nincs szüksége olcsó, dilettáns eszközökre, mert ha 
A mohácsi vész után következõ évtizedek alatt, amikor három megvan, megdobban tõle minden rokonszív, akármily messze 
részre bomlott az ország s mindegyik része mást uralt, az idegenben is, ha pedig nincs meg, a dráma úgysem hat a 
akkori íródeákok – a kor literátorai és diplomatái – a komoly elemekre s legföljebb a naiv karzati közönség tapsait 
szétdarabolt Magyarország egységes öntudatát fölkeltették és válthatja ki. A magyar drámának nem új mottókra, hanem új 
ébren tartották magyar levelezésükkel, mely a nemzeti nyelv lélekre van szüksége – úgy kell újjászületnie, ahogy Szent Pál 
csodálatos megújhodása és kivirágzása volt. E csak kívánja, s akkor a nemzet politikai fejlõdésében ugyanolyan 
legújabban fölfedezett s méltányolt rendkívüli jelenség a mi része lesz, mint volt a színjátszásnak a múlt század elsõ 
történelmi horgonyunk, amelyben meg kell fogódznunk, felében.  
amikor az elszakított magyar színházak szerepét a jövõben 
kiformálni próbáljuk magunk elõtt. A szerzõ rendezõ, dramaturg, író, színigazgató.
Bárminõ üldözésnek vannak is kitéve ez idõ szerint sok *Nagykanizsa, 1873. máj. 3. – †Budapest. 1939. szept. 8. 
helyütt a magyar színtársulatok, a magyar városokban a 
magyar szót a színpadon elhallgattatni nem lehet, ha 
magyarságban csak egy kis ragaszkodás él még e nagyszerû 
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Karinthy Frigyes: Levél

des kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked, nyugodtan írhatok és szabadon és õszintén – hozzád beszélve és mégis 
magamhoz, – valamirõl, amirõl soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem Émondtam. Most, ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és bolondos álom után, 

elõször válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót… íme, erõlködöm és nem tudom kimondani most se, különös 
szemérem fog el, nem tudom legyõzni; pedig nem volnék éppen zárdaszûz, se vénkisasszony – nevén szoktam nevezni nemcsak a 
gyermeket, de ama boldog és áldott bölcsõt is, ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell 
kimondani: úgy-e?
Különben ha nem értenéd dadogásomat, útbaigazíthatlak. De fordulj el, ne nézz a szemembe. Még nem olvastam ezt a könyvet, amiben 
levelem meg fog jelenni: de úgy gondolom, ama szót megtalálod benne többször is – hiszen arról szó a könyv, amit ez a szó jelent. És 
megtalálod régi versekben és széles szólamokban, amik most újra élni kezdenek – én még akkor ismertem õket, mikor egyidõre 
halottaknak tetszettek, üresen, furcsán kongottak a fülemben, nem értettem õket, vállat vontam. Igen, valamirõl beszéltek ezek a versek 
és szóltak valamirõl, amirõl tudtam, hogy van, mint ahogy van kéz és láb – különösen hatott rám, hogy emlegetik, mintha valaki minden 
lélegzetvételnél megnevezné a láthatatlan elemet, mely tüdejébe nyomul. Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan: azt 
mondták nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni. Mintha azt mondták volna, szeressem a kezemet és a lábamat. Dac fogott el és 
furcsa makacsság: – hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, holott én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok – 
holott én gúnyolom és dorgálom magamat? S mert a földön járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, 
csak horizontja van? S mért nem tudok ellenni étel és ital nélkül, tegyem meg istenemmé az ételt és italt? S mert nem tudok szólani 
másképpen, csak így, ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól? S ha erõt adott nekem a föld, amelybõl vért szíttam magamba anyám 
emlõin át – ezt az erõt csodáljam a munka helyett, melyet végrehajtok vele? Dac fogott el és makacsság: embernek neveztem magam – 
azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem magam – léleknek 
neveztem magam, mely rokonlelket keres, akárhol itt e földön, s ha kell, a pokolban is.
És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy Szolnokon, vagy Kolozsvárott, megálltam 
elõtte és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben, vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a 
virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem és az idegen ember dicsérte a Lánchidat és a Dunát és az aggteleki cseppkõbarlangot 
és a dobsinai jégbarlangot és a Vaskaput és a Balaton vizát – akkor lesütöttem a szemem és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És 
mikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában 
tudja, hogy álmodik és amit lát, nem valóság, álomkép csak, tündérmese, játék. Játékháznak éreztem az idegen házat – csak játszották az 
emberek, hogy ezt õk komolyan veszik – és mikor a vendéglõben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tõlem a játékpénzt, amit 
kezembe nyomtak, mikor átlépem a magyar határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy õk komolyan mondják: hélas! és wehe! 
és ahimé – mikor jaj-t kell mondaniok – és arra gondoltam, hogy haláluk percében õk is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható 
ismerõs valóság ott kezdõdött nekem, ahol átlépem a határt – ha életemben elõször jártam is arra, ahol átléptem.
De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz 
majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik 
nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.   

Korcsmáros Nándor: Légvártól a kártyavárig

mil yen  hat árt  egy  nép nek  az éle tvi szo nyo k alatt békesség, fejlõdés nem lehet. Mert egy népnek, amely 
meghatároznak, olyan határon változtatni erõszakkal erõs és ennek következtében gazdag, bányák és erdõk is Aés csak ideig-óráig lehet. Az így megrajzolt határok kellenek, de szüksége van arra is, hogy meg is legyen védve. 

csak addig maradnak meg, amíg az erõszak fenn tudja magát Az ellenség is érezhette, hogy mennyire a józan ész 
tartani. Örökkön tartó erõszakot pedig nem ismer a történelem. parancsolatai ellen cselekedett, mert itt-ott megpróbálkozott, 
Az erõszakhoz erõfeszítés kell, az ehhez való kitartás pedig hogy népszavazással oldja meg az új határok kérdéseit. A 
véges. Ha megszûnik: a vonalak, amiket akár napóleoni, akár wilsoni pontok is erre az elvre támaszkodnak. Wilson még ma 
nordcliff-i kezek rajzoltak a mappára, felbomlanak és is abban a hitben él, hogy ez a legigazságosabb megoldása a 
visszaigazodnak. A hegyek koszorúi, a folyamok irányai, a kérdéseknek, de sok jeles politikusunk is himnuszokat zeng a 
nemzetek egyes atomjainak hatalmas erejû kohéziója: ezek népszavazásnak, amely azonban oly veszedelmes, melynél 
fogják végeredményében Magyarország határa it  is  hirtelenében veszedelmesebb dolgot el se tudok képzelni.A 
megrajzolni. népszavazás elvének elfogadásával törvényül fogadjuk el azt, 
Ha a Marsról a földre vetõdne, nem is egy tudós, hanem csak hogy valamilyen terület hovatartozandóságát az a nép döntheti 
egy egyszerû okos ember, akinek az volna a feladata, hogy a el, mely a szóban forgó területet lakja. Ez így – következ-
Duna és a Tisza jobb és baloldalán elterjedt magyarságnak ményeinek átgondolása nélkül – szépnek és igazságosnak 
vonja meg a földrajzi határt, a marsbeli okos ember látszik.  De ha átgondoljuk köve tkezményeit,  rias ztó 
végigtapogatná  a Földet és északke leten a Kárpátok eredményekre jutunk. Ami ma törvény és igazság, azt bárki 
koszorúját, délen a Drávát vagy Szávát, délnyugaton pedig a holnap is törvénynek és igazságnak nevezheti. Ha ma az az 
Quarneroi-öböl északi partvidékeit állapítaná meg olyan igazság, hogy egy terület hovatartozandóságát a terület 
határok gyanánt, amelyek nélkül a síkságon elterjedt lakossága döntheti el, úgy joga van ezt igényelnie máskor is. 
magyarság nem élhet és amely nélkül a Kárpátok hegylánca Mi következik ebbõl? Örökös nyugtalanság és bizonytalan-
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ság. És államhatárok mindenkor a határszélen lakó népek 
szeszélyétõl és befolyásolhatóságától függnek és csak 
alkalmas pillanat kell, hogy az ország területét megcsonkítsák. 
De mást is eredményez a nemzetiségeknek az a joga, hogy 
szavazatukkal döntsék el, hogy hová tartozzék a föld, amelyen 
laknak? Az államokban a legszenvedélyesebb sovinizmus kap 
lángra. Melyik állam adna szabadságot, alkalmat, módot a 
nemzetiségek fejlõdésére, ha tudná, hogy holnap elszaporod-
ván, elszakadhatnak az országtól? Veszedelmes volna minden 
idegen nemzetiségû család, amely az ország területén belül 
telepedne le, mert pár száz év múlva megsokasodva, az ország 
területi épségét veszélyeztetheti. A népszavazás elve az 
idegenek gyûlöletét, üldöztetését eredményezi. Nemzetiségi 
jogról többé beszélni se lehetne. Követelhetné-e valaki, hogy 
jogot adjak egy népnek saját hazám keretén belül nyelvében és 
hitében fejlõdnie, ha tudom, hogy ezek a tõlem kapott jogok 
veszedelmesekké válnak reám, mert módot nyújtottam velük, 
hogy majdan a népszavazás elve alapján állva, országomat 
megcsonkítsák?
Az országokat kényszeríteni kell arra, hogy a nemzetiségek-
nek szabadságot és jogot adjanak, de a népszavazás elvét 
valóra váltani, az európai államok örök bizonytalanságát és 
békéjének örök veszélyeztetését jelentené.
Az államok úgy, amint eddig voltak, lehet, hogy csak 
kártyavárak, amelyeket egy lökésre össze lehet dönteni, de 
azok az államok, amelyeket népszavazásokkal tesznek 
nagyobbakká, még ennél is kevesebbek: légvárak, amelyeket 
meg se kell lökni, hogy összeomoljanak; az érkezõ hajnali 
szellõ is elsepri.

A szerzõ író, újságíró,
*Siófok, 1883. ápr. 12. –† Bécs, 1959. dec. 6

Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás

alamikor, midõn a kutyák éjszaka veszettül ugattak bekopogtatott magányos kastélyokba és több újságot mondott 
divatj amú lta  falusi  házam körül és hir tel en a házigazdának, amennyit a falusi postás hord; a Bakonyban Velhallgattak, mintha megszégyellték volna magukat, benyitogatott erdõszéli korcsmákba és az erdõzúgásban a 

azt gondoltam, most meg el a kertek alatt Siska. Ha csárdás nagyapjáról beszélt hosszú történetet.
lakodalomból jövõ szánka csörgött el lassacskán az ablakom 
alatt, amelyen az utasok oly mélyen aludtak, mint megannyi Sis ka ván dor leg ény  vol t, tal án min den ütt  ism ert ék 
behavazott Nepomukiak, tudtam, hogy Siska vigyáz a Magyarországon. Õ maga azt mondta örökös járás-kelésérõl, 
kasfarból a lovakra, hogy árokba ne tévedjenek; ugyancsak õ hogy egyszer igen fontos levelet bíztak rá, amelyet tíz 
üldögélt a víg vásárból hazafelé bóbiskolva haladó vásárosok esztendõ óta nem tud kézbesíteni, mert nem találja a címzettet. 
ládái mögött. Ha a nyugalmazott major, a falu másik oldalán Néha – amint Siskának kedve diktálta – egy igen nagy úr bízta 
jókedvében éjjeli zenét rendelt magának vagy rosszkedvében meg a levéllel a bécsi piacon, amint ott bámészkodott volna a 
pisztollyal kilõtte a pipát az õszi ködben ballagó parasztok Magyarországból jött komondorokra, a kutyák ugattak és a 
szájából, azt gondoltam ismét, hogy néhány órával elõtt Siska nagyúr szeme nedvesedett a könnyektõl. „Vidd el, fiam ezt a 
járt erre, aki az õrnagy levelére választ hozott a Dunántúlról levelet annak az asszonynak, aki a gyermekünket nevelgeti 
attól az asszonyságtól, akibe a régimódi férfiút élete végéig valahol Magyarországon. Nem bánod meg.” Máskor, ha õszi 
szerelmes volt, miután egyéb dolga nem volt. Ha nyári sarat kapart le a csizmájáról, gomolygó kárpáti köd füstölgött 
reggeleken a rigók úgy énekeltek, mint a dombérozók, akik száraz makkal díszített kalapja alól, Siska búsan dörzsölgette a 
egy új nótáért az éjszaka az ezüstkupakos szipkájukat hagyták kezét a nedves fán bizonytalankodó tûznél. „Soha se adhatom 
Késõ Fáninál, bizonyosan tudtam, hogy Siska ment át oda a levelet annak, akinek írták. Régen meghalt az már a 
hajnalban a hídon. A hosszúszõrû fuvaros-lovak, amelyek várakozástól,” – dörmögte. De soha se melegedett meg 
egykedvûen jártnak messzi lengyel városokat és kõoszlopos annyira, – még akkor sem, ha a major cigányokért küldte és a 
fogadói udvarokat, mindig felvidámodtak, ha Siska a fülükbe nagyerejû Siska nemcsak a cimbalmot, nagybõgõt vette a 
súgott. A Tiszánál a holdvilág elõl eresz alá bújt révész- hátára a derékígérõ hóban, hanem a muzsikusokat is – hogy 
legények felébredtek, ha Siska a maga nyelvén átkiáltott megmondta volna: kinek kitõl viszi a nagyfontosságú levelet. 
hozzájuk a túlsó partról. Erdélyben fehérlõ országutakon És ilyenformán hervatag férfiak, tavaszmúlt asszonyok, 
gyors járása elhagyta a borvizes szekereket, a Tátra alatt akiknek valamely titok (persze: szerelem) lappangott régen 
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letûnt életében: felrebbentek a sötét zugolyban elgondolkozá- Fakó asszony bújt elõ rongyokban, mint a szegénység 
sukból, ha a korán beköszöntõ õszi estéken Siska keresztül képmása.
haladt a falun. De megfeledkeztek a kialvóban lévõ pipájukon Ember,  légy magadbaszá lló. Tán férjem, mindenem, 
szippantani azok a fa lubégi  uraságok, akik sárga  kenyéradóm, életem fele bízta rád a levelet, midõn az ellenség 
újságpap irossal beragasz tott  ablakaik  mögö tt mind ig elhurcolta a messzi rabságba? Könyörülj rajtam. Csak azt 
fantasztikus örökségeket vártak, – hátha épen errõl van szó a mond, hogy él még és erõm lesz tovább várni.
Siska levelében? De várták a vándorlót azok az õszi mezõként 
faku lt leán yok,  akik  ritk uló rövi dülõ  haju kat mind  Egy kisfiú és egy kisleány térdepelt a haldokló mellé.
bánatosabban fésülgették a tükör elõtt, – hátha Csillag Anna 
üzeni meg a hajnövesztés titkát a levélben? Talán halottak is Apánkat, anyánkat láttad tán, vándor? Mi életünk végéig 
felültek ravatalukon két vagy tíz gyertya között, amikor Siska imádkozunk a lelked üdvösségéért, ha hírt mondasz róluk.
a faluba érkezett, tán megjött a levél, amelyet életükben hiába A võlegényem? – sírt közbe egy ifjú szûz. – A fiam? – rebegte 
vártak? egy félig vak asszony. – Elveszett vagyonomról tudsz talán? – 

reménykedett egy tönkrement kereskedõ. – Hová lett a 
Szívet hidegítõ õszökön, hancúrozó kedvû tavaszokon, vármegye címere? – dadogta egy õszbeborult fejû, halovány 
elnémultan kanyargó országutakon, katzenjammeros ócska férfiú.
fogadók környékén, behorpadt sírhalmú temetõk mellett így 
mendegélt Siska sok esztendõn át. Haja és bajusza megsárgult, Siska felült a szalmán és mind lejjebb ereszkedett a 
megpirult, mint a nagyfák levelei, kalapja megfogyatkozott, szempillája. A menekültek körülállták a vándorlegényt, akinek 
mint a félkerék a kerékjártók kapuján, lábai a lõcshöz rongyos csizmáján tapadt minden magyar országutak sara, 
hasonlítottak, amelybe annyit kapaszkodott, ha elfáradt, de ruháján a foltok, mint Magyarország térképén a megyék, 
rongyos köpenyege nem nyílott széjjel a titok széjjel a titok kalapja mellett havasi gyopár és ibolya. A haldoklót körülvevõ 
felett, amelyet rejtegetett. Hazugságokból élõ öregek egy embergyûrûn egy fiatal legény tolongott át.
pohár bor, vagy néha már csak a temetés kedvéért rokonaiknak Siska felnyitotta a szemét és örömteljesen intett. A keblére 
légvárakat építettek a Siska-féle levélrõl, ajtó mellé ültetett mutatott:
vénasszonyok holdas éjjeleken váratlanul megpillanthatták Itt van a menyasszonyod levele – rebegte. – Azt írja, hogy 
álmukban azokat a pirosarcú, nagybajuszú leventéket, akiket legyen bár ellenség évekig a hegyeken és síkságokon, hûsége 
fiatalkoruk óta nem láttak, elkártyázott életû, zöldre kopott meg nem törik: és visszavár szíve minden dobbanásával. 
uraságok kisiettek a kapun, hátha meghalt valaki, kitõl Felébred bármily sötét az éjjel, ha lépteket hall az ablak alatt, 
örökséget reménylenek? Az örök, kiirthatatlan reménység volt megismeri a fehér galamb lehulló tollán a te üzenetedet; 
a vándorlegény; haldoklók felsóhajtottak: „Épen itt volna az meghallja a süvöltõ szélben a te messzi sóhajtásodat. Vár.
ideje, hogy Siska megjöjjön a levéllel!” Siska átadván az üzenetet, mint aki dolgát jól végezte, 
Siska még egyszer visszatért, amikor már azt hittem, hogy elballagott ez árnyékvilágból.
többé soha sem látom. Egy vasúti kocsiban találtam meg, A felsõ Tisza hullámaiban kékül a szeme; a válla fehérsége 
amely vagon azelõtt marhákat szállított, falára krétával szûz, mint a tátrai csúcsok hava; a kezének ujjai a szétváló 
vasu tasok jel zési  közé  lelkesen  az vo lt írva: é ljen  magyar folyók, a Körösök; fogainak sövénye a Királyhágó 
Magyarország. Siska igen nyomorult állapotban feküdt sok hegylánca; arca, haja barna, mint a bánáti föld; hangjában lágy 
más társával együtt a szalmán. Emberek, akik hegyeikbõl, furulyaszó, amelyet északon hallani a Szent János tüzei 
városaikból menekültek az ellenség elõl. Gyermekek, akik mellett; érzelme mély, mint a Duna Drégely romjai alatt; 
tágra nyitott szemmel bámulták a rákosi pályaudvart. reménysége a csillag, amelyet mélázó pásztorok látnak 
Asszonyok, akik hamarosan megtalálták a kutat, ahol vizet hegyeikrõl messzi Magyarország felett tündökölni; szájának 
meríthetnek, de gyufájuk nem volt,amellyel tüzet gyújthattak méze Érmellék és Szerednye borához hasonlatos; jókedve 
volna. A vasúti kocsi tetején hó, amelyet a Kárpát vagy a játékos, mint a pisztráng a Poprádban és búja, búbánata halkan 
Királyhágó rázott rá szakállából emlékül. Az arcok sötétek, jön, mint az este ereszkedik le a fénylõ máramarosi havasokra. 
mint a fenyves erdõ. Egy Rákóczi Ferenc-fejû öregember, Az ország szépe õ, felruházva mindazon bájakkal, amelyekkel 
akinek rongyos ködmönét egy jóravaló hajdú sem venné a költõk valaha Magyarországot magasztalták. Szívének 
magára, a haldokló Siska fejénél ült és arra bíztatta, hogy adná nemessége végtelen, mint a búzatermés, lelkének áhítata 
elõ a levelet, amelyet rábíztak. égbeemelkedõ, mint Lomnic hegye, jósága oly áldott, mint a 

nyár a Duna völgyében. Õ írta neked a levelet, amelyben azt 
Siskát a hideg rázta. Ez az utolsó láz, amelynek fagyossága üzeni, hogy szakadatlanul, felejtés nélkül vár. Vár a Tisza 
elõl az emberek szívesen menekülnek a sírdomb hóbundája mellett, vár a Kárpát alatt, jelen van Erdély õsi országútjain a 
alá. A szeme félig kifordult, mintha olyan messziségbe nézne, Bánátban búzavirág kékségével virít, Pozsonyban a harangok 
a múlt idõbe, hogy belát a föld alá ismerõseihez. hangjában maradt meg a szava, hogy nyomban ráismerni.
Az öreg földbirtokos csendesen káromkodott: A fiatal legény keresztet vetett. A vándorló elment ugyan az 
Mit akarsz a levéllel a másvilágon, Siska? Én tán még hasznát élõk sorából, de itt maradt utolsó üzenete, mint az örökös 
vehetném az örökségnek, amit rádbíztak. reménység, a holtig tartó fogadalom, az álomban sem 
Siska a fejét csavarta. A ködmönös öreg duzzogva elhúzódott. elfelejthetõ jegyesi hûség, amelytõl elcsüggedt férfiak feje az 
Most egy viharvert, korán nekiõszült férfi fogta meg Siska égnek emelkedik.
gémberedett kezét. Ez volt utolsó szereplése Siskának, aki átjött a régi 
Te sok földet bejártál, ahol magyarok laknak. Felrepültél a Magyarországból, hogy végre vallomást tegyen a levélrõl, 
Felvidékre, átkeltél Erdélybe, átszöktél az ellenség láncán. amelyet egész életében hordozott északról délre, megállás 
Talán a feleségemtõl való az a levél, aki nem tudott nélkül, de soha sem kellett felbontani a levelet, mert keleten és 
elmenekülni az ellenség elõl? nyugaton is szabad magyarok laktak.  
Siska nemet intett.

35.



ég nem  raj zol ta meg  sen ki Mag yar ors zág  tisztában azzal, hogy mit jelent egy ezeréven át fejlõdött élõ 
mûvészettörténeti térképét: megelégedtünk azzal, kultúra.Mhogy rámutattunk természetépítette, elmozdít- Tu dj uk , h og y m ik  en ne k a  mû vé sz et ge og ra fi ai  

hatatlan határainkra s rámutattunk a mûvészeti kincsre, amely határalakulásnak látható okai. Abban a pillanatban, amidõn 
e határok közt a múltban gyarapította, a jelenben ékesíti Szent István nem Bizánctól, hanem Rómától kérte a királyi 
kultúránkat. Gyönyörködve ebben a kincsben nem is koronát, amikor nem Keletrõl, hanem Nyugatról hozatott 
gondoltunk arra, hogy egyszer még kénytelenek leszünk hittérítõket: el volt vetve mûvészetünk sorsának kockája. Ettõl 
határvédõ fegyver t kovácsolni belõle egy oly igazság a kronológiailag is pontosan megállapítható idõtõl fogva 
érdekében, amelyet talán azért nem lát a világ, mert ezer évnél mûvészetünk eggyé lett Európa s nem a közeli Kelet 
is régibb. mûvészetével. Ez azonban csak a külsõ tüneteiben 
Mi magyarok sem igen törõdtünk azzal, hogy van ennek a mi ellenõrizhetõ momentum. Voltak belsõ, lappangó, egykönnyen 
mûvészetünknek egyéb mondanivalója is, mint amit az föl nem tárható okok is, amelyek bizonyára hatalmasabban 
esztétikusok mûvészettõl általában várnak, olyan igazságok, mûködtek ama láthatóknál. Ezek az okok a magyarságnak 
amelyeket jó lesz emlékezetünkbe vésnünk, jó lesz soha többé mûvelõdésre termettségében, élénk s erõs valóságérzésében, 
el nem felednünk, mert alkalmasak arra, hogy megerõsítsék az természetes mûvészeti tehetségében keresendõk, amelyek 
önmagunk erejébe vetett bizalmat s növeljék a cselekvésre nél kül  az eze rév i fej lõd és val óba n neh eze n vol na 
való készséget. Mindjárt látni fogjuk, hogy nem önámításra megmagyarázható. Igaz, itt-ott ért mindet is némi bizánci 
való felhívás ez, nem álompor felkínálása, amely csak arra hatás, amely apró, mellékes tünetekben nyilvánult, így 
való, hogy szenvedéseket feledtessen, hanem tényekre való bizonyos idõk textilmûvészetében, pénzverésében, szóval 
utalás, amelyek tanulságosak és talán érdekesek is, mindenek hatás nélkül letûnt jelenségekben: az igazi bizánci érzület, 
felett pedig igazak. amint a mûvészetben a közeli Keleten jelentkezett, soha 
A mi Magyarországunk – tehát nem a csonka Magyarországot fontos, soha tartós mûvészettö rténe ti tényekben nem 
értjük – épített, faragott, festett mûveiben is egyetlen fejlõdési nyilvánult nálunk. Életösztönünk megóvott attól, hogy egy 
egység, sõt mi több: vele és általa válik kerekké, lezárttá az fénykorán átesett s lassú dermedésnek indult kultúrához 
egész európai mûvészet. Erre a tényre, amelyet mindjárt meg kapcsolódjunk s magunkba olvasszuk azokat a nyugat-ázsiai 
fogunk világítani, szüntelenül és fáradhatatlanul rá kell elemeket amelyek a bizánci mûvészetet õs-televényérõl, a 
mutatnunk nemcsak idehaza, ahol eddig alig törõdtünk vele, klasszikus görög mûvészet termõföldjérõl leszorították s az 
hanem fõképpen a külföldön s oly körökben, ahol a mûvészetet idõtlen Kelethez kapcsoltak, amely nem ösmeri a lüktetõ 
mint mûvelõdési fokmérõt is képesek értékelni. Épp e körök ritmusú fejlõdést.
figyelmébe ajánlhatjuk azt a feltûnõ s ennélfogva sokatmondó Magyarország megcsonkítói aligha élnek e tények tudatában, 
tényt, hogy a legutóbbi évezredben a magyar mûvészet hisz magunk is alig vetettünk ügyet rájuk.
ugyanazokon a fejlõdési fokokon ugyanazon a forma- Mûvészetünk azonban még másról is beszél, olyasmirõl, ami 
változáson esett át, mint a Magyarországtól nyugatra elõ az eddig vázolt tények fontosságának még külön súlyt is ad. A 
összes államokban, holott az ezeréves Magyarország keleti és felvetett probléma szemszögébõl  tekintve mûvészetünk 
déli határain túl az évszázadoknak e hosszú során ilyen múltját és jelenét, kitûnik, hogy a magyarságnak nemcsak a 
fejlõdésrõl, ilyen formaváltozásról szó sincs, nem is lehet. receptív ereje nagy, hanem az asszimiláló képessége is lépést 
Lisszabontól Brassóig s a magyar Al-Dunától a messzi tart vele.
Északig, ugyanabban a ritmusban folyik az európai mûvészet A fajiság kérdésével foglalkozó botanikusok azokat az erõket, 
fejlõdése, ugyanúgy követi a bazilika-stílust a román, a román am el ye k va la me ly  nö vé ny fa j lé ny eg es  sa já ts ág ai t 
stílust a gótika, ezt a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus determinálják, nagyjában két csoportba foglalják össze: az 
minden mûvészeti technikában. S mert e stílusok az egyetemes egyikbe kerülnek a külsõ ható tényezõk, azaz minden, ami a 
európai mûveltség folytonos fejlõdésnek tükörképei s azért növényt körülveszi: ezek számbavétele nem nehéz; a másikba 
változtak, mert a kultúra változott: éppen ezért csak ott találjuk azok az erõk tartoznak, amelyek egy növényfaj belsõ sajátságai 
nyomaikat, ahol ily élõ, változó, igazi európai kultúráról s melyek hatásának köszönhetõ, hogy például a mákszembõl 
beszélhetünk. Nos, a határvonal, amely ezt az élõ európai mindig mák, a kendermagból mindig kender fejlõdik: ez utóbbi 
kultúrát az egészen más természetû, a dermedtség jegyeit erõk mindmáig rejtélyesek, tulajdonságaik ismeretlenek s csak 
mutató keletibb kultúrától elválasztja, ez a határvonal hatásaikból következtethetünk biztos jelenlétükre.
egybeesik Magyarország keleti és déli határvonalával. Túl az Analóg jelenséget mutat a mûvészet is. A mienkben sem nehéz 
erdélyi Kárpátokon, túl a magyar Al-Dunán nem volt és nincs a a külsõ befolyásokat kimutatni, sõt fölvevõ képessége oly 
fönt vázolt értelemben vett európai mûvészet s a román, élénknek bizonyult a múltban, hogy például Magyarország 
gótikus, reneszánsz, barokk-stílusok gazdag formaváltozata és volt egyike az elsõ európai államoknak, amely megnyitotta 
természetes, élõ alakváltozása helyett dermedt csökevényeit kapuit a gótikus mûvészetnek, az olasz reneszánsz átvételében 
kapjuk ama régi bizánci mûvészetnek, amely soha és sehol sem meg éppen megelõzte valamennyit.  Érdekes, hogy a 
tudott az élõ élet változásaihoz ruganyosan simulni, amely nem magyarság az õt környezõ népek közül csak éppen a Nyugat 
tudott új eszméket asszimilálni, a mívelõdés talajából új né pe in ek  (e bb e a gy ûj tõ sz ób a mi nd ig  be le tu dj uk  
életerõt szívni, hanem mint egy az életbõl kikapcsolt múzeumi Olaszországot is) mûvészetén okult, sohasem keleti s déli 
tárgy szinte változás nélkül szemlélte az idõk rohanását, vele szomszédaién. Azonban ez az idegen hatásokra való reagálás, 
lépést tartani, vele szárnyalni nem tudott. amely mint életjelenség minden európai mûvészetnek 
Hogy e kétféle mûvészet határa egyúttal Magyarországnak is sajátsága, sohasem nyomta el az idézett fajképzõ erõk másik 
természetépítette keleti s déli határa, azt helyes lesz a kategóriáját, azaz azokat a nehezen tanulmányozható,  
mûvészettörténeti földrajz beszédes tényeként leszögezni. Aki rejtelmes bensõ erõket, amelyek a faj  jellemvonásait 
e határokat rideg kézzel el akarná mozdítani, aligha lehet megtartják, konzerválják, s amelyek a hatások ellenére is 
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változatlan adottságokat tartanak fönn. Az átvett mûvészeti újabb mûvészetünk történetében nagyon ékes példa arra is, 
stílusok ugyanis nálunk csakhamar oly vonásokat kezdenek hogy mûvészek tudatosan, tervszerûen menekülnek a magyar 
felölteni, amelyek másutt nincsenek meg, amelyeket tehát világba, külföldi tanulmányaik után, amelyeknek tanulságait 
jogunk van a mi mûvészetünk jellemvonásainak tekintenünk. csak eszközül használják arra, hogy hazai hatások alatt oly 
Elemzésük nehéz, körülményes; jelenlétüket azonban ösmerik stílust építsenek ki maguknak, amely magyar földhöz, magyar 
mindazok, akik bazilikáink, középkori stílusaink vagy akár sajá tságokhoz kötõdik.  Erre  jó példa a nagybányai 
modern mûvészetünk sajátságait tanulmányozzák. Az utóbbi mûvésztelep.
esik leginkább a nagyközönség érdeklõdése körébe, legyen Ennek a telepnek szellemi irányítói Münchenben és Párizsban 
szabad tehát ennek területérõl idézni egyet-mást. megismerkedetek egy mûvészeti kifejezési móddal, amely 
Mindenekelõtt szükségesnek látszik szembenézni azzal a voltaképpen negatívuma volt a korunkbeli akadémiákon 
külföldön elterjedt véleménnyel, amely, ha elismeri tanított kifejezési módoknak, amennyiben nem adott 
mûvészetünk létezését, mégis inkább magyarországinak, stilisztikai szabályokat, hanem azt ajánlotta, hogy a mûvész 
semmint magyarnak szereti az t tekinteni . E babona helyezkedjék a legközvetlenebb kölcsönhatásba az élettel, a 
leálcázására, amelynek rejtett célja tagadni a magyar faj természettel, a világgal. Ez a termékeny tanulság, amely 
mûvészetre való termettségét, elég rámutatnunk a felvett másutt is viruló mûvészeti korszakokat teremtett, magyar 
korszak egy sor messze kimagasló tehetségére, akik túlnyomó szempontból azt a veszedelmet rejthette volna magában, hogy 
része tagadhatatlanul magyar, sõt éppen az ilyennek elismert idegenben tanuló ifjúságunk a maga eredeti érzésvilágának 
dzsentri körébõl való, mint például Barabás, Madarász, rovására minden mûvészeti elemét ebbõl az idegen miliõbõl, 
Mészöly, Paál, Székely Bertalan, Szinyei Merse, Zichy annak átformáló hatása alatt fogja magába szívni. Szerencsés 
Mihály, sõt egy báró is: Mednyánszky. Magyarságukat épp oly és termékeny gondolat volt tehát a nagybányai mûvésztelep 
kevéssé lehet kétségbe vonni, mint azt, hogy mindegyikük a alapítása, amellyel az akkor még nagyon fiatal mûvészek a 
maga korának legjelesebb, egyetemes mértékkel mérve is magyar  röghöz  kötött ék maguka t és mûvészetüket . 
kiváló mesterei közé tartozott. A tényekre való ez egyszerû Termékeny volt azért, mert most már minden élményük, 
hivatkozás fölment minden bõvebb fejtegetéstõl. amelynek mûvészetükben kifejezést adtak, Nagybánya 
Ezzel azonban éppen nem mondtuk azt, hogy azok a jeles erde jéne k mély  költ észe téhe z, hegy eine k külö nleg es 
mestereink, akik nem dzsentri-családból származtak, nem plasztikájához, sík mezõinek hangulataihoz, külön egéhez, 
tükröznek mûveikben magyar sajátságokat. E tekintetben elég külön verõfényéhez és esthajnalához fûzõdött. Megszólalt 
ezt az egy nevet kiejtenünk: Munkácsy. Jól tudjuk, hogy e név tehát képeiken a genius loci szava s e szó magyar szó volt. S 
felvett név, az ifjú Lieb annyira magyarnak érezte magát s mert zárt sorban, tömörülve munkálkodtak e helyesnek 
annyira idegen volt neki minden más érzésvilág, sót nyelv is, fölismert cél érdekében, valóban nemcsak értékes mûvészetet 
hogy örökölt nevét is annak érezte. De van-e mûvészünk, teremtettek, hanem egyben olyant is, amely más vonásokból 
akinek vásznain a festék nehéz kérge alatt viharosabb magyar szövõdvén össze, más élményeken alapulva el is tért a külföld 
érzés feszül, mint az övéin? Bár kifejezési formáit idegenben átlagos mûvészetétõl, s mert amattól különbözõ, joggal 
tanulta, mûvészetének vele3je annyira nem német és nem vallhatjuk a magunkénak, hisz nekünk bizalmas, elõttünk jól 
francia, vagy senki mással össze nem téveszthetõ. Aki ismert sajátságokat tükröz.
elemezni próbálná e magyaros hatás összetevõit, annak Ezek a példák, így rövidre fogva is talán meggyõzõn 
meglehetõsen barbár eljárásra kellene magát szánnia: részekre illusztrálják azt az állítást, hogy a magyar mûvészet nemcsak 
preparálni azt, ami mûvein természetes egység, mert hisz átvevõ képességû, hanem az európai mûvészet keretén belül 
Munkácsy minden korlátozás, minden kritikai agymunka magyar sajátságok hordozója, tehát oly vonásokat mutat fel, 
nélkül a maga temperamentumának egészét sûrítette képeibe. amelyek az átlagos európai mûvészettõl eldifferenciálják, ami 
Valamit, ami mindig idegen volt a külföld kritikusai elõtt, akik amannak meggazdagodását is jelenti.
elég gyakran tanácstalanul nézték e különleges géniusz Most már, a tárgy e megvilágítása után, nem tudjuk, 
sáfárkodását. Nekünk azonban, legalább szívünknek, nyitott mosolyogjunk-e, avagy nagy haragra gerjedjünk-e annak a hiú 
könyv az õ lelke, amely oly jó ösmerõsünkként lobog, hevül, kís érl etn ek lát tár a, hog y ezt  a mi mûv ész etü nke t, 
néha virtuskodik, néha elméláz, olykor nagytermészetû, míveltségünk drága szomszédaink, akik hasonló értékû 
olykor sírvavigadó,  korlátokat tör át, féktelenkedik, mûvészetrõl még csak nem is álmodhatnak. Mit szóljunk ezek 
mélységekbe markol, tompa melankóliába merül, hogy szinte után ahhoz a gondolathoz, hogy Nagybánya ezentúl oláh 
duhajkodva csapongjon ismét. Ismerjük ezeket a nekünk legyen, Nagybánya, amelynek neve soha sem lesz kitörölhetõ 
meghitt jellemvonásokat, amelyek minden tompítás, minden a magyar mûvészet történetébõl s amely annyi magyar zamatot 
szépítés nélkül szólnak hozzánk a Milton, a Mozart, a Pilátus, a adott képírásunknak, hogy cseh meg oláh meg rác világot 
Csavargók idegen tárgyán át és természetesen sokkal elemibb jelentsen az a föld, ahol egy Paál, egy Székely, Madarász, 
erõvel hatnak ránk, mint éppen e különös módon keresett Hollósy, Markó, Mednyánszky, Munkácsy, Szinyei Merse stb. 
tárgyak. stb. bölcsõje ringott, gyermekkora lejátszódott, mûvészete 
Munkácsyban (éppen mint Paálban, Zichyben, Madarászban, elsõ s tehát legmélyebb benyomásait, érzésvilága maradandó 
Székelyben stb.) e sajátságok voltaképpen  gyermekkori alapjait kapta? Valóban, míveltségünk, amely ily értékeket 
ifjúkori emlékekként éltek a külföldi tartózkodás napjaiban, termelt, kissé kemény dió volna szomszédaink számára, 
sõt ott – egészen magyar módra – még meg is erõsödtek, magunk pedig, oly sokszoros kiraboltatás után, nem is 
mindenek felett uralkodókká váltak. A német Liebek gondolhatunk arra, hogy ily esztelen szándékkal szóba álljunk. 
nemzedékek során át tõsgyökeres magyarokká váltak Amily magyar a mûvészetünk, olyan lesz az a föld is, amelyen 
Magyarországon. A magyar Munkácsy mûvészete nem öltött ezer éven át kiserkedt s zamatos gyümölcseit érlelte.
magára Párizsban egyetlen francia jellemvonást sem. Sõt 
éppen ott válnak képein uralkodókká a magyaros bélyegek. A szerzõ kétszeres Kossuth-díjas mûvészettörténész, a 
Ez a példa a magyar földön megszerzett magyar érzés tudományok doktora, Pest, 
ösztönszerû, tudatlan konzerválásának példája. Van azonban *1869. jan. 4. – †Budapest., 1965. ápr. 30.   
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Miklós Jenõ: Isten vetése

inden gyerek az Isten vetõmagja. Szétszórt, Meghaltak a régi jó mesék.
sze rte hul lt mag gal  vet i mos t Ist en kis  Az utolsók közül eggyel még találkoztam, tépett és rongyos MMagyarországot. mesécske volt. Amolyan hadi szegény. A fejét rázta, a lábát 

Mint a pitypang, a vándortáska, a madársóska apró magját, bénán húzta maga után. Lyukas volt a hétmérföldes 
elkapja a szél, messze mossa esõ; úgy veri ide-oda a sors a csizmája és papír a csillagos palástja. Kéregetett. Nem 
magyar gyerekeket. Isten veti az országát. Elsodort falvak, adtam, mert nem hittem neki. Új mesékre várok.
kirabolt városok, felgyújtott tanyák alól vándorútra kelnek. A gyerek pillája alól mozdulatlanul néz. Felállok és 
Árkok szélén, kertek alján, szántáson, erdõkön bújnak. elódalgok, nincs semmi a mesetarisznyámban.
Vihar veri küszöbrõl-küszöbre õket. Vagonokban 
húzódnak meg, búvószekerek alján sírnak, menekülõk Reggel már ült az ágyán, amikor kelteni akartuk. Nem 
cókmókja közt vándorolnak. tudja, hol ébredt? Gyorsan lecibáltuk, hogy megfürösszük. 
De szomorú gyerekszemük alján titkos tüzek égnek. Állt a kádban, harag és öröm nélkül. Forgattuk, pacskoltuk, 
Könnyük parázslóan bujtogat. Rongyos, kis arcuk forralja szappannal kentük, állt, gondolkozott, messze gondolt. A 
a vért és vérrózsákat takar éhes haloványáguk… Egyszer feleségem mellé je csúsz tatta  kislánykor i porce llán 
bõ aratásra Isten veti be velük az országot. kacsáját, a kacsa úszik a vízen, a gyerek nézte, a nagyok 

mindig játszanak – gondolta szomorúan.
Küszöböm elé is odahullott egy kis magja. Vendéget Kimártottuk a vízbõl és sebtibe megfoltozott, kivasalt 
kaptam, menekült gyereket. Valaki rokona tette le sebtibe ruhácskáját adtuk rá. Bizalmatlanul húzta magára. Lassan 
nálam, ahogy a fölös terhét dobja le a sietõs utas, akinek fel-alá járt a szobákon, a batyuja vele. Kérdjük, mi van 
még sokáig kell vándorolnia. Maga is úgy kapta benne?
menekülésre közben. Nála is más rokonok feledték, Enyém! – mondja keményen, mint az ítélet. Többet nem 
akiknek szintén sietniök kellett. A gyerek, mint az ütött- szól. Késõbb mondjuk, rakja el a szekrényben.
kopott táska vándorol az utasok kezén. Nem! – kiáltja zordonan.
Sokszor hallani összebújt, menekülõ családok között: Nálad lesz a kulcsa, barátom. Bármikor megnézheted.
És a legkisebb? Vele mi lett? A kulcs tetszik neki. Hosszú töprengés után belemegy. A 
Számontartják a feldúlt fészek szertevert fiókáit. kulcsait a nadrágja zsebébe csúsztatja  és az öklét 
A Kamilla vette magához. ráhelyezi…
De azután Kamilla se tarthatja sokáig, továbbadja, a gyerek Néha már az asszony mellé áll. Nem simul, nem fogódzik 
vándorol… a szél már fújja a mezõn a pitypang pelyhét. bele, mellette áll. Mintha már pajtáskodni kezdenének… 

Velem nem törõdik.
Hóna alatt hozta összekötözött kis batyuját. Pillanatra se Hogy le ne maradjak, elviszem sétálni. A kezemet fogja, fél 
hagyta el. Cipelte sarokból-sarokba, az övé volt, minket az emberektõl. Összefoltozott cipõjében nehezen topog, 
csak idegenül méregetett. Gondolta, úgy is tovább adjuk. nagyokat lép. A boltok kirakatát nem nézi. Nem oldalt néz 
Mit barátkozzék? Megtanulta már, sehol se jó és az út közepére mutat:
megmelegedni. Riadtan és némán állt közöttünk, szemét Verébmadár.
lehunyta, merre járt?
Este sem akart elaludni. Nehezen húzta le rongyos, kis Beviszem egy játékboltba: Itt aztán válogathatsz a kis 
ruháját és batyuját a feje alá tolta. Szeme ide-oda rebbent, batyudba.
mint a riadt galamb a szálló pernye közt. Kis teste gubóba Gyorsan a zsebébe kap, a kulcs után és öklét többet ki se 
húzódott meg egészen az ágy szélén, még nem tudta, mi az, húz za.  A bol tos  elé be rak  plé hka ton át,  fal ova t, 
hogy kinyújtózni. A paplan lecsúszott róla, két kezét ökölbe kisharmonikát. Nézi. Kuklizót, kockát, kereket. Nézi. A 
gyömöszölte az arca alá és leeresztett pillája mögül engem skatulyába fektetett „erdõt” ellöki magától. Erdõ? Az autó 
nézett. se kell, a kocsi se. Szeme elrebben a boltból, a házak fölött a 
Melléje léptem, hogy megsimogatom. Kezét riadtan kapta kékbe. Magamnak veszek egy szõrös mackót és kilépünk 
maga elé. Visszaléptem. Ezt a gyereket már megütötték. az utcára. A mackót az ölemben viszem, örülök neki, a 
Idegenek. gyerek a kezemnél vezet, komolyan, lassan lép az emberek 

között.
Leültem hozzája, hogy mesélek neki… mesélek, mielõtt A mackóval otthon csak nekünk van örömünk… A 
befordulna a hol volt, hol nem volt csendes országába. De gyerekhez idegen. Az állat ott ül az íróasztalomnál egy 
hova tûnt ez az õ országa? Én még boldog vándora voltam, széken, nézi, hogy turkálok a könyveim között. De a 
Burkussal, gubancos fehér kutyámmal. Anyám szava kisért gyerekkel szeretne játszani. Egyáltalán már nem olyan 
a határig, zengõn, mint a csengõ, Burkus odakint jóképû, víg mackó, mint a boltban volt. Mintha harag és 
vakkantott , mint  a repedt kolomp. És elindult a  rosszindulat ülne a fekete orrán. A karját szétcsapva tartja 
mesezajlás… és sárga talpát fenyegetõn mutogatja. Meghúzom a fülébe 
Tündérországot azóta felszántotta a szenvedés. Végigverte préselt cindarabot, jó származásának gyári jegyét, te… a 
a borzalom. Mesefái kidõltek, drágakövei megvakultak. Az mackó morog. Rám morog. Fölkapom, a gyerek elõtt hátul 
aranymadár véresen lehullt a földbe. A csobogó forrás kiporolom és visszanyomom a székbe. Dühösen ül. Nem 
kiszáradt. Az anyáknak nincs meséje. Csak gondja, bánata. tudok se írni, se olvasni tõle.
Elhervadt a szegény csipkerózsa. A tündérek is elrepültek, a A gyerek és a mackó nézik egymást. A mackó keményen ül 
királyfiak elfutottak. Elnémult a szóló szõlõ, lehullt a a széken és büszkén tartja levegõbe az orrát. A gyerek néha 
mosolygó alma és csak faalja a csengõ barack. elhúz mellette és a foga közt odamondja:
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Te oláj, te oláj! Höhöhö, egy öregembernek lefagyott az orra. Höhöhö.
Höhöhö – nevet csendesen a medve és kicsit felemeli a talpát. A gyerek felfordít két széket és menekülõket játszanak. A 
De a gyerek gyorsan feléje fordul: mackó a gyerekkel ül. Szépcsapja lábát, selymes talpát 
Visszaütlek! Nem fogod megütni az anyámat!… mutogatja és orra bukva gyorsan megcsókolja a gyereket.
Már neki is ugrik. A mackó lekapja a fejét, rúg magán és fejest Az pedig mesél neki:
kalimpál le a székrõl. Barátságosan pottyan épp a gyerek elé. Tudod, a Jánossal mindig kiálltunk az útra. Néztük, hogy 
Leesel, te bolond! – kiáltja ijedten a gyerek és felkapja. jönnek a szekerek. Egész éjjel zörögtek a szekerek. Lisztet, 
A mackó megint le akar hemperegni. Höhöhö, vigyorog cukrot, zsírt, csempésztek a határon. Mennyi pénzt szereztek!
csendesen magában és megmozdítja azt a fülét, amelyben a A mackó megcsóválja a fejét. A gyerek lenyikkantja:
márkát hordja. De onnan is tovább mentünk. Az új vagonból kinéztünk egy 
Nem félek tõled – és a szemébe néz – cipõgombra jár a szemed. résen. Más városok, faluk. A mezõn fõztünk. Száraz gallyat 
Höhöhö – nevet a mackó és eltûnik minden szomorúsága. szedtünk és zöld levelet fõztünk. Az volt a spenót.
Fáj? – süvölti a gyerek és derékban úgy összeszorítja, hogy a A mackó nem tud mit felelni. A gyerek szemébe könny szökik 
kóc hasa kireped. A szõr kijön, a gyerek beleváj az ujjával és és az állat után nyúl. Összedugják a fejüket, orra buknak és a 
megkavarja. mesének vége. Elaludtak.
Fáj?
Höhöhö – röhög egyre a mackó és összecsapja a bokáját. …A pitypang kis pelyhét most ide fújta a szél. Ezer és ezer 
Boldog. Eddig a gyárban, a boltban tisztességben élt. bolyong az országban. Mezõkön, kertek alján, vad erdõkben.
Majdnem öreg medve lett. Most végre, végre gyerek. Istennek szétszórt magjai. Szomorú szemükben gyújtogató 
Játszanak vele. tüzek égnek. Az Isten ûzi, kergeti õket, hogy lángba borítsák az 
És nagydarab kócot lök ki a hasából. A gyerek leül vele a országot. Hogy tüzet lopjanak az öreg, kifáradt szívekbe. 
szõnyegre és az ujjával az orrára ver. Hogy szomorú, kis szentjei az igét hirdessék.
Tudod, ott mindig nagyon hideg volt. Egy öregembernek Isten elülteti egész Magyarországot! Érik a vetés.  
lefagyott az orra. Amikor tovább mentünk, az öregember ott 
maradt a hóban az olájoknak. A szerzõ író, újságíró.
A mackó a hátára vágódik, úgy röhög: *Nagyappony, 1878. ápr. 26. – †Budapest. 1934. jan. 14. 

 A Magyar Hiszekegy

 Magyar Hiszekegyet Papp-Váry Elemérné, Sziklay Szeréna A(* Rozsnyó,1881-†1923.) Írta a Védõ Ligák Szövetsége és a 

Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája által 1920-ban 

kiírt pályázatára, ahol a bíráló bizottság elnöke Rákosi Jenõ író, 

újságíró, politikus, *Acsád, 1842. nov. 12. – †Budapest, 1929. febr. 

8. az MTA tagja,(l. 1892, t. 1909) a magyar revizionista mozgalom 

élharcosa volt. A Magyar Hiszekegy címmel érkezett három soros 

ima a nemzeti imája lett. Szabados Béla zeneszerzõ *Pest, 1867. 

jún. 3. – †Budapest, 1936. szept. 15.  zenésítette meg a késõbb 

Hitvallás címen 15 szakaszossá bõvített verset. Az ima, illetve 

belõle a dal olyan korszakban keletkezett, melyben nem volt olyan 

politikai irányzat, mely ne értett volna egyet a határrevízióval. Az 

ima mellet gyõztes lett, az ismeretlen szerzõjû „Csonka 

Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország” a 

jelmondat kategóriában. A Magyar Hiszekegy bejárta a korabeli 

magyar sajtót, a korszak olyan neves íróinak mûveivel együtt 

jelent meg 1921-ben az Irredenta c. kötetben, mint Herczeg Ferenc 

a kor írófejedelme. A szöveg egyes átirataiban, újrakiadásaiban itt-

ott eltér az alábbi eredetitõl. A rovásírásos változat ifj. Forrai 

Márton munkája.

-cspb-
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Magyar Hiszekegy

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,

Ezért a keresztet vállaimra veszem,

Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedõk fülébe,

Szeretném égetni reszketõk lelkébe,

Lángbetûkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,

Ezzel porba zúzod minden ellenséged,

Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,

Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,

Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,

Munkás, ki ennek élsz, boldog jövõd veted,

Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsõséget vettél,

Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,

Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erõ, mert aki hisz, gyõzött,

Mert az minden halál és kárhozat fölött

Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitõl megijedjen,

Annak vas a szíve minden vésszel szemben,

Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temetõ,

Virágdíszbe borul az eltiport mezõ,

Édes madárdaltól hangos lesz az erdõ.

Napsugártól fényes lesz a házatája,

Mézes a kenyere, boldogság tanyája,

Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendõ,

Minden nemzetek közt lenn a földön fekvõ,

Magyar legyen hited s tied a jövendõ.

Magyar, legyen hited és lészen országod,

Minden nemzetek közt az elsõ, az áldott,

Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,

Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,

Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!
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Fiammal beszélek Ady Endre: A perc-emberkék után  
/Idézet a Képes Vasárnap korabeli számából, 1940/                   

Otthon bolondját járja a világ,
  Nem felhõk azok édes fiam, Majmos, zavaros, perces, hittelen, Nagy, súlyos álmok 
A jó Isten most nem küld felleget. kiterítve lenn,
Virágok nyíltak odafenn az égen, Fenn zûrös, olcsó, kis komédiák.
Azok virulnak szép hazánk felett.
Dehogy gyermekem, nincs õsz odakünn Magyar Bábelnek ostoba kora,
Most van a legszebb tündér kikelet. Ments Atyaisten, hogy bennelegyek -
Tavasz borult a bús magyar világra, Engemet kötnek égbeli jegyek
Imádkozz szépen, tedd össze kezed. S el kell hogy jöjjön nászaink sora.
Hogy miért sírok? Ne kérdezd kincsem,
Jól esik sírni, azért sír anyád. Most perc-emberkék dáridója tart,
Szól a rádió, figyeljél csak szépen, De építésre készen a kövünk,
Hallgasd Csíkország szabadságdalát. Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Hol van Csíkország? Nézd csak fiacskám, Nagyot és szépet, emberit s magyart.
Ez itt a térkép, rajta szép hazánk.
Ezek itt hegyek, magyar hegyek újra, Robogok honról rejtett vonaton,
Mert a jó Isten lenézett reánk. Ebek hazája ma, nem az enyém -
Erdélyi bércek, sok karácsonyfával, S ha marad csak egy hivõm, szent legény,
Zúgnak a szélben, az ég kapuján, Még a holttestem is ellopatom.
Síró sóhajtást, jaj, be sokat zúgtak!
De majd víg nótát zúgnak ezután! Ez a ricsaj majd dallá simul át,
Ez itt Csíkország, a térkép sarkában, Addig halottan avagy éberen,
Ott harsog most a magyar trombita! Pihenjen a szent láz s az értelem,
Hallod, hogy fujja egy katona bácsi? Míg eltünnek a mai figurák.
Minden katonák legbátrabbika?
Jó nagyapád is az volt tizennégyben, Magyar leszek majd hogyha akarom,
Magyar honvéd, a sapkáján virág, Ha nem sutáké lesz itt a világ,
És védte Erdélyt száz ellenség ellen, S fölcsap minden szent és igazi láng
Mikor ránk rontott az egész világ. Rejtekbõl avagy ravatalon.
Hol van nagyapó? Meghalt, fiacskám...
Zúdult a gránát, mint a fergeteg,
Nekik nem volt már puskagolyójuk sem, Áprily Lajos: A legyõzöttek strófája
Meghalt mind és... Erdély elveszett.
Nem, nem örökre, kisfiam! Az égben Multunk gonosz volt, életünk pogány,
Meglátta azt a jó Isten szeme, rabsors ma sorsunk s mégsem átkozom:
Hogy nagyapádék megdicsõült lelke jó, hogy nem ültem gyõztes-lakomán
Erdély sorsába nem nyugszik bele. s hogy egy legázolt néphez tartozom.
Csaba hõsei együtt mentek velük
Hadak útján az Úristen elé,
Feltörtek lentrõl is a jaj-fohászok, Babits Mihály: Csonka Magyarország
Az ég is csaknem meghasadt belé!
Magyar imáknak végtelen nagy árja   Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intõ csengõké! A tiétek
Isten szívére végre rátalált,       zavaros, mint mocsarak habja! ti leborultatok az 
És a jó Isten nem bírt tovább nézni Ércbálvány elõtt!
Ennyi könnyet és hasztalan halált.       döntsön az erõszak!
Ítélt az Isten s megjutalmazott Õ             s döntött az Erõszak...
Minden szenvedést, minden drága vért, mi jogotok beszélni többé?
A jelt megadta és indult a honvéd,             Nekem van rá jogom!
Indult a honvéd, s Erdély visszatért! ti elhánytátok a Kiáltást: mint bolond a fegyverét! nem 
Anyád szemében büszke könny ragyog most, kiálthattok már:
Könny, mit kicsalt egy sírhant hazatérte,             én elkiálthatom:
Szabad Erdélyért halt meg nagyapád, Óh Igazság, te egyetlen kiáltás! egyetlen fegyver! Jerikó 
Fiam, ha kell... halj meg Te is érte! trombitája! szólj!

            falak, omoljatok hangjaitól!
gerincek, borzadjatok! Európában! és Amerikában! mert
            borzasztó az Igazság a gerincekben!
      mit érnek a ma-épített falak körülöttem?
ott borzad az Igazság a kövekben! ott ég a hegyekben! árad a 
vizekben!
      Óh tiszta, éles trombita, zengj!
            ne hallgass sohase!
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egy napig se! egy óráig se! egy pillanatig se! mint ahogy nem Ki kedvvel látja ó kövein égni
hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség... A vért, az á ldozati õs italt,
      nem hallgat a vonzás a kõben, hogy természetes irányában Ha csak álmodtuk szelídebb törvényed,
essék... Ha az vagy most is, ki Hórebre lépett
      nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér... S kilenc tizedig ölette a népet:
      nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér... Vedd hát íme, szemünk, behunyva adjuk,
      nem hallgat a szél, Az oltárra habosan kifuttatjuk
      míg él... Szomjasan lesett parancsolatokért,

Az ereket mohó foggal fölrágva,
* A koponyák tört edényét kirázva

S a szívekbõl kigyúrva – vedd: a vért
Nekem van rá jogom! Vedd szép szerelmes võlegények vérét,
Én elkiálthatom: Vénekbõl még sajtolható pár csöppet,
Igazság! S anyák tört szívén ami vér kiröppent,
Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény Mi öngyilkos mátkák szívén kiperdûl,
testvéreim! És jut még széttaposott gyermekekbûl,
s csak gyenge izmotok maradt, csak puszta kezetek, meztelen Adjuk bõven, boldogan mosolyogva,
mely bilincsekbe verve, ha üt, csak önmagát ütheti esztelen Egyetlen parancsodra.
sem lázadni nem tud, sem meghajolni az Ércbálvány elõtt 
igazán - Vedd, vedd, nagy mellveréssel adjuk, adjuk,
de hát az Ércbálvány hazája lettél-e, hazám? Szent, õs patakját trónodig dagasztjuk,
Van-e reményed abban? Az égre süssön föl a vér zsarátja,
a sötét utakban? Reszkessen édes szagja orrcimpánkba,
Nem! - Csak a napban! Hozsánna
mely éget a kövön és ragyog a patakban. Változhatatlan földi törvényednek!
Ti azt mondtátok: Döntsön az erõszak!
s hangotok zavart most, mint mocsarak habja. Vedd a vért. Vedd atyai tenyeredbe,
De én azt mondom: dönt majd az erõs Nap! Mérd meg igazság-szolgáltató kedvbe,
Kitárom tiszta szavamat a Napra. Nézd, mily bõ, édes, hûséges, Pazar,

Nézd, milyen gyermeteg, milyen magyar.
* Leljen a véráldozat párolgása

– Hozsánna! –
Ti eldobtátok a trombitát Nálad irgalmas meghallgattatásra.
de a trombita zeng tovább,
zeng, nem a ti kezetekben, Hozsánna néked mind mind a sok vérrel,
hanem a vízben, a hegyekben, Ki mind eléd hull és megváltást kérlel,
Erdélyben, felvidéken, Hogy csak még egyszer adassék bocsánat
az égen, A bûnös õsök hétbûnû fiának.
s bennem! Hogy még ez egyszer maradjon nekünk
Én sohse mondtam: »Dönt majd az erõszak!« - Ez õsi föld, hol fájt az életünk,
most mondhatom: E megvert föld, felejtett õsi sírok,

»Nem! Nem! « Folyóvizek, füvek, szép õsi kínok,
Anyai szók, megszokott õs szokások,
Pár tiszaparti szép bús emberálmok –

Csak még egyszer…Bodor Aladár: Véres áldozás

A szerzõ író, újságíró, költõ,Isten, apáink bánét sújtoló,                     
*Alvinc, 1880. jan. 29: – †Bp., 1952. ápr. 19.Isten, Ábrahám s Izsák istene,

Ura az õsi, véres áldozatnak,
Kinek az apák gyermekvért megadtak,

Hozzád kiáltnak, akik megtagadtak, Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus
Ó Isten! /Magyar zsoltár,részlet/

Íme, mi állunk a te parancsodnak, VI.
Amit kívánsz, mindent elõdbe hoznak Száraz nyelvem kisebbzett,

Bánatos szemû, vert gyermekeid, égõ fejem zavart. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
Megáldozunk, ahogy még soha senki, hogy felkutassak minden magyart.

Tudunk mindennek javát odavetni, Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
Termés zsengéjét, töretlen lovat, üljetek mellém!
Imát, virágot, kincset, álmokat, Magyarok ott a Tisza partján,

A legdrágábbakat, fogadd, fogadd! magyarok a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt 

S ha az embernek maradtál a régi, s a bácskai szõlõhegyek közt, 
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üljetek mellém. Küldjétek el õket csak egy éjszakára,
Magyarok Afrikában, Ázsiában, Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.

Párizsban, vagy Amerikában,         Csak egy éjszakára:
üljetek mellém! Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;

Ti eztán születõk s ti porlócsontú ti õsök, Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
ti réghalott regõsõk, ti vértanuk, ti hösök Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,

üljetek mellém! Hogy kiáltná bõgve: Krisztusom, mi kell még!
Ülj ide, gyülj ide, népem Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak

s hallgasd amint énekelek, Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
amint a hárfa húrjait,         Hogy esküdne mind-mind,
feszült idegem húrjait S hitetlen gõgjében, akit sosem ismert,

jajgatva tépem, Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
ó, népem,árva népem!- Magyar vérem ellen soha-soha többet!

-dalolj velem, - - Csak egy éjszakára küldjétek el õket. (Przemysl, 
mint akit füstös lángokra szítottak november.)

vérszínû, ósetét, nehéz, fanyar borok, 
dalolj velem hörögve A költõ orosz hadifogságban halt meg. 
és zúgva és dörögve, *Gyón, 1884. jún. 25. – †Krasznojarszk, 1917. jún. 25.

tízmillió, százmillió torok! 
Énekelj hogy világgá hömpöjögjön 

zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves szele Harsányi Kálmán: Ez a megváltás? 
s Európa fogja be fülét                                                                 

s nyögjön a borzalomtól A vér szagától fuldokolva szakadtam vissza közétek,
és õrüljön bele!-: Romlásból romlásba sodortak, s romlást aratók!

A gyûlölet nélkül ölõk szomorú seregébõl vágott a sors 
közibétek

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára Sárgán mosolygó százmilliók!
Jobb volt a vérontás, jobb volt a gyûlölet nélkül ölés,

Csak egy éjszakára küldjétek el õket; A vak, a bolond,
A pártoskodókat, a vitézkedõket. Minden jobb a ti sárgán mosolygó sárlé-szíveteknél,

        Csak egy éjszakára: Zavarost-kavarók!
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,

Mikor a halálgép muzsikál felettünk; Mocsár! mocsár!... bûzös hínárhullák ölelése,
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, Zöld nyál-bilincsek s hurkok síkos utálat-útja:

S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek, Mi ismerünk hõsöcskékké csalt és most megcsúfolt
Csak egy éjszakára küldjétek el õket; Szégyenlõs arcú, vén, volt-katonák!

Gerendatöréskor szálka-keresõket. S ha felfuldoklik éjjelente még
        Csak egy éjszakára: Szívünkben a nagy, örök iszonyat:

Mikor siketitõn bõgni kezd a gránát A Bitva fertõit gázoljuk álmainkban.
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,

Robbanó golyónak mikor fénye támad Hol egy italnyi tiszta víz most, ebben a mocsár-óceánban,
S véres vize kicsap a vén Visztulának. Vén Európa poshadt mocsarában,
Csak egy éjszakára küldjétek el õket. Melyet fenékig fölkavartatok?
Az uzsoragarast fogukhoz verõket.

        Csak egy éjszakára: (A fölkavart fenékrõl fölmerülnek
Mikor gránát-vulkán izzó közepén Rég elsüllyedt, bitang kalózhajók,
Ugy forog a férfi, mint a falevél; S a bendõ-népek ellepik

S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, - Rabolni, csalni, zsarolni, falni,
Szép piros vitézbõl csak fekete csontváz. Ordító lobogók alatt.)

Csak egy éjszakára küldjétek el õket:
A hitetleneket s az üzérkedõket. A vér szagától fuldokolva szakadtam vissza közétek,

        Csak egy éjszakára: Cserepes ajkkal: – hol a tiszta víz?
Mikor a pokolnak égõ torka tárul,

S vér csurog a földön, vér csurog a fáról (Kalózhajók, ordító lobogók,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben Hínárhurkok, zöld nyál-bilincsek:
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem... Ti vagytok a megváltás?)

Csak egy éjszakára küldjétek el õket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretõket. Úsznék, de hova ússzam?

        Csak egy éjszakára: Hol van az élet szigete?
Vakitó csillagnak mikor támad fénye, Hol van az új, a bõvizû forrás,

Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe, Mely szomjamat oltsa?
Amikor magyar vért gõzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet. (Van ember most, ki nincs kalózhajón,
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Vagy hínárhurkon ebben a mocsárban?)
Urak, világnak gõgös urai,

Hol oltsa szomját most, ki istent szomjazik ez átokvert Nem gyásznak napja nékem e mai,
mocsárban? Emlék, remény lelkemben úgy remeg,

Hol igyam én, a legyõzött gyõzõ, Mint villámos viharban az egek!
Szégyenlõs arcú, vén, volt-katona?

Szomjaztam bennetek s magamban az istent, s gyûlölni Kardom letettem, várok, dacolok,
taníttok? Az Isten él és a vén föld forog,

Gyûlölni engem, Mene, Tekel, Fáresz: fölírva van
Kit a gyûlölet nélkül ölõk szomorú seregébõl vágott a sors Bitang hódítók palotáiban.
közibétek?

Már reng a föld, már villámlik az ég,
/1919./ Lesz itt ítélet, harag napja még

S világok romján, tûnt gazok felett
A költõ, író, színikritikus. Én még hozsánnát énekelhetek!

*Mezõkövesd, 1876. dec. 11. –† Bp., 1929. máj. 31. 
Hozsánnát néked Istenem, te nagy,
Szabadság, aki lelkem lelke vagy

S magyarként és emberként - Üdv Neked! -József Attila: Nem-nem soha!
Élem tovább az örök életet!                                                                                                                                                                                                               

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!

Kállay Miklós: Üzenet a végekreNem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Talpig gyászba járó,
Ha eljõ az idõ - a sírok nyílnak fel, Sínylõ szívvel váró,
Ha eljõ az idõ - a magyar talpra kel, Keserves, rab véreim!
Ha eljõ az idõ - erõs lesz a karunk, Ring-e még reménység,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! Vagy fekete kétség

Minden e hon térein?
Majd nemes haraggal rohanunk elõre, S ezrünk múlásának,
Vérkeresztet festünk majd a határkõre Vérünk hullásának
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! - Ez siralmas bére im!
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Rontók szere mása,
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, Sorsunk szeredása
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ Csak ürömmel van tele,
Teljes egészében, mint nem is oly régen Szívünk dúlt egébõl,
És csillagunk ismét tündöklik az égen. Szemünk fellegébõl

Könnyzáport csap bú szele,
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, Tisza Duna ágya,
Fut a gaz elõlünk - hisz magyarok vagyunk! Vizét sósra váltja
Felhatol az égig haragos szózatunk: S könnyet hajt csak lefele.
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Értt kalász ha zizzen,
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, Megcsobbanó vizen
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! Bujdosó, bús dal búvik.
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: Lelkek lánghuzalján,
Nem engedjük soha! soha Árpád honát! Nádak, erek alján,
/1922. elsõ fele/ Lappangó szó lassúdik,

S jaj, tán nem sokára
Foszló fal fokára
Száll a kárlesõ kuvik.Juhász Gyula: A békekötésre!

Lesz-e még Igazság,Magyar Tiborc, világ árvája, pórja
Hangosság, vigasság,Nézz sírva és kacagva a nagyokra,
Éledünk-e éneken?Kik becstelen kötéssel hámba fognak,
Régi nap kigyúlvaHogy tested, lelked add el a pokolnak!
Mikor lesz már újra
Fényes boglár kék egen?De azután töröld le könnyedet
Kezd-e harci készség,És kacagásod jobb idõkre tedd,
Régi, szép vitézségÚgy állj eléjük, mint a végitélet
Kerekedni végeken?Bús angyala, ki e világba tévedt:
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Szitáló vad számum, határtalanul!
Régi magyar végek! Dagadó tengerként bömböljön, ömöljön,
Újra lobbant lélek, Míg az északi sarkcsillag is belefúl.
Istrázsátok áll-e még?
Ha áll, lásson újra, Óh, mert van egy Ország, szebb, mintha kelet
Szemét éjbe fúrja! Álmodta volna, hajnali szerelem
Kísértetbõl már elég. Gügyögõ mámorában; csillagokat tartó
Vak éj méhén vész ül, Mennyei sátor, égbefutó hegyeken;
Nagy zivatar készül, Kis kék tengereket ringat az ölében,
Vág a vihar, itt a vég! Vándorfelhõket igéz szeretõnek,

Ezüst fátyolba borult pusztáin az idõk
Zúg az ihar odva, Leggyönyörûbb ember-virágai nõnek…
Nekiviharodva
Felnyargal a Nemere. Egy ország. Szerelem és büszke Szabadság
Erdõn dúl a dúvad, Hazája, örök Dóm, a csillagokig
Vérszínûre gyullad Suhanó oszlopokon, hol egy fiatal isten:
Magas Göncöl-szekere. Az ifjú Petõfi szelleme lakik…
De minket nem ejt el, Most, megvakult õröktõl nyitva hagyott
Fenntart büszke fejjel Tündérpalota, szent föld, ronda pogányok,
Az Úristen tenyere. Patkány-csapatok világszállója! Lerágják

Csontját, hogy vére gyöngyözve szivárog.
Író, kritikus, mûfordító, lapszerkesztõ. 

*Eger, 1885. okt. 7. – †Budapest. 1955. Az udvar, a pitvar, a hombár, a kamarák,
A tiszta szobák, az aluvó termek,

A futó falak, ablakok, a küszöb-alja:
Mind, mind ronda, állati vermek.Kosztolányi Dezsõ: Magyar költõk sikolya 

Szapora patkánynép visongva, ledérenEurópa költõihez 1919-ben
Fúrja magát dalmahodón le a mélybe,

Hogy ezer év összecsatázott javait,Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már,
Kenyerét és húsát zabálva fölélje.nincs is magas és nincs számunkra mély.

Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz,
Mint a Rossz: naponta ezeret nemz egy!mi lesz szívünkkel és mi lesz szavunkkal,

Ezerszer ezernyi csapatbanha jó az éj?
Rág, fúr, dönt, ront, mar, mérgez eszeveszett

Dühödötten, vadul és szakadatlan.Ti messze költõk, akik távol innen
S nem elég a fal, a föld: már elevenemelkedtek az Isten szívihez,

Húsukat rágja s kifogyó vérünket elissza;mi földön ülünk már s szavak hamúját
Nincs õr, nincs ember, nincs kutya, nincs bot,kapargatjuk, és fölzokogva kérdjük,

Nincs isten, ki a poklokra zavarja vissza!mi lesz, mi lesz?

Jertek, hegedõsök! Tárogatósok és dobosok,A versünk is már csak segélysikoltás,
Sípolók, harsány kürt szóra kapatói,mely ki se hat a tûzön-poklon át,

Cimbalmon, citerán dallamokat kacagók:mint gyönge csecsemõé, kit megölnek,
Most kell csodaverte nyelveken szólni!és mint a szûzé, akit meggyaláznak

Ha tudtok emésztõ, agyba fonódó,a katonák.
Szívre hurkolódó vad dallamokat:

Hajrá! Zendítsétek, patkányigézõ garaboncok!
Mit vártok emésztõ új századokat?

Oláh Gábor: Patkánybûvölõk
- Magyarország költõinek – Már látom: az éjben, babonás hajnali holdnál,

Hogy surran, hogy zörren, neszel a buta had –
Hej, tárogatósok, sípolók, dobosok, Kibukkan, elámul, szédül a gyönyörtõl,

És ti, harsány rézkürt hangra kapatói, S a táncoló síposok nyomába halad.
Cikornyás cimbalmon, citerán kacagók: Fújjátok, ahogy Isten tudnotok adta,
Jó lesz a dalt többé nem szelekbe szórni! A haláltánc-nótát, azt a gyönyörût,

Csélcsap fiatalság mit járja tovább Melynek hallatára leszállnak a csillagok is,
Táncát zeneszóra, ha Dávid a holdban Melyre a hold is vérhajnalba merült.

Hegedûre lehajtja a fejét?
Mit táncoljon a jókedv holtan? Hajrá, hegedõsök! Már fog a varázs,

Már láncát a bûbáj el, messze kibontja,
Jertek, hegedûsök, és ami varázs, Már kábulva marsol elõre, halálba
Bûbáj, ördögi kéj és angyali álom A patkánynép okossa, bolondja.

Aluszik hangszerszámotok suta mélyén: Most egy szívcsiklandót, most egy kiviharzót,
Ébresszétek föl! Összekavarva szálljon, Hadd rágja agyukat, fülüket hadd tépje!

Mint szédítõ fûszer, lélekre ködöt
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Most egy andalítót – hogy álmodva, bután Gulya, ménes, birkatábor,
Fúljanak a bosszú sötétlõ vizébe. Búzás hombár, nagy vagyon,

Furulyázva járhatnánk a 
Író, költõ, újságíró, tanár. Legelõ vadvirágokon.

*Debrecen, 1881. jan. 17. – †Debrecen, 1942. jún. 23. Adjál Isten a magyarnak
Kevés sóhajú napot,

Õsszerelmes éjszakákat,
Szabadságos holnapot.Pósa Lajos: Verje meg az isten!

Kérek nagy Magyarországot,
Hancúrozó sok gyereketVerje meg az Isten,

Rázd fel szép magyarjaidban a Veretlen ne hagyja,
Szundikáló életet.Ki magyar létére

Magát megtagadja.
Költõ, író. *Bisse, 1910. okt. 29. – †Gyalu, 1941 jún. 16.

Szabadságunk fáját
Fosztja, – fosztogatja,

Leveleit, virágait
A viharnak adja.

Verje meg az Isten,
Nem egyszer, de százszor,

Ki magyar létére
Idegenhez pártol.

Õsi jussát önként
Idegennek dobja,

Kincseinket egy más fajnak
Kincstárába hordja.

Verje meg az Isten
Minden kis dolgába;

Ki magyar létére
Egy más faj szolgája,

Mást érez és mást mond
Talpnyaló nyelvével,

Háromszínü lobogónkat
Ronggyá tépi széjjel.

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,

Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.

Verje meg, verje meg
Minden haragjával!

Júdászerü két kezének
Tüzes ostorával! 

Szabolcska Mihály: 
 Sértõ Kálmán: Magyar imádság a pusztán

Alkalmi nóták a hazaszeretetrõl

Magyar égre adjál Isten,
Ki ülsz az égben a vihar felett, Mesélõ sok csillagot,
Én Istenem, Hallgass meg engemet.Szagos lelkû virágokra

Orvosságos harmatot.
Hozzád megy szívem ajkam csak dadog, Hegylevét a csobolyóba,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.Karjaimba szeretõt,

Birkafelhõ hömpölyögjön
A népekkel, ha haragod vagyon, Tarka szamaram elõtt.
A magyarra ne haragudj nagyon.Egy szomszéd se panaszkodjon,

Nyalka csikós, vén gulyás,
Ne haragudj rá, bûnét ne keresd, Kövér földön élhetnénk még,
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.Csak a sorsunk lenne más.
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Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám, Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám, El ne vesszen veszejtõ 
El ne vesszen veszejtõ éjszakán. éjszakán.

Mert itt a népek nem tudják mit ér, Hogy olyan jó, mint a 
Mert itt a népek nem tudják mit ér, falat kenyér,
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér, Hogy nem szokott senkit se bántani, Lassú dallal szeretni 

szántani.
Hogy nem szokott senkit se bántani, Édes Istenem, te tudod magad, A bárány nála nem 
Lassú dallal szeretni szántani. ártatlanabb.

Te tudod ezt a fajtát, mily becses, Milyen takaros, mily 
Édes Istenem, te tudod magad, kellemetes.
A bárány nála nem ártatlanabb. Te látod életét minden tanyán, Te tudod, hogy beszél: édes 

anyám.
Te tudod ezt a fajtát, mily becses, Te tudod a barna kenyér izét, Te tudod a Tisza sárga vizét.
Milyen takaros, mily kellemetes. Te tudod, hogy itt milyen szívesen Hempereg a csikó a 

fûvesen.
Te látod életét minden tanyán, Tudod s nyáj kolompját, ha megyen, Édes szõlõnket tudod a 
Te tudod, hogy beszél: édes anyám. hegyen.

S keserû könnyeink tudod Uram, Hogy mennyit is 
Te tudod a barna kenyér izét, szenvedtünk csakugyan,
Te tudod a Tisza sárga vizét. S hogy víg esztendõt várunk mindenért S hisszük, hogy lesz 

még szõlõ, lágy kenyér.
Te tudod, hogy itt milyen szívesen Óh, keljetek a magyart védeni Ti Istennek fényes cselédei:
Hempereg a csikó a fûvesen. Uradnak mondd el, arany arcu Nap, Hogy kedveled te 

délibábodat.
Tudod s nyáj kolompját, ha megyen, Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold, Hogy szebb tükröd a 
Édes szõlõnket tudod a hegyen. földön sohse volt.

Csillagok, értünk könyörögjetek: Kis házak ablakába 
S keserû könnyeink tudod Uram, reszketeg
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan, Szerteszét este mennyi mécs ragyog... Könyörögjetek 

értünk, csillagok.
S hogy víg esztendõt várunk mindenért 
S hisszük, hogy lesz még szõlõ, lágy kenyér. Költõ, író, már tizenkilenc éves korában hírlapíró lett. 

*1884. jún. 30. – †Budapest, 1953. okt. 2.
Óh, keljetek a magyart védeni 
Ti Istennek fényes cselédei:

Somogyváry Gyula /Gyula diák/: 
Uradnak mondd el, arany arcu Nap, Magyar Miatyánk 1919-ben
Hogy kedveled te délibábodat.

Van-e imádság, forróbb, könyörgõbb,
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,  mint a miénk most? - Kínok imája! –
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt. Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját

s irgalmas szívvel, figyelmezz rája.
Csillagok, értünk könyörögjetek: Nincs annyi fûszál, libanoni lejtõn,
Kis házak ablakába reszketeg mint ahány könnycsepp bús magyar szemekbe,

hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer
Szerteszét este mennyi mécs ragyog... Miatyánk, ki vagy a mennyekbe'!
Könyörögjetek értünk, csillagok.

Könyörgünk! Nézz ránk, hisz az nem lehet,
/1900. március 15-ikén/ hogy síró szóval pusztába kiáltsunk!

Sok volt a vétkünk - nagy büszkeségünk.
Költõ, az MTA tagja (l. 1908, t. 1926). felhõkig járt az álmodásunk – 

*Tiszakürt, 1861. szept. 30. – †Budapest. 1930. okt. 31.                                                       de most bánattól gyötrötten mondjuk:
Szenteltessék meg a te neved!

Szép Ernõ: Imádság Végigvertél a borzalommal
és mégis, most is széthúzunk, látod.

Ki ülsz az égben a vihar felett, Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
Én Istenem, Hallgass meg engemet. jöjjön el végre a te országod…!

Hozzád megy szívem ajkam csak dadog, Hazámért Ugye nem szórod szét ezt a népet,
reszketek, magyar vagyok. bujdosónak a nagy világba,

A népekkel, ha haragod vagyon, A magyarra ne haragudj hiszen te hoztad Ázsiából
nagyon. s verted, de védted a pusztulástól

Ne haragudj rá, bûnét ne keresd, Bocsáss meg néki, sajnáld ezer évig! Mondd csak: hiába…?!
és szeresd.
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Voltunk a véres védõbástyád S a hûvös szél lehén, mely lomha lombot ingat,
s voltunk villámló ostorod, Úgy tetszett: csöndesen lebegve sok szelíd

tégy velünk, ahogy megérdemeljük, Hûs ujjú néma árny búsongva közelít
legyen meg a te akaratod! S arcunkon ismerõs vonásokat tapintgat.

Küldjed szívünkbe a szerelmes békét, S lelkünkben is, belül, százéves régi esték
s küldd az erõt a rossz karunkba! Fájdalma reszketett, sok titkos, messzi bú,

Küldj halk esõt a földjeinkre Gigászi, vén jajok, kik árva sóhajú
S legyen gondod a barmainkra…! Búnk arcán a maguk régi arcát keresték.

Önts enyhülést a lelkek tüzére,
s tudsz: szeress! ha kell: fenyíts! És jó volt ülni így, setét bornál az ében

csak legyen béke, boldog megértés, Fák közt, a kék tüzû szikrákkal záporos
miképpen menyben, úgy a földön is. Nagy nyári ég alatt s elnyugtatni boros

Fejünket õsi búk hû nagyapó-ölében.
Nézd: éhezünk, rongyokba járunk,

nincsen koldusabb néped minálunk. Úgy tetszett: dalolunk s hogy néma dalba olvad
Nézzed a gyermek éhezõ száját, Velünk körül a táj, a csillagok s a bor,
asszonyainknak bús Kálváriáját, S egy zengõ reszketés mindent eggyé sodor
ha te nem segítesz: elveszünk! Az alvó vén síkon: a holt apák daloltak.

Ó, add meg hát a napi kenyerünk…!
És messzi, messzi fent a dús csillag-sereg

Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk, Közt lengett a tejút, csüggedten, õszre válva,
gõgösek közt, bizony elsõk voltunk, Mint bánatos Hadúr nagy, hófehér szakálla,

de most a házunk hamva van fejünkön Amelyrõl könny gyanánt hulló csillag pereg.
s a bûnbánat megtépte köntösünket,

Isten! istenes szerelemmel
bocsásd meg a mi vétkeinket! Vargha Gyula: Új életkezdés 

 
Minket megvertél magyar-Isten E kirabolt, feldúlt, szomorú világban

és megverted az õseinket. Nincs semmi öröm;
De fiainknak minden más nép, Vén testem ezentúl sanyarú paraszti

felejtse el apái vétkét  Munkába töröm,
– sok számolatlan számadásunk – A gondolat éhes, vijjogó ölyvét

miképpen mi is megbocsátunk Így tán megölöm.
a mi ellenünk vétkezõknek…

Hajnali pírtól, míg az alkony elönti
Torkunk rekedt a rimánkodástól… Megint az eget,
az õs magyar föld: merülõ gálya. Tûrve a tûzõ nap tûzzuhatagától

Jaj! Tedd a szent kezed föléje, Felgyúlt meleget;
oltalmazd meg, vigyázz rája Öntözze özönnel sûrû verítéken A néma röget.

és ne vigy minket a kísértésbe!

Föld néma rögét csak törni, gyötörni,
A tenyereden, Isten-apánk Mint néma barom,
hordod az ember-milliókat. Rá sem eszmélni, belõle az áldást

Mi is elférünk békében ottan, Hogy én csikarom.
csak vesd ki köztünk az árulókat! Nem bánva, ha lankad kortul elernyedt

Vézna karom.
Nem kell minékünk más hódolása

és nem vágyik a magyar sehová sem, Éljek csak a percnek, többé ne gyötörjön
csak engedj élni tüzekbe nézni… Se múlt, se jövõ,

tilinkószónál... mesét mesézni Égjek, ha emésztve a déli rekedt fény
és szabadíts meg a gonosztól! - Ámen. Gyilkos heve nõ,

S holnapi napszámhoz adjon erõt estve
Író. 1914-tõl újságíró, képviselõ, az MTI osztályvezetõje. A kis pihenõ.

Füles, 
*1895. ápr. 21. – ? † 1953. febr. 12. Év évre az évek, ha ugyan még vannak,

                                                              Így tûnjenek el.
                                                           Aztán, por a por közt, porladjon e sajgó
Tóth Árpád: A tejút alatt Kín-dúlta kebel,
  Örök pihenéssel örök feledés csak,                                                                                                                                                                                                             
Már megritkult a szó. Ültünk a tág verandán. Más semmi se kell.
Setét fény csillogott az ordas óboron,
S hallottuk már, amint egy álmodó torony Statisztikus, költõ, mûfordító, az MTA tagja (l. 1892, r, 1907, 
Tûnõdve felneszel és éjfelet ver andán. t. 1923) 

*Káva, 1853. nov. 4. – †Budapest, 1929. máj. 2.
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z 1890. augusztus 30-án Kolozsvárott született divatossággal szembenálló formai szerénység, ez a 
evangélikus költõ jogi tanulmányait szembetegsége természetesség Reményik sajátja, formavilágát nem az Amiatt nem fejezte be, így a családi vagyonból és újszerûség jellemzi, idegen tõle bármiféle póz. Ezzel szemben a 

irodalmi tevékenységbõl élt. Reményik Sándor az 1900-as mondanivalójában a lehetõ legnagyobb célt tûzte ki: az emberi 
évek nehéz sorsú elsõ felében az erdélyi magyar költészet természet, a lélek titokzatosságával foglalkozva, az emberhez 
kiemelkedõ alakja – az erdélyi költõ, ahogy Babits Mihály méltó életet az „örökös jobbulásban” látta. A humánumot, az 
nevezte õt. Az erdélyi újságok állandó munkatársa 1916-tól.  erkölcs diktálta feladatokat fogalmazta meg a személyes 
Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett élmények és az egyetemes igazságok szintjén is. Mindig 
Reményik Sándor a legutóbbi idõkig viszonylag ismeretlen önmaga jobbik énjét kereste, vallotta, hogy az istenségnek egy 
volt Magyarországon, mert költészetét 1945 után – jórészt szikrája ott rejtõzik mindenkiben, és azt a felszínre kell hozni a 
politikai megfontolásokból – évtizedekre számûzték a magyar rárakódot t „világ-szenny alól”. Önmaga meghaladására 
irodalomból. Bár ez az állapot megváltozott a rendszerváltás törekedve vált egyre jobbá, saját személyisége fölé emelkedve 
után, és azóta lassan újra népszerûvé kezd válni a kiadott verseiben egyre gazdagabb és több lett. Ezt a viszonyulást 
versesköteteknek köszönhetõen, mégis méltatlanul kevesen Németh László így látta: „Nincs ennek a forrongó világnak 
ismerik. A kor nagy összeomlására, a trianoni békediktátummal jellemzõbb lírikusa, mint Reményik. [.] türelem, szeretet, 
kapcsolatosan õ reagált elõször mûveiben a felvidéki Sajó minden csepp erõ megbecsülése hatja át, s emberi emelkedése 
Sándor mellett. Végvári álnéven írt irredenta, revizionista, megérzik lírájában is.” Az így megélt élet adja versei súlyát is. A 
nemzetvédõ, reményadó, vallásos érzésû versei – amelyek e költészetének egészén végighúzódó elmúlás-motívum, a halál 
nehéz idõk szellemi dokumentumaivá váltak – teremtették meg filozofikus, melankolikus sejtelme egyre inkább valóságossá 
hírnevét, bár már korábban is jelentek meg írásai. A Végvári- vált, hogy aztán egyfajta szelíd megnyugvásban oldódjon fel: a 
versek egyszerre tükrözték a közvetlen valóság tragikus halálhoz való viszonyát egy másfa jta, ismeretlen  l ét 
helyzetét és tudtak a mindennapok fölé emelkedve, az birodalmába való átkelés képzete jellemezte. Számára a 
egyetemes  ért ékek fel é fordulva mél tóságo t adn i a halálban nem az elmúlás félelme vagy döbbenete, hanem az élet 
fájda lomnak. Amiko r Reményik nemze ti tragédiákról, tényének áhítatos csodálata fejezõdött ki. A halál közelségében 
fájdalmakról és megpróbáltatásokról írt, nem a nemzeti Reményik nem a mulandó dolgokat hajszolta, hanem az örök 
elfogultság szólalt meg benne, hanem az egyetemes emberiség értékek fénye felé tekintett, költészetében a halál nem a 
egy részének sérelme, a világ értékvesztése, maga az tragikumnak, hanem a végtelenségnek, az élettel és a 
embertelenség és igazságtalanság fájt neki. Ezekkel az transzcendens értékekkel szembeni alázatnak, és az ezek 
írásokkal a kitartás, a szülõföldön maradás erkölcsi magasabb- szolgálatával kivívható halhatatlanságba vetett hitnek a 
rendûségét hirdette. Reményik 1921-tõl az alapításától kezdve kifejezése. Ez a világnézeti meggyõzõdés a földi élethez való 
a Pásztortûz címû folyóirat fõszerkesztõje, amely az erdélyi viszonyát is meghatározta. Reményik Sándort a személyes és 
irodalom szellemi mûhelyévé vált. Az Erdélyi Helikon alapító történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékû életéért, 
tagja (1926) 1937-ben és 1941-ben Baumgarten-díjat kapott. és az ebbõl az erõbõl kincsekként születõ verseiért tisztelték 
1941-ben posztumusz az MTA nagydíjával ismerték el kortársai, s ezért emlékezünk rá mi is. Formai szempontból 
munkásságát. Annak dacára, hogy barátai és költõtársai, Áprily voltak nála nagyobb mesterei is a verselésnek a magyar lírában, 
Lajos és Makkai Sándor, Magyarországra költözött nem sokkal de kevesen voltak, akik ennyire természetes hangon tudtak 
Trianon után, õ nem hagyta el a szeretett Kolozsvárt. Egész volna annyi értékes gondolatot és nemes érzelmet közvetíteni, 
életét végigkísérte egyfajta ellentmondást hordozó kettõsség: a mint õ. A költészeten túl magatartást és mintát is jelent 
történelem és a politika szorításában vállalt közéletiség, ill. a Reményik Sándor: megmutatja, hogy a költõ a maga 
természet-élménybõl, a táj közelségébõl fakadó filozofikus esendõségében is lehet lélekben harcos. Vallotta, hogy a 
bölcsesség, az erõteljes humanizmus és Isten-keresés, és az nemzedékek reménytelennek tûnõ sorsában is ott a remény: 
idealista szerelem személyessége kerül egymással szembe és „mert változnak a csillagok felette”. De a változások adta 
egységbe. Éppen ezt az összetettséget, a finom, lírikus hangját, esélyhez olyan emberek kellenek, akik ezt felismerik és ki is 
böl cse lõ ver sel ésé t és a tár sad alm i kér dés ek irá nti  tudják használni. A hûség, a kitartás, a nyelv és a lélek 
érzékenységét és következetes kiállását tartja legjellegzetesebb megõrzése ezért lehet minden lázas, forradalmi tevékenységnél 
vonásának az irodalomtörténet. Gyönge testû, beteges, messzebbre vivõ, távlatosabb tett – írta több versében. 
elmélkedõ és szemlélõdõ, visszahúzódó emberként ismerték, a Reményik Sándor a sorsát vállaló, minden viszontagság 
világ talán legszemérmesebb költõje, ahogy Babits mondta, és ellenére is az igazságot keresõ és hirdetõ ember volt. Istenes 
aki Sík Sándor* meglátása szerint meditatív, filozofáló, a verseiben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás 
létezés végsõ kérdései felé nyitott személyiség, „papi lélek” együtt szólal meg. Legszebb vallásos/istenes versei: Templom 
volt. Mind-emellett az erdélyi szellem ébresztésekor a holtakat és iskola, Pilátus, Havasi feszület, Az óriás (melyben Luthernek 
is felkürtölte volna a sírból, ha kell, s a vészterhes idõkben állít emléket), Kegyelem, A fordító (Károli Gáspár emlékének), 
Erdély „leghangosabb lelkesítõje tudott lenni, [.] vezérdalnoka, Kenyér helyett, Elkéstetek, János evangéliuma, Békesség 
harcos énekese” Költeményei bõvelkednek a természeti Istentõl!
képekben, fontos szerepet kap bennük a szimbolizmus, 

Kolozsvárott halt meg, - 1941. október 24-én, a Házsongárdi temetõ** költészete nyitott a filozófiai kérdésekre, és felbukkan benne a 
lutheránus részébe temették, sírfelirata az idézet: "Egy lángot adok, ápold, add humor is. Újfent Babits Mihály szavaival élve, Reményik 
tovább... 

verseinek „külsõ formája semmivel sem vonta magára a 
figyelmet, holott ezidõtájt a magyar líra éppen javában tombolt *Szózat folyóirat, 2010. Január,  

**www.szozat.org/porta  Forrás: Magyar Életrajzi lexikon, Új Akropolis. a lázadó formák vajúdásaiban és csillogásaiban”. A jólfésültség 
csak annyira jellemzi, „hogy a külsõ forma még 

Összeállította: -cspb-pongyolaságával se tûnjön szembe”. Ez a modernséggel, 

A hit és a fájdalom költõje Reményik Sándor
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(…) Ki volt ez az emléke- magyarság képes jogaiért, õsi szabadságáért harcba szállni. 
zetünkbõl kitörölt férfi? Ki volt Hiszi, hogy lesz még a nemzet számára jobb jövõ. Máskor, 
ez a hû magyar? Sajó Sándor már az I. világháború elõtt a trianoni tragédia bekövetkeztét 
(Her inger  Sándor )  1868 .  sejtetõ, baljóslatú jeleket észleli.  (…) Sajó Sándort az 
november 13-án születik a Hont összeomlás, az idegen megszállás, az ország-csonkítás 
megyei Ipolyságon, generációk- készteti az új Rendületlenül! megalkotására. A derû sem 
kal korábban elmagyarosodott hiányzik a kötetbõl, mert szükség van rá a túléléshez. (…) Sajó 
német eredetû család sar ja.  Sándornak a húszas évek derekától nem akad könyvkiadója, 
Elemibe Ipolyságon jár, majd versei - Erdélyi Józseféihez hasonlóan - szerzõi kiadásban 
középiskolai tanulmányait Petõfi jelennek meg. Ez mondható el 1925-ben Budapesten 
Sándor és Mikszáth Kálmán nyomtatott Muzsikaszó címû kötetérõl is. Ez a könyv a szerzõ 
egykori iskolájában, a selmec- 1920 és 1924 között alkotott újabb költeményeit tartalmazza. 
bányai evangélikus líceumban A trianoni tragédia elõképét Sajó Sándor és Reményik Sándor 

végzi. Korai költeményeit, zsengéit itt, Selmecbányán egyaránt a mohácsi csatavesztésben és az ország három részre 
fogalmazza, elsõ verseskötetét diáktársai összekuporgatott szakadásában látja. Mindketten Mohács után címen írnak 
pénzükön nyomtatják ki Három év alatt címen. 1886-ban gyászos éneket, így siratják az ország egykori és újabb 
beiratkozik a budapesti egyetem bölcsészeti karára, magyar- romlását.  (…) A trianoni fájdalom mély átérzése és gyakori 
latin szakra. Gyulai Pál és Beöthy Zsolt elõadásaiból tanulhat megéneklése mellett a testvérkeresés, a turáni népek testvéri 
stílust és költészettant. Verseit a korabeli újságok, hetilapok, közösségének, összetartozásának gondolata is megjelenik 
irodalmi folyóiratok szívesen közlik. A Vasárnapi Újság költészetében (Szép õszi reggel, Vatha éneke 1046-ban). A 
szerkesztõségében ismerkedik meg Vajda Jánossal, a Petõfi kötet címe, a Muzsikaszó nemcsak a gordonka mély 
Társaság ülésein pedig Reviczky Gyulát hallgatja hangjának zokogására, hanem disszonáns dallamokra, 
legszívesebben. (...) kakofóniákra is utal. (…) A Gyertyaláng címû kötet 1930-ban, 
1896-ban Ezer év címmel ódai szárnyalású ünnepi verset ír a Budapesten jelenik meg, a szerzõ áldozatvállalásából. Sajó 
mil lenniumra , fe lel evenítve egy ezredév  tör ténelmi tovább énekli Trianon fájdalmát, verseivel visszaköveteli 
eseményeit, a dicsõséges múltat. 1897-ben Apponyi Albert hazánk elszakított területeit. (...) A költõ az irredenta 
városába, Jászberénybe kerül tanárnak, ahol erõteljesen hat rá törekvések  visszaszorulásá tól, a protestáló  jelmondat 
a nagy államférfi személyisége, mûveltsége és nemzetféltése. elhalkulásától tart, de éppen e kötet versei, költõi dallamai 
Ezt a „poros, de legalább magyar” várost és az iráni eredetû bizonyítják, hogy tovább zeng az értünk perlõ ének (Trianon 
jászokat igencsak megszereti. Turánista tájékozódása, amely dal; Karácsonyi ének; Magyar kereszt; És mégis, mégis - hinni 
végigkíséri õt életén, innen, a Lehel kürtjét õrzõ városból, kell; Magyar fiú éneke). Egerrõl írt versét, Pannonhalmán 
Jászberénybõl eredeteztethetõ. Jászberénybe költözése után fogant költeményét régi dicsõség és a történelmi múlt 
elõfizetõket gyûjt, majd 1898-ban itt és így jelenteti meg szelleme lengi át. Szülõvárosa, Ipolyság éppúgy megihleti, 
Fiatal szívvel címen második verseskötetét. Ekkor még keresi mint a diákkorára emlékeztetõ Selmecbánya, vagy a tanári 
a hangot, a legmegfelelõbb kifejezési eszközt, a formát. (…) pályája egyik állomása, Jászberény. A keleti bölcsõre, a turáni 
1903-ban Sajó Sándort eredményes tanári munkássága és testvérnépekre való emlékezése ebbõl a kötetbõl sem 
költõi sikerei elismeréseképpen Budapestre helyezik át, az maradhat ki, jó példa erre a Szobor a rónán címû napkeleti 
akkori III. kerület gimnáziumába. Krúdy Gyula Óbudáján vers, amely az alföldi szilajpásztort és az ázsiai kun-babákat 
lakik. A fõvárosba költöztetését követõen tovább erõsödik a juttatja eszünkbe. (…) 1932-ben Szász Károly a Magyar 
függetlenségi  eszmékben, egyre sürgetõbbnek tartja a Tudományos Akadémia levelezõ tagságára ajánlja Sajó 
Habsburg Birodalomtól való elszakadást. Ugyanígy elutasítja Sándort. Az irredenta költõ  1933 januárjában tartja 
a szabadkõmíves szervezkedést, a polgári radikalizmust és a székfoglalóját az Akadémián. Más költeményei mellett A 
marxista szocializmus retrográd gondolatát. kõkereszt beszél címû istenes versét és Hogy igazságunk 
1904-ben lát napvilágot Útközben címû kötete, amelyben már gyávaságba fúl t címû irredenta  énekét  olvassa fel  
néhány valóban szép magyarság-verset olvashatunk. A székfoglalóként.  (…) A Nem akarok gyáva csendet címû Sajó 
nemzethez való mély érzelmû, õszinte kötõdés, a sokat Sándor-kötet válogatott magyarság-verseinek közreadásakor 
szenvedett népünkkel való feltétel nélküli, teljes azonosulás ne feledkezzünk meg arról a Dr. Bartha Józsfrõl sem, aki 
verse a Magyarnak születtem.  (…) 1910-ben jelenik meg 1937-ben az irredenta költõ válogatott költeményeit, 
Sajó Sándor Gordonka címû verseskötete. E könyvben szavalásra alkalmas verseit összegyûjtötte és bevezetéssel 
olvasható a költõ leggyakrabban szavalt , leghíresebb ellátta. Nem feledkezhetünk meg róla, hiszen Sajó Sándort 
költeményeinek egyike, a Magyarnak lenni címû hazafias ébreszteni csak az egymást segítõ testvérpár: Hunor és Magor 
vers, amely a könyv megjelenésének évében elnyeri a Magyar szellemében lehet.
Tudományos Akadémia kitüntetõ Farkas-Raskó jutalmát. (…) 
Az irredenta költõ 1930-ban megjelent Gyertyaláng címû 2000. június 4-én
kötetében, a Szomorú bizakodásról szólva „keservben Adyval 
rokon” elátkozott poétának vallja magát. In.: Sajó Sándor: Nem akarok gyáva csendet elõszava
Sajó Sándor elsõ irredenta verseskötete, a Tegnaptól holnapig 
1920-ban jelenik meg, a Franklin Társulat gondozásában. A 
kötet legkorábbi énekei még az elsõ világégés elõtt 
keletkeztek. (...) Sajó Sándor bizonyos benne, hogy a 

Medvigy Endre: Sajó Sándor a Kárpát-medence területi egységéért
-Részletek-
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Reményik Sándor /Végvári/: A csonka test Reményik Sándor/Végvári/:  Nem nyugszunk 
bele!

Kezét-lábát a gyilkosok levágták
És otthagyták a vadon közepén, Téli szél a tar gallyakat fújja

S szóltak hozzá: nosza, munkára fel! Mint az Isten égre tartott ujja
S szóltak gúnnyal: most járj, ha tudsz, legény! Mint megcsúfolt, kikacagott álom

És továbbálltak a sötét haramják. Állunk egyedül a nagy világon.

És a keze-lába-nincs nyomorék Elvették s most véle nagyra vannak
Ott vergõdik a vadon közepén, Törött véres kardját a magyarnak.
És kínjában a csillagokat nézi De még minden nép a sírját ássa

Ínsége rettenes éjjelén, - Van szava, hogy világgá kiáltsa
Míg egyszer csak megindul.

Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk
Megindul úgy, hogy nem kell neki láb, Csak mi, csak mi ne emeljük fel fejünk.
Mint a kõszirt, mit a vihar meglökött, Tiporhatják szûz tiszta igazunk

A meredélyen úgy zuhan alább. Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk!
Útját jelzi a sok-sok omló rög,

S közeledtét a rebbent madarak: De hirdessük gúzsba kötött kézzel
Mert mint a végítélet dübörög. Sebes ajkkal, lázadó vérrel

Idézve menny, pokol hatalmait
Talán, mire a völgyfenékre ér, Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt!
Ezer szilánkra zúzza önmagát,
De azt is, aki szembejõ vele, Kezünk bár nem pihen a kardvason

És azt is, akit az útjában talált, A szíveinkben nem lesz nyugalom.
S akire sziklasúllyal rá fog esni, Jöhetnek jövõ századok s megint
Mert elindult a tagjait keresni! Csak felszakadnak régi sebeink!

E sebek és e fájdalom örök.
Reményik Sándor/Végvári/: Köt a rög Ettõl vonaglik minden magyar rög

Ettõl vérez ki majd nyomunkba hág
Ettõl nem gyógyulnak az unokák!Aki messzevágyik,

Csak hazáig ér el,
Tátra erdõk ettõl zúgnak-búgnakHa nem selyemszállal:

Ettõl reszket lelke minden zugnakKöt a rög kötéllel,
Puha szívek kõvé ettõl vállnakKoporsókötéllel.

Kemény kövek élõ szívként fájnak.
Aki pártos szívvel

Amíg élünk ettõl fájunk, égünkÖnszívére lázad,
Sírban ettõl nem lesz pihenésünkÕsi hazát, házat,

Ettõl szorul a kezünk ökölbeNyugodalmas házat.
Ettõl sír a gyermek anyaölben.

Aki tépegeti,
Fenyõmadár behavazott fákonMint nyûgöt átkot,
Száraz haraszt téli pusztaságonSzívébe hordozza

A folyók, a fák, a füvek szellemeAz a magyarságot.
Minden süvít, mi nem nyugszunk bele!

Akinek magyarul
Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzetMuzsikál a vére,

Versailles-ig lobogjon az üzenetE bús szerelemtõl
Hogy megroppant bár karunk erejeNincsen menekvése

Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!Sehol menekvése,

Majd ha a sírodon
Friss tavaszi hajtás
Nõ -Te is belátod:

Így van ez jól, pajtás
Így van ez jól pajtás

/1919. Február/
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Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben 
Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, 
Csak magyar földön és csak magyarul; Mint egykor Erdély meghajszolt határán 
Ha bûn, hogy lelket nem tudok cserélni, A fölriasztott utolsó bölény, 

Jobb is, ha szárnyam már most porbahull; Úgy állsz most, népem, oly riadtan, árván 
De ezt a lelket itthagyom örökbe Búd vadonának reszketõ ölén. 

S ez ott vijjog majd Kárpát havasán És én, mint véred lüktetõ zenéje, 
És belesírom minden õsi rögbe: Ahogy most lázas ajkadon liheg, 

El innen rablók, - ez az én hazám! A hang vagyok, mely belesír az éjbe 
És sorsod gyászát így zendíti meg: 

És leszek szégyen és leszek gyalázat 
És ott égek majd minden homlokon, Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat, 

S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat S a szívem, ó jaj, színig fájdalom... 
A jó Istentõl visszazokogom; Mivé tettétek az én szép hazámat? 

És megfúvom majd hitem harsonáit, Hová süllyedtél, pusztuló fajom? 
Hogy tesz még Isten gyönyörû csodát itt: Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja, 

Bölcsõvé lesz még minden ravatal, - Rút becstelenség magad és neved, - 
Havas Kárpáttól kéklõ Adriáig Én mit tegyek már? - romjaidra hullva 

Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar! Lehajtom én is árva fejemet. 

/1919./Laokoon kínja, Trója pusztulása 
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar; 
A sírgödör hát végkép meg van ásva, 

Sajó Sándor: Fegyverre!A föld, mely ápolt, most már eltakar; 
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem, 

De kínja vád s a csillagokra száll, Magyarország katonái,
Ha végzetem lett magyarrá születnem: Tudtok-e még talpra állni?
Magyarnak lennem mért ily csúf halál? Tudnotok kell: ûz az átok,

Tudnotok kell: nincs hazátok,
Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának Most riadjon harsonátok:

És sírt, vesztére, önszántábul ás, Most nem másért, most magunkért,
Hol számûzötté lett a honfibánat Õs földünkért, õs fajunkért
És zsarnok gõggé a honárulás, Fegyverre, magyarok!

Hol a szabadság õrjöngésbe rothad 
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,  Lenni kell most, vagy nem lenni,

Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, - Vár a minden, vagy a semmi;
Ah, rajtunk már az Isten sem segít! Itt vijjog a végzet rajtunk,

Azt kérdezi, van-e kardunk,
Pattogva, zúgva ég a magyar erdõ, Élünk-e még, vagy meghaltunk;

Az éjszakába rémes hang üvölt, Most nem másért, most magunkért,
Lehullt az égbõl a magyar jövendõ, Õs földünkért, õs fajunkért
Milljó görönggyé omlik szét a föld; Fegyverre, magyarok!

De bánatomnak dacra-lázadása 
Mint õrület, mely bennem kavarog –  Sikoltoz a Tátra alja,

Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra: Szívembe csap Erdély jajja ?
Még nem haltam meg, - élni akarok! Én rab hazám, rab testvérem,

Megváltlak én, ha kell véren,
A mindenségbe annyi jaj kiáltson, Isten engem úgy segéljen!
Ahány magyar rög innen elszakad; Most nem másért, most magunkért,

A tízkörmömmel kelljen bár kiásnom, Õs földünkért, õs fajunkért
Kikaparom a földbül a holtakat: Fegyverre, magyarok!
Meredjen égnek körül a határon 
Tiltó karjuknak végtelen sora,  Másokért már hullt a vérünk,

S az ég boltján fönt lángbetûkkel álljon Most már végre észre térünk:
Egy égõ, elszánt, zordon szó: soha! Magunk írjuk magunk sorsát,

Egy a föld itt s egy az ország, -
Soha, soha egy kis göröngyöt innen Ezeréves Magyarország!

Se vér, se alku, se pokol, se ég – Most nem másért, most magunkért,
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben Õs földünkért, õs fajunkért

Idegen fajta, hitvány söpredék! Fegyverre, magyarok!
E száz maszlagtól részegült világon 
Bennem, hitvallón, egy érzés sajog: /1920./
Magyar vagyok, a fajomat imádom, 

És nem leszek más, - inkább meghalok! 
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a csalárd hatalmak szatócs-oltárán,Sajó Sándor: Trianoni dal
s ti vezeklitek le Trianont, Jaltát:

a világ-bûntény kamatos kamatját,Égi törvény zúgja-bongja
pátosztalan s elmehasítón sivárEzredévünk szent jogát;

mártírium, mi osztályrészül kijár,Megüzenjük Trianonba:
vállaltad mégis, bármi lesz az ára,Eddig tûrtünk, - nem tovább!
fogy a tûrés halálos jámborsága,Õs földünkért, õs falunkért
a hallgatás falát le kell bontani.Van még vérünk, van tüzünk, -

Ez az ország, ez az égbolt
Elvégeztetett, ki kellett mondani. Ezer évig a miénk volt

És miénk lesz, - esküszünk!
/Budapest, 1989./

Lélekrontó árvaságban
A remény is gyászba hal;

Jéney Gábor: 90 éve már...Megmohácsolt bús hazádban
Mire várzs még, rabmagyar?
Itt a bú már dacra csordul, 90 éve már
Kardélen jár s késhegyen, - hogy sír az anyám

Esküszónkat Trianonba 90 éve már
Már az ég is zúgja-bongja hogy azt mondja apám

S visszazeng rá: úgy legyen! ez így nem lehet
90 éve már

/ Nem akarok gyáva csendet, 2000/ hogy idegen hant fedi eleinket
90 éve már

             hogy a szeretõm megölte magát
90 éve márDöbrentei Kornél: Elvégeztetett

meggyaláztak szolga sorba taszítottak/Tõkés László tiszteletes úrnak, 
90 éve már

Erdélyországba/ hogy él bennem a remény
hogy csak rémálom az egész

Elvégeztetett, ki kellett mondani. 90 éve már
hogy Hazámban hontalan lettem

Elnyíltak az Isten csipkebokraik 90 éve már
termésük szégyenvörösen vet lobot – hogy él bennem a vágy

Õrzöd kövenként fölnevelt templomod, 90 éve már
siralomra zúgatván harangjait: hogy a szájamon a zár
a hallgatásba lélek falaztatik, 90 éve már

s a béke megnyúvasztó csapdát teremt; hogy elfeledtük mi a Nemzet
tán megelégelte az Úr odafent, Most van már
a sok újra, meg újra odatartott, Hogy jõ a kikelet

ököllel szétrombolt, leköpött arcot, s rázzuk az öklünket
protestáló önhalálba-menekvést –, Holnap lesz már
miattad nem szégyenli a teremtést, hogy elfeledjük az egészet

rád tekinthet büszkén, hogyha látva lát, S egyben lesz a Nemzet
a szájzáras félelem hatalmát Szétörjük a láncot
lebírtad és a nyûgeit lerázván s újra megkoronázzuk

kiállsz, s megreng a dinasztikus sátán, a magyar királyunk
mert szabad vagy, meghódoltató példa –,

a szabadságért cserébe szabad préda, Utóhang:
egyként üldöz a pásztor és a csikasz;
magyar fátum, reményrohasztón igaz, 90 éve már

s való: Az ember faj sárkányfog-vetemény, várja a Nemzet
bomlott, zsarnoki agyból szörny-lelemény, hogy Csonkahon

ha téged, sárkányölõt ásnak földbe, Felvidék, Erdély
s a táj szent gócát, fejed dúlja körbe Kárpátalja, Délvidék

az Apokalipszis epezöld lova –, Õrvidék egyesüljenek
s te, gyülekezet védtelen gyámola ez így egyben

tudod, mindegy, magyar vagy román rög-e, a világok világa
ez Európa dogma-mord börtöne: a Szent Korona országa.

bõrön, bõr alatt, a szívben poloskák,
bélzajlást is lehallgató gonosz stáb

rontaná le az önáldozás becsét,
feltörve mindig az ötödik pecsét;

megbámuljuk, mint vérzik el a Bárány
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Túl messzirõl beszél föl, sötét telefon-kútból:Kannás Alajos: Hazafelé
Forgasd, mer’ mögpenészlik, gyerünk gyerök a szénát!/London felett/
A szavakban csalódtam, s már mélyebbre se vágyom.

 A Themze szinte már mocsár...
Hátat fordítok inkább, nem érdemelném úgyse,Zöld lobbanások öblén kastély

hogy a föld alvilági dobaját visszahalljam.a roppant város oly kopár
Jobb, hogyha csönd emészti a test, a lélek mocskát.és nem tud húzni : várj, maradj még...

Mit zsugorgattam, végül az álmos tûzve hullik, Koronák gyémántos kereszttel
magam is elmerülök ugyanabba a sárba,és fel-lehúzható hidak

hol kerülgettem régen sok napsütötte tócsát.elmondhatom : láttam nemegyszer
Idegenként kopogtatsz a kilencszárnyú ajtón:s London nem lettem fiad...

a tudás felszínétõl le az utolsó sejtig Shakespeare Arannyal ejtett rabbá
a legtisztább titokról mindenki maga hallgat.s ha Európa összerakná

hogy Angliától mit kapott...
 Bizony soványan leng a mérleg
miattuk lett hazánk szegényebb –

Rakovszky József: Hontalanulti trianoni ordasok.

Hazában hontalanul élni,
Törvénytelen törvénytõl félni

Keserû átok, keserû átok!Mihályi Molnár László: Magyar siratófal

A rend ellen nem vétettem, Valami köd és csönd
Mégis az útfélre tétettem,ült a tájon

S ott ûznek engem, s ott ûznek engem.s hajnali dér remegett az ágon
úgy jöttem el újra hogy szóljak

Magyarnak magyartalanságban, hóhérja legyek a malteros bakónak
Fuldokolni bús éjszakábanki megölte eddig minden álmunk

Rideg valóság, rideg valóság!amíg az ígért Messiásra vártunk
dermedten bûnbe fagyasztott gyászban

Hazában hazátlanul élni,mégis az örömhírt hozók igazában
Egy kis szárazkenyeret kérni…hogy kimondjam kiáltsam:

Jaj, m’ért e bánat? Jaj, m’ért e bánat…?Gyalázat!
követeljem vissza felnégyelt hazámat

/Budapest, 1948. VIII. 28./mert mostohák gyötörnek
aláznak csigáznak

torzképet mutatva fel a világnak
rabságban sorvasztják népem

Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebeiaz nem lehet hogy itt elenyésszen
mert tudd meg ó világ a titkot:

 Trianon sebeit az idõ bekötözte,a jövendõ fordulhat itt most
de a vér átüt még mindig a sebeken.s ha elbukna nemzetünk végleg

Idegenek özönlöttek be a földre,akkor kezdõdik el
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.a végítélet !
Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver,

aki fegyvertelenül, azt befogadtuk,
fedéllel, földdel, szeretettel,Oláh János: Vissza mindent

nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.
Feledd el, jó magyar, jobb, ha felededParazsat két pofára zabál a borzas sárga,
hófödte hegyeid, kincses városaid -Folyóhab nyalja szórét, nincs rajta zabla, patkó.

még a fejfákról is letörölték a neved,Rugdaló csõdörökkel elbír a tétlen álom.
templomaidban más nyelven szólal a hit.Mint bõröm elpalástol, belülrõl visszabukkan:

Mint gazda, kit õsi házából kivetettek,a bomló útkanyarban, kilenc szerpentin alján
s megjelennek a rablók, fosztogatók,eltûnnek mind a dombok, a szálkarajzú erdõk,
gyorsan leverik a címert s a keresztet,az ásító sötétbe gomolygó nyírfa-füst mar.

s a magyarnak bottal osztanak útravalót,El hiába indultam, nem érek oda úgyse,
szomorú szemmel néz vissza a gazda,hol Nap-Hold járja lombját az égig érõ fának.

letérdel, megcsókolja õsei földjét,
aztán csak porát szívja, sarát dagasztja,Ha megremeg a dob-bõr, mint hogyha bögöly csípné,
néhány régi írás, fakult kép az örökség.nem tudok róla semmit, rábízom magam mégis.

Trianon sebeit az idõ bekötözte,A szemem oda fordul, a ráncos, öreg arcra,
de a vér átüt még mindig a sebeken.kilenc lombtölte ágnak rejtjelét aki hordja:

Régi gazdaként lépek a magyar földre,a legvénebb apának is megismeri apját,
és szent szavait sohasem feledem.a szélnek, a folyónak is meghallja a hangját.
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Sebes nyelvvel kortyol s elbõdül riadtan,/Szász/Zas Lóránt: A szégyen
Lába alatt nádnak száraz szára pattan.
Bánatos szárnyakon érkezik a pára,/In memoriam Trianon   1920. június 4/)

Arrébb került Erdély gyönyörû határa,
Itt a Felvidéken és odalenn délen, A szégyen évtizedeiben,

Hideg nagy szél járja, ejh, de milyen régen.a hazátlanság kenyerén, idegenben,
A fájdalom mégis mindenkiben bent ég,kiejteni a másként hangzó

Õsföldjén a magyar mára már csak vendég,szavakat, újságokat olvasni
Sajó Sándor fázik, véreihez vágyik,és utcaneveket más hangon,
Együtt melegedni a föltámadásig.a megalázottság és a másod-

Én is odavágyom, gyertek ti is vélem,rendûség pillanataiban,
Hogy minket az Isten örökké segéljen,hogy a miénk volt, hogy elvették,

S ne felejtsük soha versei emlékét,hogy nem kérhetjük vissza.
Sajó Sándor vélünk lelje meg a békét!Nem fogadom el magaménak

Ipoly-parti fûzek között csöndben állunk,a másoktól rám-erõszakoltat,
Emberek és versek egymásra találunk,nem mondok le arról, ami a jussom.

Egymásra találunk újra, újra, újra,Visszajön, vagy visszaveszem.
A magyar reménnyel össze-összebújva!"Cicumdederunt. Pax vobiscum."

Hazudjon !

Szõnyi Bartalos Mária: VisszahívomSzõke István Atilla: Vers Sajó Sándorhoz

Visszahívom Ipoly-parti fûzek között száll az ének,
a csallóközi ezüstös holdárnyam Bólogatva áldoz költõnk szellemének,
a Vág langyos simulásában, Neve beivódott a rögökbe mélyen,
a szemérmes bakfislány-testem Nem tûnik el onnan viharban, se vészben.
zárt fürdõruhában – Reménység parázslik eme becses tájon,
visszahívom...Örök csillag fénylik hûvös éjszakákon,

Itt lebeg felettünk Sajó Sándor lelke,
Visszahívom ’Ki múltunk emlékét versben énekelte.
a gondtalanul csengõ kacajt, Szavában zengett az örökkévalóság,
a hullámtéri csavargásokat, Nemzete féltése, aggodalom, jóság,
a szaporátlan szamócaszedést Bús, szomorú költõ, tolla „vérben ázott”,
a füzes árnyékában – Látott porba hullni büszke boldogságot.
Visszahívom...Országát széttépték, messze lett a távol,

Nem látta az erdõt sok idegen fától,
 Visszahívom Nem látta a Napot, szeme könnye fedte,
a Sziget-falu közötti kompjáratot, Múltunk keserveit versben énekelte.
töltés oldalán a sok-sok vadvirágot, Most a folyó partján susognak a nádak,
nõvérem-fonta koszorút a fejemre, Hajladozva õrzik szavait a mának,
a mezítlábas kislányságom – Hej, te árva sorsú, lengedezõ álom,
visszahívom.Versek üzenetét egymás mellett látom.

A vén bolond ott les, mostan nem rikácsol,
Visszahívom Vatha kortyol barnult Koppány koponyából,
azt az illatos hónapot, A fekete holló „trianont” rikoltoz,
mely már csak Elhallatszik hangja Ipolytól az Olthoz.
emlékfoszlányoktól ragyog, Mikes Kelemen is ott van a folyónál,
s az Idõ fonalát pörgetve vissza Szeme beszédesebb minden írott szónál,
Vágyakozó-sajgó nyomot hagyottRákóczi és Kossuth sötétszín ruhában,

Együtt áll a folyó kanyarulatában.
 Visszakérem! Bessenyei figyel, a lelkes, hõs barát,
Visszahívom! Mellette Gál István tartja a trombitát,
Nagyanyáim imáit, Mellén érem csüng, ’mit bátorságért kapott,
Nagyapáim szerelmit!Kapisztrán, Prohászka nem visel kalapot.

Csillagos ég alatt nagy titkok fénylenek,
Anyám-apám örömit, Wesselényi arcán, furcsán égõ szemek,
Apám-anyám keservit... Halkan koboz pendül, Jókai hallgatja,
Az Idõ ráfelel: Megjõ fehér hajjal Sajónak nagyapja.
Nem adom!S érkeznek még sokan, gyûlik múlt és jövõ,

’Karolja õket a mozdulatlan idõ,
Kilépek az Idõbõl, ’Kit magyarnak szültek s akit írtak versbe,
mert a képzeletem Úgy figyelnek nyugodt, várakozó rendbe’.
Idõtlen-határtalan Õs-bölény poroszkál riasztott magányban,
birodalom...Hozzája hasonló vajon hány, de hány van?
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S visszalátom
Magam A város
fekve a fûben 
Hanyatt - Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat! 

Nem egy szûk ház, az egész kis város 
múlt szemem a mint egy árchipelagus vár nyájas 
Maival zöldje közt a tenger akácfának. 
Összenevet, Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! 
összekacag... Ott a szõlõhegy, a tömzsi présház, 

mely elõtt ülve ha szertenéztem, 
 /Részlet Szõnyi Bartalos Mária: Szenvedés lángja c. dallá ringott bennem kétség és láz 

kötetébõ, 1972. /    s amit látta tejszín napsütésben, 
                                                    mind hazán volt! Lenn az utca híven 

nyúlt alattam, mint a futószõnyeg Tamás István: Vátesz
és a dombsor hullámzott, mint szívem, Versdal

Halkan hullva égig a mezõnek. 

 Elsirattuk már százszor a hõs nemzetet,
Az ország, mappa szerintmikor a szél, lyukas zászlókat lengetett.

Repülõkbõl bombafelhõk törtek a magasba,
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat! gyászoltunk, sírtunk, magunkba roskadva!

Enyhe dombsor, lankatag magyar föld! 
S az a róna túl már a nagy-alföld Talán az elfogyott erõnk még újra nõne,
szemhatártól, ahol a nap támad. ha lenne még magyar, aki bízik a jövõben.

Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat! De zokognak a nyírek, görbülnek a tölgyek:
Szemhatártól-szemhatárig, s újra, lelkesebb ifjúság kell most istenünknek!
merre emléked, a halk selyempók 
vonja szálát, szállj a rónán túlra, És a szívünk, amikor rettegve megremeg,

s át hol állnak a bolond sorompók: félve dobban a koldusért, aki kéreget.
és akármit ír a kard a rögre Értjük a valóságot, s tûrjük a másságot,
lankád mellõl el ne bérced:de nem vesszük észre, az igazvalóságot!

 ha hazád volt, az marad örökre; 
senkisem bíró, csak ahogy érzed! Imádkozzunk magyarok! - az örök Jézusért,

akit a képmutatók, keresztre feszítették.
Az igazi országS hagyva így bennünk örökös fájdalmat,

véres történelmet, amirõl a világ hallgat!
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! 

Oly hazáról álmodtam és hajdan, Csendes vizû folyóról, a Trianoni gyászról,
Mely nem ismer se kardot, se vámot nem szólhat énekünk a magyarszabadságról!

s mint maga a lélek, oszthatatlan. Amíg bókolva siratjuk hõs nemzetünket,
Álmod, lelkem, álmodjad hazámat, addig Õk a mások, elorozzák szentföldjeinket.

mely nem szorul fegyverre, se vértre, 
mert nem holt rög, hanem élõ lélek. Lesz-e még Ugar - amely majd sírhelyül szolgál,
Galamb álom! s rókák rágtak érte; a Duna - Tisza közén, - szõke hajú lány.

odu-féltõ kapzsi szenvedélyek. Húsz év elteltével, lesz e még magyar?
Az én álmom sohse legyen róka! Vagy elvész, mint egykoron, a hun és az avar! 
Az én tanyám' magassága védje! 
Lelkem madár, tág egek lakója, 
Noha mindig visszajár fészkébe. Babits Mihály: Hazám

EurópaA ház

Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat! Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! 
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak, Áll a régi ház még, zöld zsaluja 
Montblanc süllyedt, narancsfák kináltak, mögött halkul anyám méladúja: 

láttam népet, mordat és vidámat: õsz hajú, de gyermekarcú bánat. 
így találtam nagyobbik hazámat. Röpülj, lelkem, keresed meg hazámat! 

Rómát fiús tisztelettel jártam, Itt a szoba, melyben megszülettem, 
mintha õseim várossa volna melyet szemem legelõször látott; 

és Avignon nevetett, mint Tolna, itt a kert, amelyben építettem 
vígan fürdött egyazon sugárban homokból az elsõ palotákat. 
és egy lélek font be néptõl-népig Amit én emeltem, mind homok volt: 
messze földrészt eleven hálóba: de nagyapám háza áll még 

egy lélek, egy ország végestül-végig s éveimbõl, e fojtó romokból 
Magát-tépõ hazám: Európa. Hogy révébe meneküljek, vár még. 
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A glóbus

Röpülj lelkem, tágítsd még hazámat! 
Mily kicsiny a Föld! Mily csöpp melegség 

fészke a zord Ürben! Bús kerekség! 
Szigete a tér Robinsonának! 

Óh röpüld át kis csillaghazámat 
s mag e hibbant Robinsonok bambák 

ölik egymást, szigetük felejtik 
és sohasem ér szemük a partig: 
te a végsõ szirt fölé suhanván 

a villanyos messzeségbe kémlelj, 
tán egy ismeretlen sugarat hoz, 

amely úgy jön, dallal és reménnyel, 
mint dús hajó vén Robinsonokhoz. 

Epilógus

Mégis, lelkem szeressed hazámat! 
Nem neked való az ür hidegje! 

Itt glóbus, a meleg szigetke 
s lélekvágya szent Európának. 

Soha el nem hagyhatod hazámat; 
útjaidat akármerre bolygod, 

egy országot hordozol magaddal, 
veled jön egy makacs íz, egy halk dal 

viszed mint a kárhozott a poklot; 
de halálig, mint ki bûn között él, 

várja híven az Édes sugáros 
türelme: úgy vár reád a város 

és a kis ház, melyben megszülettél. 

/1924?/

Tamás István: Tiéd ez az ország!

Még gyermek voltam, s apám megfogta kezem. 
Megmutatta nekem, hol él a nemzetem. 

Mutatta az erdõt, a zöldellõ réteket,
 ahol szebb jövõ vár rám, és boldogan élhetek. 

Mutatta az alföldet a Duna - Tisza közét, 
a Jászságot a Bakonyt a Hatvannégy vármegyét.

Mutatta az utat, a nádasok között, 
ahová hõs õseink lelke költözött. 

Nézd fiam a folyókat, nézd a völgyeket, 
a nyíló virágokat, réten a fényeket.

 Ez mind a tiéd fiam, óvd és vigyázz rá, 
ne hagyd az idegent, hogy hazád elrabolják. 

Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd. 
Tiéd a folyó a part, el ne add semmiért! 

Tiéd ez az ország, múltja és jelene.
neked teremtette, a magyarok istene!
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mámorban vigaszt adóPethõ László Árpád: Csõrében tart az égbolt
csapkodásban ím

TRIANON  ÁRNYÉKÁBAN
megszületik a
mosolyt adó kisded- XXXVIII. fúga –
sírással  bensõdben…

Napra készen át-
fordulhatsz – fel-felhorgadsz  égig száguldhatsz

MELLÉKDAL

a mennyekben ott
Ne izguljatok: ezalant s fenti pokolban süllyedhetsz holdnyit
csak átmenet – a többi kijózanodás
innen indulhatunkláthatod a lát-
a lángba kergetetthatatlan emelkedést
feloldozás láttán – hisz a kenyértörésa tágulás kék
csak addig tart míg lesznek búza-
mezõk a letaroltegét itt bennebb
lelkek hullása alatt.ama vörösben – vérben

hogy érthetõn értsd

az elme koppa-
nását – égiek földi
durranását bent

a tüdõ mögött
abban a sóhajnyi éj-
ben – révedezõ

kérdésben: mi áll
a ki s bejövõ lélek
útjában hogy szállj

leszállj aprócska
égi szigetedre – állj
és szertenézve

kimond: itt is ott
vagy magadba hullva ím
szárnyatlan madár –

csak szertelenül szeretetben (f)éltél itt
s ott – a kitágult

égbolt letagad
sóhajod fogadja tán
röptében ének –

s maradsz a dallal
himnusszal földbevájtan
lelkedben madár –

és fúvod – fúvod
felhõnyi széllel éled
valahogy kint is

bent is – fent s alant
csõrében tart az égbolt
trianon-árnyék  - 
kifelé mélybõl
lefelé égbõl szívbõl
csorogsz alá –

s fent gyõzelmi
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vigyázzatok és imádkozzatok!Wass Albert: Üzenet haza
Valahol fönt a magos ég alatt

mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kõ marad,Üzenem az otthoni hegyeknek:

a kõ marad. a csillagok járása változó.
Maradnak az igazak és a jók.És törvényei vannak a szeleknek,

A tiszták és békességesek.esõnek, hónak, fellegeknek
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.és nincsen ború, örökkévaló.

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!A víz szalad, a kõ marad,
a kõ marad.

Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzákÜzenem a földnek: csak teremjen,

szorgalmas angyalok.ha sáska rágja is le a vetést.
És lészen csillagfordulás megintHa vakond túrja is a gyökeret.

és miként hirdeti a Biblia:A világ fölött õrködik a Rend
megméretik az embernek fias nem vész magja a nemes gabonának,

s ki mint vetett, azonképpen arat.de híre sem lesz egykor a csalánnak;
Mert elfut a víz és csak a kõ marad,az idõ lemarja a gyomokat.

de a kõ marad.A víz szalad, a kõ marad,
a kõ marad. 

Üzenem az erdõnek: ne féljen,
Bajorerdõ, 1948.ha csattog is a baltások hada.

Mert erõsebb a baltánál a fa
s a vérzõ csonkból virradó tavaszra

új erdõ sarjad gyõzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda

a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel

hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kõ marad,

a kõ marad. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlõvé teszik is a földdel,

nemzedékek õrváltásain
jönnek majd újra boldog építõk

és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs õsi, hófehér kövére
emelnek falat, tetõt, templomot.

Jön ezer új Kõmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel

köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel

és épít régi kõbõl új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

a fundamentom Istentõl való
és Istentõl való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kõ marad,

a kõ marad. 
És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:

ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek

és nem lesz bosszú, gyûlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk

és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kõ marad,

a kõ marad. 
És üzenem mindenkinek,

testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hûségesnek és alávalónak,

annak, akit a fájás ûz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
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zt, hogy Bernstein= Borostyánkõ, Oberwart= Felsõõr,Andau=Mosontarcsa,Èakovec= Csáktornya, Gyulafehérvár = Alba Julis, 
Nagy-Enyed = Aiud, Kis-Almás = Almasul, Kis-Bánya = Baisora, Ó-Becse = Beèej, Oláhlápos-Bánya = Banitin, AFehértemplom = Bela-Crkva, Brassó = Brassov, Pozsony =Bratislava, Csáktornya = Èakovac, Kolozsvár = Cluj, Diakovár = 

Djakovo, Alsó-Kubin = Dulne-Kubin, Füle = Fileu, Szamos-Újvár = Gerla, Károlyváros = Karlovac, Topánfalva = Kimpeny, Kapronca 
= Kopridnica, Kassa = Kosice, Körmöcbánya = Kremnic, Körös = Križevci, Komárom = Komarno, Léva = Levice, Kis-Tapolcsány = 
Mali-Tapolèau, Madaras =Mederanu, Maros-Vásárhely = Mures-Osorheiu, Mura-Szombat = Subotica, Nádasd = Nedistia, Nagyság = 
Noság, Újbánya = Novi Banja, Érsekújvár = Nove-Zanko, Újvidék = Novisad, Vízakna = Ocna, Székely-Udvarhely = Odorheiu, 
Hódság = Odžak, Eszék = Osiek, Nagyvárad = Oradea-Mare, Pancsova = Panèevo, Kõhid-Gyarmat = Pod-Kamenom-Darmonti, 
Pétervárad = Petrovaradin, Eperjes = Presow, Pécs = Peèsu, Verespatak = Rosin, Rózsahegy = Rošenberg, Szatmár = Satu Mare, 
Nagyszeben = Sibiu, Sebeshely = Sibiselu, Segesvár = Sigisoara, Szabadka = Subotica, Karlócza = Sriemski-Karlovci, Turóc-Szent-
Márton = Swati-Martin, Szék = Sigu, Sziszek = Sisak, Zombor = Sombor, Temesvár = Timisioara, Torockó = Trascau, Torda = Turda, 
Török-Kanizsa = Turska-Kaniža, Ungvár = Usgorod, Nagy-Becskerek = Veliki-Beškerek, Nagy-Salló = Velke-Sallachi, Aranyos-
Maróth = Zlate-Morawce, Zimony = Zemun, Varasd = Varzdin, Versec = Vršac, Verbász = Vrbas

„Magyarországot a természet is egységesnek és oszthatatlannak rendelte. Gondolják meg a csehek, románok és szerbek, hogy a rosszul 
szerzett javak veszendõek. A történelmi szükségszerûség elõbb-utóbb önmagától fog érvényesülni. Magyarország teljes földrajzi egység, 
melyet büntetlenül nem lehet megbontani.” 

R. Kinley

Mit nem kell megtanulni...

 Ténsasszony megáll a nagy kereszt elõtt, keresztet 
vet, és Lidivel egyszerre letérdelnek. Más gyertya Amár nem ég, csak az övék, elcsendül a kápolna 

környéke, s a lángok egyszerre lobogni kezdenek; A kis 
lángok ijedten lobognak, a kis öregasszony szemén nagy 
könnycseppek tükrében frissen vergõdik az új nagy bánat. 
„Miért, Istenem, miért?”A könnyes szemben benne lobognak 
a gyertyák, megkapaszkodnak a gondolatokban, érzik az 
anyaszív síró dobbanását, látják a leveleket, az utolsó nyarat, 
mindent, és szelíd lángjukkal simogatják az öregasszony 
arcát.  
/ Fekete István, Tíz szál gyertya/  

Az elsõ világháború idegen földön eltemetett magyar katonái 
miatt szinte minden községben igény volt emlékhelyek-
re.Ezek általánosságban közadakozásból épültek. A Horthy 
kormány és az irredenta szervezetek, mint a már említett Védõ 
Ligák Szövetsége és a Magyar-ország Területi Épségének 
Védelmi Ligája ösztönzé-sére megindultak az országzászlók 
és a trianon emlékmûvek létrehozása, amit célszerûen 
összekötöttek az elsõ világháborús hõsi halottak 
kegyhelyeinek építésével. A fõváros minden kerületében 
emeltek egy vagy több ilyen emlékhelyet. A legnevezetesebb Nagyságában nem mérhetõ hozzá a címlapunkat díszítõ 
volt a Szabadság téri, amelyet a kommunisták leromboltak. Badacsonytördemici emlékmû, amit 1935-ben szentelt fel 
De vidéken is gyönyörû emlékhelyek létesültek, mint a Noé Gyula plébános. Érdekessége, bár a község bányászfalu 
Sághegyen található, hazánk legnagyobb, épen maradt, (bazalt) volt, mégis inkább a Perm idõszakban képzõdött 
Trianonra emlékeztetõ emlékmûve 1934-bõl. Azóta is a vörös homokkõbõl építették, ami  ide 14 km-re található,  
szépséges Sághegy oldalában magasodik a Trianoni Balatonrendesen. A emlékmûvet Farkas János helyi 
emlékkereszt, messzirõl látható örök mementóként! kõmûvesmester és a pápai Schneider Géza kõfaragó építették. 

A második világháború után a homlokzatán látható „Így volt-
Akik közremûködtek a létrehozásában: a trianoni emlékmû így lesz” feliratot kivésték, a tetején álló bronz turulmadarat és 
megálmodója, Királyfalvi Gusztáv alsósági tanító. Tervezõje bronzpajzsot lefeszegették, eltüntették. Az emlékmû 2005-
Halász Jenõ, budapesti építész, kinek segítõje volt Berzsenyi ben nyerte vissza régi fényét a helyi polgármester Vollmuth 
Janosits Miklós celldömölki mérnök. Az emlékmû építõje: Péter erõfeszítései nyomán, amely ugyanakkor kibõvült egy 
Zsolnay Lajos Mihály sárvári építõmester. II. világháborús és egy 1956-os emlékoszloppal is. A 

Magyarországi Trianon emlékmûvek kivonatos története napjainkig
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rendszerváltás után ismét igény tragikus esemény 90. évfordulójáról megemlékezõ 
keletkezett a magyarságban, rendezvény. 
hogy méltó emléket állítsanak a De a Felvidéken sem tétlenkednek honfitársaink. A 
nemzet régi dicsõségének. Ezek révkomáromi  Te Ügyed Kör polgári társulás három éve 
általában helyi kezdeményezésre készül az idei Trianon évfordulóra. A civil tömörülést, mely 
történtek, mint a képünkön hisz a közügyek iránti figyelemfelkeltés polgári 
látható békéscsabai emlékhely, kezdeményezésében 2006-ban jegyeztették be. A 90.éves 
vagy mint a tavaly felavatott évfordulóra idõzített akciójukról, Feszty Zsolt a T.Ü.KÖR  
nagykörûi, amely Györfi Sándor polgári társulás elnöke elmondta, hogy méltóságteljes 
alk otá sa.  A köz ada koz ásb ól megemlékezésre készülnek. „Nincs róla hírünk, hogy van-e 
felállított emlékmûvet Gergely egyáltalán Trianoni emlékmû Felvidéken. Egyrészt hiány-
István,  Tiszi, csíksomlyói c. pótló a tevékenységünk és a szándékunk, másrészt pedig 
esperes  avat ta ,  amelynek tabudöntõ. De hát a tabuk azért vannak, hogy ledöntsük. Az 
létrehozásában jelentõsen hozzá- emlékmû ötlete Reményik Sándor verse alapján született. A 
járult Horvát Ferenc barátom, a költõ 1920. június 8-án írta meg azt a versét, hogy Gyûrût 
„nagyapó” aktiv itása , akinek készítettek, feketét, acélból, s a dátumot belévésetem. Mi 
több fotóját a: ennek hatására egy baráti körbõl megalakítottuk a polgári 
/www. magyarorszag –szep.hu/ társulást, s Budapesten találtunk egy ékszerész csapatot, 
is láthatják újságunkban. akikkel ezt a gyûrût elkészítettük. Bele van vésve, hogy 1920. 

június 4., s ezt a gyûrût  elkezdtük terjeszteni, s a gyûrû 
A kilencven éve történt tragédia mindenkori árából 2000 Ft adomány ennek a felállítandó 

napján a nemzeti összetartozás jelképeként több új Trianon Trianon emlékmûnek a javára. Nagyon szép és méltó 
emlékhelyeket avatnak, mint a képünkön látható siófoki. Az emlékmû lesz. Egy ötméteres központi oszlop fog állni életfa 
alábbi sorokat az egyik szervezõ, Varga László barátom, a motívumokkal, az oszlop vége villámsújtotta, négy oldalról 
helyi Magyarok Szövetségének elöljárója küldte: pedig emberalakok tapadnak az oszlophoz, s a négy alakot 
Siófokon eddig nem épült olyan emlékmû (az elsõ pedig összeszorítja a gyûrû, egy igazi fekete acélvas abroncs, 
világháborús hõsi emlékmû kivételével) mely elsõ látásra valójában a gyûrû nagyban, s bele van vése a dátum. Olyan 
egyértelmûen valamelyik nevezetes történelmi eseményünkre emlékmûben próbál tunk gondolkodni,  ami  nemcsak 
emlékeztetne. visszautal, hanem egy kicsit elõre is. Az elmúlt 90 évben 
 A trianoni békediktátumról városi szinten egyáltalán nem volt Trianonról mindig úgy gondolkodtunk, hogy az szétszakította 
szokás megemlékezni. a magyar nemzetet. Nem vitatom, hogy nem ez történt, s az én 
Az 2006-os országos tüntetéssorozat idején összeková- családom ebben élt, de azt gondoljuk, hogy ugyanakkor össze 
csolódott csoport szervezett elõször nyilvános rendezvényt is fogja. A magyar nemzet egészének az életében ez az utolsó 
2007. június 4-én, majd a következõ években.  A lelkes csapat olyan történelmi mozzanat, ami mindenkit érint a mai napig. 
2008-ban hivatalosan bejegyzett szervezetté alakult Civilek a Ez a gyûrû azonban szakad, helyenként meg van repesztve, 
Nemzetért Egyesület néven. Bogdándy György alelnök hogy a négy irányban élõ nemzet ezt a gyûrût levethesse 
indítványára kezdték el egy Trianon Emlékmû magáról, ha akarja.”
megvalósításának szervezését. Az elképzelés helyszínnek a A felavatást kulturális rendezvények is megelõzték, melyek 
köznyelvben kórházdombnak nevezett Béke parkot találta bevételét szintén az emlékmû költségeire fordítják, s nem 
alkalmasnak, hiszen itt volt az egykori siófoki temetõ is, utolsó sorban önálló eseményként is megállták a helyüket. 
melyet úgy eltûntettek, hogy még emléktábla sem jelezte mi is Megemlékeztek a Benesi dekrétumok és az 1946-48 között 
volt ezen a területen korábban. Úgy gondolták itt lelne méltó kitelepített  áldozatokra Dörner György estje kapcsán, 
helyre az ezeréves magyar államiságot méltatlanul megalázó Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla Szép szerelmem, 
történelmi eseményre emlékeztetõ alkotás. Magyarország címmel tartott elõadást. Az emlékmûvet a 

Révkomáromi Református Keresztyén Egyházközösséghez 
Elõször támogató aláírásokat gyûjtöttek, hogy  meggyõzõd- tartozó telken állítják fel június 4-ére. 
hessenek róla valóban társadalmi támogatást élvez a 
kezdeményezés. A gyûjtés a vártnál is jobb fogadtatásban Összeállította. –cspb-
részesült, úgy a lakosság, mint az önkormányzat részérõl. 
Ekkor adománygyûjtést indítottak. Az önkormányzati 
képviselõk és dr. Balázs Árpád polgármester is teljes 
mellszélességgel állt ki az emlékmû ügye mellett. Ennek 
eredményeképpen pályázatot írtak ki, melyen az Ybl-díjas 
építész Ripszám János és lánya által készített terv lett a 
nyertes.
 A város 2010. évi költségvetésében pénzbeli támogatással is 
hozzájárult a megvalósításhoz. Így már elégséges forrás állt 
rendelkezésre. Megkezdõdhetett a kivitelezés elõkészítése. 
Ekkor is sok örömteli meglepetésben volt a szervezõknek 
része, hiszen az árajánlatok kérése során sokan adtak 
kedvezményt, sõt számos helyi vállalkozó térítésmentes 
munkafelajánlást tett, amikor megtudták mirõl van szó.
 Így jutott a gondolat a megvalósítás végsõ szakaszához: 2010. 
június 4-én, 19 órakor megkezdõdhet az emlékmû avató, és a 
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 felföldi Ipolyság (Šahy, Eipelschlag) ma a Nyitrai cigány polgárt jegyez. A városnak hat alapiskolája – ( ebbõl 
Kerülethez azon belül a Lévai Járáshoz tartozik. Ez a magyar a Pográcz Lajos Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola, A8000 lakosú település – ma 70%-a magyar ajkú – Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola), három gimnázi-

egykoron Hont vármegye székhelye volt, az Ipoly folyó um a,  eg y me zõ ga zd as ág i sz ak ta ni nt éz et  s eg y 
völgyében, annak jobb partján fekszik, közvetlenül a szakmunkásképzõje van. Az egyházi iskola alapította 1996-
gúnyhatárnál, a Korponai-hegyvonulat déli lejtõi és a ba n a  Bú za vi rá g c so po rt ot  a n ép ha gy om án yu nk  
Börzsöny-hegység északi nyúlványai között. megismertetésére, megszeretetésére. Ezen kívül mûködik a 
A régészek kõkorszaki település, valamint laténi kultúra és 9. városban többek között bábszínház (Csalóka bábcsoport), 
századi település maradványait is feltárták itt. A magyarság színjátszó csoport (Csillag-szóró), cigányzenekar (Szõllõssy 
megte lepülése az Árpád fejedelem és vezér  vezet te Sándor), a Hont Ipoly Mente Régió pedig kiadja havilapját, a 
gyõzedelmes Pozsonyi csatával veszi  kezdetét  a 10. Honti Lapok-at. 2009. október 17-tõl parassapusztai határán 
században. Ipolyságot 1237-ben említik elõször "Saag" néven Ipolyság rovásfel iratos helységnév-táblája köszönti  az 
abban az oklevélben, melyben IV. Béla király egy malmot és idelátogatókat.
birtokainak egy részét az esztergomi káptalannak adja. 
Ipolyság neve tehát a régi magyar ság, azaz domb fõnévbõl 2008-ban Ipolyság város kulturális életének gazdagításáért Z. 
eredeztethetõ, mely domb alatt folydogál az Ipoly, de más Urbán Aladárt, a Palóc Társaság elnökét díszpolgárrá avatták. 
vélemények szerint egykor kabar törzsnév lehetett.  A város A Palóc Társaság 1996-ban szervezte itt meg elõször az 
1405-ben vásártartási jogot kapott Zsigmond királytól. 1451- Örökség Népfõiskolai Táborát, amely a magyar õstörténeti 
ben Griskra serege szállta meg és erõdítményét megerõsítette, kutatás eredményeit kívánta és kívánja a mai napig a kortárs 
Hunyadi János foglalta vissza tõle. 1546-ban királyi magyarság elé tárni. Tíz éven keresztül, évrõl évre többen és 
rendeletre megerõsítették, a kolostort várrá alakították át. gazdagabb  mûsorokon  „képezhe t ték  magukat“  
Rövid ideig itt szolgált Thury György, nagy törökevõ magyarságismeretbõl az ÖNT résztvevõi, de a helyszíni 
huszárfõlegény. 1550-ben a török sikertelenül ostromolta, de körülmények elõidézték, hogy tíz év után más helyszínt kellett 
két évre rá mégis elfoglalta, s 1595-ben szabadult fel, ezután választani. Mindeközben szintén a Palóc Társaságnak 
erõdítéseit lebontották, csak a kéttornyú templom és a kolostor köszönhetõen megkezdõdött az ipolysági születésû költõ, 
épülete maradt meg. A romokon a jezsuiták felépítették a tanár, mûfordító és közéleti személyiség, Sajó Sándor 
maguk lakó és gazdasági házát , a templomot. 1704. visszaédesgetése a köztudatba, agyonhallgatott költészetének 
szeptember  24-én  itt fogadta  II. Rákóczi  Ferenc a feltárása, népszerûsítése. Káptalan utcai házának falán 
fe jede lemmé megválasztásának  hí ré t hozó  erdé ly i emléktáblát avattak; az alap- és középiskolás gyerekeknek 
küldöttséget. A város virágzása a 18. század végén kezdõdött, minden évben megrendezik a Magyarnak lenni: nagy s szent 
1806-ban a rendek határozata alapján a  megyeszékhelyet akarat magyarságverseket mondók versenyét, s 2008-ban 
Kemencérõl ide helyezték át.  1923-ban elvesz tette Sajó Sándornak szobrot is emeltek, mely Oláh Szilveszter 
megyeszékhelyi rangját. 1938. október 11-én az elsõ település alkotása. Sajó Sándor hagyatékának népszerûsítését a 
volt, amelyet az elsõ bécsi döntés értelmében visszacsatoltak. továbbiakban is folyatni kívánják. Tavaly Harangszó az Ipoly 
1941-ben még lakosságának 96%-a magyar volt. 1945 után a partján címen kötet jelentettek meg Oláh Szilveszter rajzaival, 
magyarság egy részét deportálták Csehországba, egy részét idén pedig a Sajó Sándor, a honszeretõ költõ és pedagógus 
áttelepítették Magyarországra, a szintén kitelepített svábok címmel kiadványt, amely a múlt évi Sajó-konferencia 
falvaiba , például  a Bakonyban Hidegkútra. 1960-ban elõadásainak anyagát tartalmazza „Ipolyság szeretett Ipoly 
elvesztette járási székhelyi rangját is. A 2001-es népszámlálás menténk egyik gyöngyszeme, legalábbis remélem, hogy azzá 
8061 lakosából 5015 magyar, 2787 szlovák, 45 cseh és 33 válik, ha lakói is szeretik és mindent megtesznek ezért. A 

legfontosabbikat és a mindent eldöntõt említem 
csak: nem hagyják elsorvadni, ellenkezõleg: éltetik 
magyar iskoláikat azáltal, hogy egyetlen magyar 
gyermeket sem hagynak elkótyavetyélni idegen 
érdekeknek. Remélem továbbá - s ezt nemcsak 
Ipolyságra vonatkozóan mondom -, hogy kanyargós 
Ipoly menténk rengeteg mûemléke, irodalmi 
emlékhelye, népi hagyománya, szokása sem válik 
köddé, nem vész el, mert a mai kaméleon-
korszakban is birtokosai vagyunk magyarságunk 
felbecsülhetetlen kincsének, s mindig voltak, 
vannak és lesznek is emberek, egyesületek, 
akikben, amelyekben a közös cselekedetek óhaja 
lelki parancs, akik õrzik, védik és ápolják ezt az 
örökséget.” - nyilatkozta Z. Urbán Aladár a Kürtös 
c. havilap 2009. februári számában.

Összeállította:- HE-

Ipolyság
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Nagy ívben jönnek át a felhõk Illyés Gyula A Dunánál 
napfény ûzte árnyékai, Esztergomba

váltakozva hullanak a kettõs  
partra az ég játékai.Az ott a határ. Nézd az alkony 

pírjában lent a vén Duna 
Csupán a híd áll mozdulatlan, úgy vöröslik, mint a térképen 

két ország között idegen, határok piros vonala.
kitárt karokkal ég és föld közt, 
mint a holt Krisztus mereven.A tárt rét közepén a régi 

ködlõ rejtelem, ott halad 
Jobbról és balról életosztó elevenen, mint mesebéli 
tenyerét szögekkel veri át, állat, a fényes fák alatt.
fáradtan õrzik itt is, ott is 
Elárvult néma katonák.A határ, a határ, egy darabka 

a nagy láncból, mellyel magát 
Itt is, ott is csillogó ifjú sgúzsba kötteti újra s újra, 
zuronyok, -  ide érzem ha feleszmél is a világ.

kamasz vágyukat: tüzes csókkal 
ütni át békés szívemen. A határ, a határ. Európa 

tág mezein a néma jel, 
/1932./amelyen innen élni, halni, 

túlnan gyûlölni, ölni kell.

Sajó Sándor: IpolyságAz árva  nemzetek körül a 
sötét folt… Mintha vádolón 

Kék ormok itt már fennsíkká símulnak,vér szivárogna, áruló vér 
A sík párkánya az Ipolyra lejt;Megannyi haldokló alól.
A párkány szélén, képe messzi 

multnak,Országom határa! - Túlnan 
Kéttoronyû templom, patinánsra vert;kis házak ülnek meglapultan, 

Juhász Gyula: PozsonyDrégely felõl a hajnal símogatja,nyakát nyújtva a zsuppos nyájból 
Két méla tornya nyugvó napba néz,egy vén gémeskút visszabámul.

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben,Tövén kis város kedves arculatja
Mely lágy fátylával a Dunára hullt,Kõhíd alatt az Ipoly vize ballag,Országom határa! - Földem 
A zsongó zajban és a méla csöndbenA kõhidon túl ligetes hegyaljak, -határa, melybõl nevelõdtem, 
Fáradt szívedbe muzsikált a múlt.S a tájék rajza – kész.mely táplált illattal és fénnyel 

Ráringatom most lelkemet a tájra,szavak ropogó jóizével.
A vén utcákon szinte visszazengettMint hold a fényét, felhõfátylon át;
A régi léptek kongó moraja,Erdõn és utcán bolygok, mint az árvaÉs ahol most fû, virág hogyha 
Széchenyi járt itt és honán merengett,S jaj! nem lelem már tûnt lábak néven nevezem, bólogatva 
Amely nem volt, de lesz még valaha.nyomát.néz vissza reám, emlékeztet, 

Egy kicsi ház még dalt zendít megannyi ismerõs tekintet.
Csokonait itt várta a diéta,szivembe,
Petõfit is és az a nyurga, méla,De azt is mintha sírból zenegnéOrszágom határa! - melyben 
Szelíd diák, Reviczky, itt merengett,S hangjában mintha másvilág izenne, -jogom van fennen énekelnem, s 

Ráringatom még lelkemet a tájrahol hangom otthonosan rebben, 
Hol most új bánat árvul a ligetbenS vén bánatommal megyek, mint árva,mint jó visszhangzású teremben.
S a márványszép királynõ téli estbenA temetõ felé...
Magyarjaira vár a Duna mellett.Melynek én is, ha nyelvem bírja, 

szívbeli, zengõ akaratja, 
 Gyertyaláng, 1930.követe lehetek, kiáltva 

kiáltó szava a világba.

Minden árok és határ ellen, 
minden átok és csaták  ellen, 
minden ellen, mi gátat vethet 
mi bátor, tisztuló szívünknek!

Motorzúgás és dal is átjön 
csempész-áruként a vízen, 

bokrok közt, habról habra szökve 
és fegyverek közt ügyesen. 
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Tizenkét évet töltö ttem Pozsonyban , kisdiákkoromtól  Csallóköz, Komárom-vidéke és a Mátyus-földje magyarjaiból 
csaknem a férfikor küszöbéig 1881 és 1894 között. Tanúja és telt ki, nagyobbára protestáns papok és tanítók fiai, de sok 
átélõje voltam annak a folyamatnak, amelyben Pozsony keménykötésû, nyakas, zömök parasztfiú is és ezek olyan erõs 
megmagyarosodott. falusi magyar levegõt hoztak magukkal az iskolába, hogy ez 
Mint tízéves kis gimnazista, egyszer szert tettem két krajcárra lett az uralkodó levegõ s a többi mind akklimatizálódott 
és krumpli-cukrot szerettem volna rajta vásárolni. Nagyon 
félénk, könnyen zavarba jövõ ifjú voltam, dobogott a szívem, 
ha egy boltba be akartam menni. Hát most az is fokozta 
zavaromat, hogy nem tudtam, mi a német neve a krumpli-
cukornak. Sokáig jártam föl-alá a szatócs-üzlet elõtt, amíg 
végre gyõzött bennem a torkosság és mégis csak bementem, 
olyan elszántsággal, mintha a vízbe ugrottam volna. De már 
mondani nem tudtam semmit, csak megálltam a szatócs-
kisasszony elõtt s letettem elébe a két krajcárt. Elég ostoba 
képet vághattam, mert a kisasszony elnevette magát és ezt 
mondta: Was wünschen Sie, junger Herr?
Most már szerettem volna elszaladni a rettentõ helyzetbõl, de 
megsegített az Isten: megláttam a pulton egy nagy darab 
krumplicukrot. Rámutattam és kivágtam halálmegvetõ 
bátorsággal:

- Bitte Krumpeln-Zuckerl!

A kisasszony nagyon elkezdett nevetni, amiért haragudtam is 
rá e ezt mondta:

hozzájuk. A legtöbb magyar fiút azért küldték Pozsonyba, 
- Krumplicukrot akar, kisfiú? hogy tanuljon németül. Ne, én nem láttam egyet sem, aki 

megtanult, ellenben az összes tót és német fiúk olyan jól 
Nagyon felbátorodtam a magyar szóra s azóta mindig abba a megtanultak néhány év alatt magyarul, mintha soha más 
boltba jártam cukrot, papirost, tintát: – fájdalom – nemsokára nyelven nem beszéltek volna, sõt még a szállásadó asszonyok 
cigarettát vásárolni. Akkor még ritkaság volt, ha egy-egy is megtanultak magyarul a diákjaiktól. Mert akkor még nem 
kisebb üzletben tudtak magyarul. Tíz év múlva már az úrféle volt internátus, a vidéki diákok kettesével, hármasával 
embert minden üzletben, a kis szatócsboltokban vagy a béreltek egy szobát többnyire az iskola környékén lakó 
borbélynál is magyarul szólították meg s úgy hallom, úgy van kisiparos, szatócs- és másféle asszonyoktól, akik erre a 
ma is, a cseh uralom alatt. szerény üzletre már be voltak rendezkedve. Az ilyen diákok 

már kis gimnazista koruktól fogva teljesen független legény-
Bizony nem volt ebben a magyarosodásban semmi része az életet éltek; az iskolához tartozó alumneumba jártak ebédelni, 
erõszaknak. Magától ment ez, a német lakosság akaratából. a többi étkezéseket már maguk intézték, ha volt mibõl. A 
Egyszerûen felismerték a magyar nyelv tudásának praktikus legtöbbnek csak a hónap elsõ napjaiban volt mibõl: a többi 
hasznát és szíves készséggel taníttatták magyar nyelvre napokon egy darab brúgó (az alumneumból hozott kerek cipó) 
gyermekeiket, maguk tették egészen vagy részben magyar és egy pohár víz volt a reggeli, egy darab brúgó és egy pohár 
tanítási nyelvûvé az iskoláikat. Nem éreztek ebben semmi faji víz volt a vacsora. Ha aztán hazulról pakk jött, akkor volt nagy 
sérelmet, hiszen azért senki sem akadályozta, ha németül lakmározás. A legnagyobb pakk is kifogyott pár nap alatt, mert 
akartak beszélni. Néha bosszantotta õket, ha egy-egy jutott belõle a pajtásoknak is bõven. Aztán megint elõkerült a 
türelmetlen magyar sürgette a dolgot, már a tempóját a brúgó és a pohár víz. de azért erõsek és egészségesek voltak 
magyarosodásnak õk maguk akarták diktálni s így sem volt az ezek a falusi fiúk, mint a bikabornyúk; amíg én gimnáziumba 
túl lassú tempó. Készségüket elõmozdította, hogy a magyar jártam, egyetlen egyszer sem volt betegség miatt szünet s a 
beszéd valami úri dolog volt a szemükben. Magam is tornaversenyeken többnyire a liceisták vitték el a díjakat a kir. 
hallottam diákkoromban, mikor egy fiatal polgárlány ezt kath. gimnázium és a reáliskola elõl, amelyekben kevesebb 
mondta az utcán a mamájának: volt a vidéki fiú, inkább a helybeli hivatalnokok és polgárok 
Aber Mama, sprich doch ungarisch, das ist eleganter. fiai jártak oda. Néha csaták is estek: mi meglehetõsen 

hadilábon állottunk a realistákkal, akiket nem tartottunk 
Nagy magyarosító erõ volt a diákság. A jogászok, a lutheránus egyenrangú diákoknak, mert nem tanultak latint, németesebb 
teológusok mind megannyi terjesztõje volt a magyarságnak, a fiúk is voltak többnyire és sok volt köztük, aki három-négy 
középiskolák diákjaik nagy számánál fogva szintén. Az reáliskolát elvégzett s aztán elment iparosnak vagy boltos-
evangélikus líceumban, ahol én tanultam, a legkevesebb volt a inasnak. Nekünk volt a Duna-liget szélén a legjobb labdázó 
pozsonyi fiú, összegyülekezett itt az ország minden részébõl helyünk, amelyre tradicionális jogot tartottunk. A reálisták 
való fiatalság, felvidéki tót és fél-tót fiúk, mosoni németek, szerették ezt elfoglalni, ha hamarabb jöttek oda, mint mi, s 
sok bácskai sváb, de jutott a Dunántúl és az Alföld minden ebbõl gyakori háborúk keletkeztek. Nagy ellenségeink voltak 
részébõl, sõt Erdélybõl is minden osztályba. A zöme azonban a a kõmíves-inasok; volt köztük egy, akit görbenyakúnak 

Schöplin Aladár Pozsonyi diákok (Emlékeimbõl)
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neveztünk, – még ma sem tudok félelem nélkül rágondolni. A Nagy dolog volt a március tizenötödike. Nagy hazafias 
longa méta volt a divat akkor még, a futballról azt se tudtuk, ünnepet rendeztünk akkor. Akik ezen szavaltak, szónokoltak, 
hogy van és már nagyobbacska fiúk voltunk, mikor a liget azokra kötelezõ volt magyar ruhában, kardosan, kucsmásan 
mellett a katonatisztek tenisz-pályát csináltattak; a kerítésnél lépni a dobogóra. Magyar ruhánk persze nem volt, de 
bámészkodva néztük a játékot és furcsálkodtunk, hogy felnõtt segítettek rajtunk a zsidó-utcabeli ószeresek, azoknál volt 
emberek nem röstellenek labdázni. Mi diákok, amint az minden bõven, egy-két forintért kaptunk kölcsön attilát, szûk 
ötödikbe kerültünk, abbahagytuk a labdázást, összeférhetet- nadrágot, csizmát, kardot, még kucsmát is, persze nem éppen 
lennek tartottuk férfiúi tekintélyünkkel, mikor már a tanárok is testünkre illõt. Én tudom, hogy három nadrágot is fölvettem a 
magáznak minket. A sport fogalma és a mi ennek a lényege, a magyar nadrág alá s az attila alá összes mellényeimet; cingár 
rekord eszméje mibennünk még nem volt meg, mi labdáztunk, tes tem még is csak úgy  lötyögött  a más ra szabot t 
úsztunk, korcsolyáztunk, kirándultunk minden különösebb ruhadarabokban. Jó volt ez, mert márciusban akkor nagy 
rendszer nélkül, csak mert ez mulatság volt s aki erõsebb vagy hidegek jártak és mi a világért se vetünk volna télikabátot az 
ügyesebb volt, hát az máriátor lett a kingában, de erejét és attilára. A kardot azonban csörtettük az utcán, mikor az 
ügyességét nem jutott eszébe centiméterekkel vagy percekkel ünnepély után sétálni mentünk, kivált ha katonatisztek jöttek 
mérni. velünk szembe. Azt hittük, nagyon haragusznak miatta a tiszt 

urak, akikben megannyi fiók-Haynaut láttunk. Petõfi lelke élt 
A nagyobb diákok között a független élet és a sport hiánya bennünk, akinek volt közöttünk egy kis temperamentuma és 
bizonyos koraérett férfiaskodást fejlesztett ki. Egyszer egy úri fantáziája, az mind Petõfiben élt, az õ eszével gondolkozott, az 
fiú az ötödik osztályban rövid nadrágban jött iskolába. Az õ képeiben látta a világot, az õ ideáljaiért lelkesedett. A 
egész osztály becsülete elleni merényletnek tekintettük a zsarnokságot gyûlöltük, bár nem ismertük, Petõfi forradalmi 
gyerekes rövid nadrágot; lehúztuk az illetõ fiút a padra és szelleme támadt fel bennünk, ha valamelyik tanárral vagy 
mindenki ütött a fenekére néhányat. Szegény fiú sírva ment valami muri miatt a tanári karral bajunk akadt, szerettünk 
haza a mamájához és másnap vadonatúj pantallóban jött az volna meghalni a hazáért, megvetéssel néztünk a grófokra, 
iskolába. Az ötödik osztálytól kezdve volt jogunk belépni a amint elrobogtak mellettünk az utcán és a kis fûszeresek és 
dalárdába s az volt büszke és boldog, aknek a hangját városi irodatisztek leányaiban Csapó Etelkákat és Szendrey 
basszusnak minõsíte tte az énekmester. Egy hatodikos Júliákat láttunk. A fiatalos idealizmusunk tartalma nem volt 
líceistára azt mondani: „gyerekes”, a legsúlyosabb sértések egyéb, mint Petõfi szellemének reflektálódása. Senki sem 
közé tartozott. A férfiasság kellékének tartottuk, hogy néha figyelmeztetett még arra a hatásra, amelyet a mi korunk 
lumpolni járjunk. Nagy titokban összegyülekeztünk valami fiatalságára Petõfi tett. Õ volt a mi legnagyobb nevelõnk.
városvégi kiskorcsmában, vacsoráztunk gulyáshúst vagy 
pörköltet és túrós csuszát (mindig ez volt a menü), ittunk egy- A jó nyárspolgárok egy kis gyanúval is nézték március 15-iki 
két pohár bort és dalolgattunk késõ éjjelig. Az iskola persze forradalmaskodásunkat. A mi iskolánkat egy lojális polgár fel 
szigorúan üldözte ezeket a túl korai mulatozásokat. A pedellus is jelentette, mert az iskolai ünnepen a Marseillaiset énekelte 
egyúttal detektív is volt, idõnként bejárta este a kiskorcsmákat az énekkar. Akkor még nem volt ismeretes a szocialista 
és feljelentette a diákokat, akiket ott talált. Akkor aztán lett Marseillaise Pozsonyban, azt hiszem, egyáltalán nem is volt 
könyörtelen vizsgálat, karcer (az én idõmben még ez is volt a ott még akkor szocialista szervezet. Nem is erre gondolt az 
poz son yi líc eum ban ; „bé kei dõb en”  mos óko nyh ána k illetõ, hanem a francia forradalomtól féltette a várost. A 
használta a pedellusné), kicsapással való fenyegetés és más nagyanyám is mikor magyar ruhában meglátogattam, adott 
egyéb büntetés. Egy kicsit utánoztuk ezeken a mulatságokon a egy forintot és óva intett:    Macht mir keine Rebellion! – 
német diákok kneipéit, már ahogy külföldi egyetemet járt mondta aggódva (magyarul nem tudott, ezért is nem szerettem 
teológusok elbeszélései alapján elképzeltük. Hasznosak éppen járni hozzá, mindig éreztem, hogy csak mostohaanyja az 
nem voltak ezek a kamaszkori murik, de nagyobb baj se lett apámnak).
belõlük, – az én társaim közül, amennyire tudom, egybõl se lett 
lump ember vagy alkoholista. Õ persze átélte a negyvennyolcas idõket s ettõl félt. Mi 

azonban szívesen megcsináltuk volna még egyszer a 
Minden iskolaév tetõpontja a majális volt. Erre már a tél vége negyvennyolcas forradalmat, ha tudtuk volna.
felé kezdtünk készülõdni. Május közepe táján megjött a nagy 
nap: az egész iskola zászlók alatt kivonult a Vaskutacska nevû Az én volt társaim közül akárhány ott él most is Pozsonyban 
kirándulóhelyre. Délelõtt versenyfutással, kuglizással, más vagy a megszállt Felvidék más helyein mint pap, tanár, orvos, 
ilyenforma mulatságokkal telt el az idõ; kora délután kijöttek a tisztviselõ. De szeretném látni õket, megtudni tõlük, él-e még 
leányok mamáikkal és volt tánc háromtól este kilencig. Nem bennük az egykori szellem s elõveszik-e még most is Petõfit, 
egy könnyû tavaszi szerelem bomlott ki itt délután tánc közben ha nagyon rájuk nehezedik a cseh uralom? 
s este aztán, mikor az erdõn át sétálva kísértük haza a 
kisasszonykákat, forró vallomások, egy-egy kézszorítás, de  A szerzõ evangélikus teológus, kritikus, irodalomtörténész, 
semmi több, mert a párocskáknak a sarkában volt a figyelmes mûfordító, 
mama. Szép, kedves, ártatlan mulatságok voltak ezek, itt 
tanultuk meg, – már aki megtanulta, – hogy kell a lányokkal *Maniga, 1872. okt. 4. – †Budapest, 1950. aug. 8.  Kossuth-
bánni s a kisasszonykák rajtunk próbálgatták ki csábító díjas (1949), az MTA tagja (l. 1948, r. 1949).
mûvészetüket. Volt köztük olyan is, aki már jó pár generáció 
diákon próbálta ki és nem jutott tovább. Mulatni könnyebb 
volt a pozsonyi lányoknak abban az idõben, mint férjhez 
menni; nem tudom, hogyan, de aránylag nagyon sok pozsonyi 
leány maradt pártában.
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Kárpáti Piroska Üzenet Erdélybõl Babits Mihály: Erdély

Rólad álmodtam, Erdély,
Üzent az Olt, Maros, Szamos, kamasz koromban, Erdély,

Minden hullámuk vértõl zavaros, messzirül süvegeltek
Halljátok, ott túl a Tiszán, hegyek és fejedelmek.
Mit zúg a szél a Hargitán S ki voltál könyvem, Erdély,

Mit visszhangoznak a Csíki hegyek, ezeregyéjem, Erdély,
Erdély hegyein sûrû fellegek lettél ifjonti házam

és tanuló lakásom.
Ez itt magyar föld és az is marad, Három nagy évig, Erdély,
Tiporják bár most idegen hadak, laktam földedet, Erdély,

Csaba mondája új erõre kél, ettem kürtös kalácsát
Segít a vihar és segít a szél, s a tordai pogácsát.

Segít a tûz, a víz, a csillagok, Ismertem színed, Erdély,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok! tündérszín õszöd, Erdély,

üveg eged metélõ
Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk! csúcsaid gyémánt élét.

Halott vitézek lelke jár velünk. Most versbe szállok, Erdély,
Elõttünk száll az õs Turul-madár, az elsõ hírre, Erdély,

Nem is lesz gát, és nem lesz akadály! hogy varázsod határát
Ember lakol, ki ellenünk szegül, sorompók el nem állják.
A székely állja, rendületlenül! Öreg pilóta, Erdély,

ül így gépébe, Erdély,
Üzenik a gyergyói havasok mégegyszer ifjúsága

Megvannak még a régi fokosok! tájain szállni vágyva…
Elõ velük, jertek, segítsetek!

Székely anya küld egy üzenetet Habár odáig, Erdély,
Hollók, keselyûk tépik a szívünket, el nem érhetek, Erdély,

Rablóhordák szívják a vérünket! hol régi lusta sziklám
ma is emlékezik rám.

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk! Oh messze, messze, Erdély,
E végsõ harcban egyedül leszünk! messze még a nap, Erdély,
És a honszerzõ hõsök hantja vár, hogy teljes lesz a munka
Ha odavész az õsmagyar határ! s az igazság se csonka.
És ha rablóknak kedvez a világ,

Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz 1918. 
Megmozdulnak mind a Csíki hegyek, õszén
Székelyföld nem terem több kenyeret,

Elhervad minden illatos virág,  Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell,
Mérget terem minden gyümölcsfaág. Idõk lavináját ernyedt karok

Vizek háta nem ringat csónakot, Ha többé fel nem tartják!
Székely anya nem szül több magzatot! De mi simuljunk össze, magyarok!

Kiáltó szó ha nem lehettünk már
Vadon, puszta lesz az egész vidék, Egy titkos társaság legyünk!
S végezetül, ha ez sem lesz elég, Kivándorolni, elbujdosni Nem!

A föld megindul, a mennybolt leszakad, Mi innen nem megyünk!
De Erdély földje csak magyar marad!  Nagy szalmatüzek lángjából marad

Szívünkben egy marék izzó parázs -
A szerzõ tanítónõ; a románok e verséért 1920-ban Égõ világoknál ezerszer izzóbb

felakasztották. És izzóbb nála nem lesz semmi más.
Egymás szíve-falán, végzetünk éjén

Egy néma jelszót kikopogtatunk,
Mint jeladást a Katakombák mélyén

Magyarok maradunk!
 Idõk mélyén vajúdhat sok halál,

Sok minden meglehet,
De oly koporsót nem gyárt asztalos,

Mely minket eltemet.
Magyar bárdok ajkán csak újra hajt

Virágot, lombot õs-magyar fánk nyelvünk,
S romolhatatlan erõnk árja zeng
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Örök az élet bennünk! Wass Albert: Kolozsvár
 Virrasztottunk mi tetszhalottat már!

A lefojtott szó erõsebb a jajnál. Kitekintek a vonatablakon
Nyílt szónál több az allegória a régi város ismerõs nagyon.

S a vértezett szív a vértezett karnál. Az öreg Szamos halkan bandukol
A lefeszített rugó izmai és ballagtában régi dalt dúdol,

Nem engednek, de erõt gyûjtenek lassan. a Hója-szélen rügyeznek a fák
Nagyobb erõt gyûjt a nagyobb elnyomás, s hiszem, mint régen most is van virág,

Míg döngve visszapattan. az ég felettem pompás tiszta-kék,
 Virrasztottunk mi tetszhalottat már, fecskék suhannak, éppen úgy, mint rég,

Álltunk sok vihart, nekünk ez sem új, a házsongárdi fák is intenek
Ha kiszaggattak új gyökeret vertünk. és lepkét ûz egy régi kisgyerek...
Mi tudjuk, mit jelent balszél ha fúj.
Nem tagadom jöhet még zord idõ. A varázs megtört. Tompán. Hirtelen.

Sok mindent nem lehet majd merni, Zakatoltunk a váltósíneken.
Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz, Az állomás állt szürkén, hidegen...

Csak a szívünk fog verni. A régi város más lett idegen.
 De magyarul fog verni! Az utcalárma zagyva hangzavar.

A szembejövõket hiába lesem
Ismerõs arcra nem talál szemem.

Zilahy Lajos: Szalonta Idegen szó. Idegen felirat.
Az embertömeg futkosó, riadt.

A nádas érben zümmögtek a békák. (A régi emberek tempósan jártak
A csonka bástya barna omladékát s a boldogságra mégis rátaláltak!)

Arany fátyollal takarta a hold.
Lassan-lassan a temetõhöz értem.

Bocskai hajdan erre lovagolt Fák õrizték némán és sötéten.
S ölében tartva zengõ tamburáját, Bent minden régi helyet sorra jártam
Egy vén szobában itt Arany dalolt. - itt tanultam... itt írtam... itt leányra vártam... -

Kísért, kísért egy ismerõs gyerek
Lovassy Lászlót ez a sírkert várta s amerre néztem ismerõs nevek...
S veres kastélya verandáján állva és megtudtam, amire este lett,
Itt nézett messze komoran Tisza. hogy bár kint minden, minden elveszett,

e hely, hol mindent kis halmok takarnak,
Mi kálvinhitû komoly kisdiákok Örök Város a bujdosó magyarnak...
Itt énekeltünk fel a csillagokba

„Te benned bíztunk elettõl fogva.” Mert míg Kolozsvár utcáit bejártam,
csak egyetlenegy ismerõst találtam,

E város volt a vágy, az ifjúság komor volt, vén volt... mondjam a nevét
És holt apáink drága virtusát rámemelte zörgõ csontkezét

Szép szüreteken mi is újra kezdtük. Tudd meg, a fecske itt hiába szálldos,
meghalt - mondta -, meghalt a régi város,

E város volt az elsõ szerelem, annyi maradt csupán belõle élve,
Az elsõ bánat õszi reggelen, amennyi belefér

Az elsõ csók, az elsõ elbukás. szíved egy rejtett, ócska szögletébe!

Emlékezent a lombok halk zajára S míg vágtattam vissza a síneken,
És estetájt a harangok szavára, idegen voltam én is, idegen.

Gyomverte sírban itt alszik apám –
1930

Minden kapuját, kövét ismerem,
E város, melynek gyermeke vagyok
Ó, minden messzeségen átragyog!

Fáradt szívemben újra fény rezeg,
Ezért emlékkel hív, kiált a város,
A marsok útja arra holdvilágos –

S azért, mi ûzött életemben szép volt
Boruljon rám e méla hajdú égbolt,

Ha homlokomat szent porába ejtem.
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 magyar közönség nagy részében a Délvidék iránt magyar hazába, részben legalább gazdaságilag olyan 
való meleg érzés aránylag nem élénk, mint a organikus egységbe léptek azzal, hogy minden érdekük, AFelvidék és Erdély iránt. Ennek megvannak a fejlõdésüknek és anyagi fellendülésüknek minden szála 

maga történelmi okai. A török hódoltság ezt az országrészt ideköti õket. Természetes, hogy ez lassú folyamat volt. 
pusztította el leghamarabb és csak kétszáz esztendõvel Természetes az is, hogy a magyar közéletet s így az 
ezelõtt, az 1718-ik passzrovici béke által csatoltatott ismét országos közvéleményt irányító társadalmi körökkel való 
hozzánk. Az egykor ott virágzott magyar nemzetségek, asszimilálódásuk is csak fokozatosan mehetett végbe s 
melyek századokkal ezelõtt ezen az áldott földön találtak talán még ma sem teljes. Ez magyarázza meg a Délvidék 
otthont, vagy kihaltak azóta, vagy padig elköltözködtek iránt érzett közhangulatnak az erdélyivel és a felvidékivel 
onnan. Napi járóföldre nem volt azon a vidéken megmûvelt szemben észlelhetõ kissé tompított alaphangját. De mindez 
föld. És ezt a nagy vidéket a számban és erõben csak azt mutatja, hogy a százados elszakadás nyomainak a 
megfogyatkozott magyarság – hiszen abban az idõben az teljes elenyésztetésére szintén százados céltudatos munka 
ország lakossága alig haladta meg a két milliót – szükséges, azon a tényen azonban mit sem változtat, hogy a 
benépesíteni nem tudta. De ha erre alkalmas lett volna is, Délvidék a Szent Korona széttörhetetlen testének éppoly 
nem engedet a bécsi politika, mely hihetetlen rövidlátással integráns alkatrésze, mint a többi s a történelmi – és 
félt a „rebellis” magyartól és világpolitikai céljait akként bízzunk benne, hogy egyúttal a jövendõ – Magyarország 
vélte szolgálni, hogy nem magyar fajokat telepített oda, területének is közjogi, földrajzi, kulturális és gazdasági 
akik a „birodalom” hûséges támaszaiul ígérkeztek. Így tekintetében nélkülözhetetlen tényezõje.
indult meg már a fokozatos fölszabadítás idejében, a XVII. Herczeg Ferenc, A fekete lovas szerzõje, a magyarrá lett 
század végén a szerbek betelepítése, így húzódtak le oda az bánáti  svábság illusz tris képviselõje,  a balsikerrel 
erdélyi havasokból az oláhok s így nyerek itt új hazát a végzõdött 1848-49-iki szabadságharc egy jelenetében 
messze német földrõl hozott szívós, munkára edzett, ezeket a szavakat adja az öreg verseci sváb szájába, mikor 
takarékos svábok. Bécs mindezekkel a néprétegekkel éket az búcsúzik a honvédtiszttõl: „A magyarság élete olyan, 
akart verni a magyar állam testébe, azt akarta elérni, hogy a mint némely hegyi folyóé. A folyó egyszerre eltûnik a 
végek, a Hunyadiak dicsõ küzdelmeinek helyi, nem a sziklahasadékok közt, nyoma vész és az együgyûek azt 
magyar állameszének, hanem a „birodalmi” politikának mondják: vége van – nincs többé! De egy-két mérfölddel 
legyenek a zászlóvivõi. A gránicnak nem volt szabad odébb megnyílnak a kövek, a folyó újból napfényre tör és 
magyarrá lennie , a granicsárok Bécsnek hódoltak . megifjodva, megtisztulva, megnövekedve küldi habjait az 
Hiábavaló volt az országgyûlések tiltakozása, a rendek örökkévaló tenger felé!”
állandó sürgetése, a Délvidéket kivették a magyar Ez a tenger a történelmi, az ezeréves Magyarország. 
közigazgatás alól és katonai adminisztráció alá helyezték. Sziklaszilárd a hitünk, hogy a délvidéki hasadék mögött 
Csoda-e, ha ily körülmények közt a magyar közvélemény eltûnt folyó rövidesen megint a napfényre tör és 
idegennek tekintette ez országrész lakosságát? A ma is még egybeolvad ezzel a sok vihart kiállott tengerrel. 
érezhetõ bizonyos lelki distancia tehát innen 
magyarázható. Erdély századokon keresztül a magyar A szerzõ ügyvéd, jogi és politikai író,
állameszme megtestesülése volt, a Felvidék a nagy magyar 
szabadságharcok nem egy dicsõ mozzanatának történelmi  *Gyõr, 1871. márc. 20. – †Budapest, 1945. ápr. 27. 
földjévé lett, de a Délvidék érzelmileg távol maradt tõlünk. Krassó-Szörény vármegye nyugalmazott fõispánja volt.
És csodás, hogy a tõlünk való elidegenítés még sem 
sikerült. Megakadályozta azt két tényezõ: a magyar faj 
vonzóereje és ennek az ezeresztendõs államnak Isten által Juhász Gyula Szabadka
adott természetes határvonalai. A magyarság, mely minden 
mesterséges telepítési politika ellenére is lassankint Ó régi nyár, mikor a vén verandán
lehúzódott az alsó Duna és Tisza környékére, mely Két új poéta régi verseken
terjeszkedett oly vidéken is, ahol addig csak más fajok Elbíbelõdött s a hold arca sandán
éltek, szinte észrevétlenül vitte véghez azt a beolvasztási Két nyárfa közt bukkant ki az égen.
folyamatot, melynek tanúi lehettünk nem csak Bács-
Bodrog vármegyében, hol számbelileg is vezetõ helyet Ó régi nyár, az ébenóra halkan
tudott magának biztosítani, hanem a Délvidék más helyein Elmuzsikálta már az éjfelet,
is. És az a megdönthetetlen igazság, melyet nem akartak Az árnyak óriása várt a parkban
megérteni Neuilly-ben, hogy tudniillik ennek az országnak S a denevér szállt rózsáink felett.
egységesnek kell maradnia, mert ilyennek predesztinálja 
azt a történelmi múlt erején kívül a gazdasági erõk Ó régi nyár, a zongorán egy akkord
egységessége és a geográfiai helyzet is, élõ valósággá lett Fölsírt és mélyen a szívünkbe markolt,
azáltal, hogy az egész Délvidék szervesen simult hozzá a Künn a kutyák szûköltek elhalóan.
magyar államhoz. Az ott lakó nem-magyar fajok is érezték 
ennek a szükségét. A svábok a magyar haza hûséges fiaivá Valami nagy bú olvadt föl a borban,
lettek, a szerbek és románok pedig, meg az a sokféle Fájón figyeltünk vén magyar szavakra
néptöredék, mely az idõk folyamán otthon talált ottan – S álmában olykor sóhajtott Szabadka.
hisz volt idõ, mikor ott nem kevesebb, mint tizenhatféle faj 
lakott – részben érzelmileg is egészen belekapcsolódtak a 

Dr. Eöttevényi Olivér: Délmagyarország
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ikor gimnazistakorba cseperedtem, a minorita atyák de ahogy a Maros partjához értünk, fõtisztelendõ Lakatos 
kezén volt a csak késõbb államivá tett aradi professzor úr odaszólt hozzánk és reszketõ ujjával a távolba Mfõgimnázium. Tágas udvarú földszintes ház volt a mutatott. A távolba, ahol ott kéklett Világos hegyorma.

minoriták „latin iskolája”, amolyan zsindelyes tornyú, régi Látjátok ott azt a csúcsot? Várromok vannak rajta. Annak a 
magyar kúria, patriarkális egyszerûséget s melegséget lehelõ. lábánál omlott össze a magyar szabadság. Ott rakta le 
Ug ya ni ly en  e gy sz er ûs ég  é s me le gs ég  á ra dt  k i a fegyverét a muszka elõtt a dicsõ honvéd sereg utolsó 
szerzetestanárok lelkébõl is. Jóságos okossággal vezettek be maradéka. Aztán jött az aradi tizenhárom napja.
mindet a tudás országába. Mikor aztán átmentünk az állam 
számára és számlájára pazar pompával épített marosparti Így értünk el a legkülsõ sáncárok egyik partos helyére. Az 
palotába, ahol fiatal, nagyra törõ, megengedem, többet tudó, árkon túlról sötéten kandikált felénk a kazamaták sûrûrácsú 
de a gyermeklélek halk rezgései iránt fogékonytalan világi apró ablakainak sorozata.
professzorok uralma alá jutottunk, bizony sokszor epedõ 
nosztalgiával gondoltunk vissza a minorita iskolára, mely nem Szólt vala pedig fõtisztelendõ Lakatos professzor úr:
zord parancsszóval, hanem szelíd kézzel formálta serdülõ Látjátok azokat a börtönablakokat? Ott hallották a mi szent 
lelkeinket. S még meglett férfikorunkban is, hogy érettségink hõseink hajnalkor, mint verték a földbe a hóhérok a bitófák 
huszonöt éves fordulóján újra egybesereglettünk, feléje se cölöpjeit. Tudják, hogy ez nekik szól, hogy a kelõ nap a halált 
néztünk a marosparti palotának, hanem a minoritáknál ültük hozza nekik. Mégsem féltek, mert vitézek voltak, magyarok 
meg a jubileumot, ahol a tedeum után a refektóriumban kedves voltak, szerették a szabadságot, szerették hazájukat és készek 
vendéglátással nyújtott lakoma során volt tanárainkkal voltak meghalni a szabadságért és a hazáért. Ki levelet írt 
versenyt emlékeztünk „régiekrõl”. családjának, ki évelõdött, ki vigasztaló szóval tartotta a 

többieket. A porkolábjaik sírtak, a hõs vártanúk szeme száraz 
Ám most ne ezekrõl essék tovább a szó, hanem más egyébrõl: maradt.
arról, ami elsõ gimnazista koromban, 1868 október ötödikén 
esett meg velem s iskolatársaimon. Ahogy az osztályfõnök, Oh, most mát mindent megértettünk. Tatulia, a nagy oláh fiú, 
fõtisztelendõ Lakatos tanár úr belépett a terembe, mindjárt közülünk a legöregebbik, kissé bamba, de szelíd teremtés, nem 
észrevettük, hogy a szokott jóságos mosolygás most nem bírt tovább az érzelmeivel. Nem érezte magát fajtájához 
játszott az ajka körül. A szokásos ima után nem is szólt tartozónak, kihördült el-elcsukló sírásából a meghatott ember, 
hozzánk úgy, ahogy minden más napon szokott, hogy „no, a megrendült magyar. S aztán felzokogott az egész gyerekhad. 
gyerekek, hát melykõtök tudja legjobban a tegnap feladott És könnyeit törölte fõtisztelendõ Lakatos professzor is. 
leckét?” Szemléltetõ oktatás volt ez. Sokan voltunk gyerekek. 
Nem, nem. Ma valami szomorú meghatottság szõtte fátyolát a Egyikünk sem fogja holta napjáig sem ezt a szemléltetõ 
homlokán s az ima után azt mondta, maradjunk állva, maga oktatást elfelejteni. Összeolvadtunk mindnyájan egyetlen 
pedig újra imádságra fonta össze a két kezét. hatalmas és szent érzésben. Nem volt ott korkülönbség, 
Holnap – kezdte bánatosan, – holnap, fiaim, nincs tanítás. nemzeti különbség, fajkülönbség. Gyûlölet is csak egy volt: 
Elmegyünk mindnyájan a Vár mögé, a tizenhárom szent az, amelyik a hóhérokkal dolgozó zsarnokság ellen fordult. 
vértanúnak a vesztõhelyére. Október hatodikán oda kell Nagyszerû volt ez a szemléltetõ oktatás. A szívek frigye jött 
minden magyar léleknek zarándokolnia. Akik Aradnak az õ létre Aradnak vértõl megszentelt rögén…
vérüktõl megszentelt földjén élünk, mi ott tizenöt millió 
magyar lélek képviseletében jelenünk meg. Mert ezen a napon „Áldott az õ emlékük, valameddig magyar ég borul Arad fölé.”
gyászünnepet ül a haza. Legvitézebb fiainak ezen a napon Így szólt hozzánk fõtisztelendõ Lakatos professzor úr.
hullott a vére itt, a magyar Golgota rögén. Haynau gyilkos És most már nem borul magyar ég Arad fölé.
puskáinak golyója itt terítette le, osztrák hóhér átkozott keze itt Elraboltatott tõlünk a magyarok szent földje, a magyar 
vitte bitóra a mártírokat. Bûnük egy volt: hûségesen szerették Golgota.
hazájukat. Ezért a bûnért mérte rájuk a vérszomjas zsarnok a 
halált, ezért a bûnért marad áldott az õ emlékük, valameddig Mit szólsz hozzá, Tatulia Livius? Hiszen ott zokogtál velünk és 
magyar ég borul Arad fölé… minden könnycsepped egy-egy tiltakozás volt az ellen, amit 
Itt aztán elakadt a szó fõtisztelendõ Lakatos tanár úr ajkán, most a te néped Araddal csinált. Igaz, meghaltál harmadik 
sírásba fúlt a hangja s mink gyerekek valami megriadt gimnazista korodban, esetlen nagy testedben elvérzett a beteg 
me gh at ód ot ts ág ga l né zt ün k õs z pr of es sz or un kr a.  tüdõ. De haló porod is fel kell, hogy lázadjon fajtádnak a 
Tízesztendõs elménkkel nem sokat érettünk a szavából, csak megfoghatatlan gonoszsága ellen.
azt hallottuk, hogy hõsök haltak bitófán, vitézeket terített le Te tudod, Tatulia Livius, még a sírodban is tudod, hogy ez nem 
áruló gyilkos golyó s hogy a haza boldogtalan s örök hálával maradhat így. Hogy Arad a miénk s a miénk Kolozsvár, 
tartozik emléküknek. De az öreg professzor könnyezett és hát Nagyvárad, Szalonta, Dicsõszentmárton, Kézdivásárhely, 
könnybe lábadt a mi szemünk is. Udvarhely; a miénk Kassa, Pozsony, Losonc. A miénk mindaz, 

amit tõlünk elragadtak.
Másnap, október 6-án, jobban megértettük, mirõl is volt hát A miénk volt, a miénk lesz.
szó. Felsorakoztattak mindet az iskola tágas udvarán. Fekete Magyar ég fog ismét mindnyájunk fölé borulni. 
gyászlobogók alatt kettõsrendekben átvonultunk a Maros 
hídján a Vár mögé, oda, ahol a síkság elnyúlik Újarad felé. Az író miniszteri tanácsos, 
Sáncárkok mellett haladt el a fövenyes út. Szótalan ballagtunk, *Arad, 1858. november 6 -†?

Vészi József: Arad
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A kettészelt falu Ung vármegyében

Nagyszelmenc (szlovákul Ve¾ké Slemence) község ma igénybe. Szlovákia Európai Uniós csatlakozása miatt az ukrán 

Szlovákiában a Kassai kerület Nagymihályi Járásában. 2001- oldalról továbbra is vízumot kell váltani a belépéshez.

ben 604 lakosából 586 volt magyar. Nagykapostól 8km-re A határátkelõt egy félbevágott székelykapu jelzi, melynek 

délkeletre az ukrán határ mellett fekszik. Kisszelmenc  falu ma egyik fele Kis-, míg másik fele Nagyszelmenc oldalán áll. A 

Uk ra jn áb an , K ár pá ta lj án  az  Un gv ár i j ár ás ba n,  felirat a kisszelmenci illetve a nagyszelmenci fél-fél 

közigazgatásilag a palágykomoróci falusi tanácshoz tartozik. székelykapukon, amelyek egymástól 20 méterre állnak a 

Ungvártól 18 km-re délnyugatra található az ukrán-szlovák gúnyhatáron a következõ:

határ mellett. 1938–44. között visszacsatolták, majd 1946-ban 

a községet kettévágta az újonnan meghúzott csehszlovák- "Egy Szelmencbõl lett a kettõ, egyesítse a Teremtõ

szovjet határ. A 800 lakosú Nagyszelmenc és Kisszelmenc egy Áldjon Isten békességgel, tartson egybe reménységgel

részét Csehszlovákiához, a 300 lakosú Kisszelmenc Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakadt

nagyobbik felét pedig a Szovjetunióhoz csatolták. A szovjet Két Szelmencnek kapuszárnya, falvainkat egybezárja"

határõrök az új határon egyetlen nap leforgása alatt hat méter 

magas deszkapalánkot építettek. A deszkából épített fal azt is 

megakadályozta, hogy az egymástól elszakított testvérek, 

rokonok, ismerõsök láthassák egymást. A település két részét 

egészen 2005 augusztusáig szögesdrót választotta el. A 

kettévágott település ügyével, a megoldás elhúzódásával 

jelentések tucatjai foglalkoztak a nemzetközi médiában. A 

szögesdrót eltávolítását csak azután kezdték el az ukrán 

hatóságok, hogy a két kormány határátkelõ létesítésérõl 

állapodott meg. Az ukrán kormány 2005. november 22-i 

rendeletével elfogadta azt a nemzetközi megállapodást, 

amelynek alapján Ukrajna és Szlováki államhatárán átkelõ 

nyílik az ukrán, a szlovák és az európai gazdasági térségbeli 

polgárok számára. A két elszakított település között 2005. 

december 23-án nagy ünnepséggel nyitották meg az új 

határátkelõt, mely véget vetett a hatvanéves szétszakított-

ságnak. Az átkelõt gyalogosok és kerékpárosok vehetik 
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A magyarság 1920-ban a trianoni döntés értelmében öt sebet 
kapott. Jézus Szent Szíve éves ünnepén hazánkat „keresztre 
feszítették”. A magyarság ezzel megérkezett engesztelõ 
küldetésének csúcspontjára.
Ez a könyv a magyarság öt-seb-titkát fejti ki Szent Istvántól 
Boldog Károlyig, hazánknak, mint Regnum Marianum-nak 
dicsõséges és dicstelen idõszakait megemlítve. Részletesen 
ismerteti – többek között – pápa- és Egyházhû voltunkat, 
engesztelõ feladatunkat, a kereszténység magyarság hivatásával 
szembeni támadásokat és veszélyeket, továbbá az elsõ magyar 
szent család eucharisztikus áldozatát.
A könyvben a Magyarság öt-seb-titka rózsafüzér imádkozására 
történõ felhívás mellett jelentõs helyet kap a számmisztika 
ismertetése is.

P. Láng Siegfried M. ORC A magyarság öt-seb titka (misztériuma)
A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása 

Popély Gyula, a párkányi egyetemi tanár, a felvidéki magyar 
iskolák megmentéséért vívott küzdelem ismert harcosa, az ottani 
magyar iskolaügy történetének és a magyar népesség alakulásának 
földolgozója a Felvidék 1914–1920 címû legújabb kötetében 
megismerteti az olvasóval a Felvidékért és Kárpátaljáért 
1914–1920 között folytatott diplomáciai és katonai küzdelmet. 
Bemutatja a cseh aspirációk alakulását, a cseh emigrációnak, 
elsõsorban Edvard Benešnek az antant országaiban folytatott 
Monarchia- és magyarellenes propaganda-hadjáratát, a 
magyarországi szlovák vezetõk 1918 õszéig tartó kivárás-
politikáját. Úgy látja, a pacifista Károlyi-kormány szinte 
kiszolgáltatta Észak-Magyarországot a megszálló cseh 
csapatoknak. Véleménye szerint a fegyveres önvédelem nem lett 
volna reménytelen: azt ki lehetett volna harcolni, hogy 
népszavazással a helyi lakosság döntsön a maga sorsáról. „Trianon 
végsõ soron a gyõztesek táborába tartozó utódállamoknak is 
tehertételt jelentett, ezért joggal nevezhetõ olyan történelmi 
tragédiának, amely egész Közép-Európa állandó destabilizációs 
tényezõjévé vált”– összegez a szerzõ.
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A magyarkérdés becsületes rendezése napjainkban egész Európa érdeke.

A Püski Kiadó – hagyományaihoz híven – most megint olyan 
érdekfeszítõ könyvet nyújt át az olvasónak, melyet szinte nem lehet 
letenni. Ha jellemezni szeretnénk a könyv tartalmát, leginkább a 
könyvszöveg felidézésével lehet legjobban. Nézzünk néhány 
gondolatsort a szerzõi szövegtõl nem túlságosan eltérve. Ez adhat 
leginkább kedvébresztést elolvasásához.
A jelenlegi magyar határokat az 1947-es párizsi békeszerzõdés 
határozza meg. 1975 óta máig érvényes a Helsinki Záróokmány. Ez 
lehetõvé teszi a határok békés megváltoztatását… Megfelelõ 
nemzetközi diplomáciai elõkészítés után célszerû felvetni a magyar 
határok megváltoztatását békés úton, nemzetközi tárgyalásokon. A 
kisantant országok 75 éves nemzetiségi politikája erre kényszeríti rá a 
magyarságot.
Az elmúlt 75 év tapasztalati alapján történelmi megegyezést kellene 
elérni a szomszédos népekkel. Ennek feltétele: a volt magyar területek 
nemzetközi ellenõrzéssel történõ tisztességes megosztása. Ahol 
románok laknak, legyen az övék, ugyanígy a szlovákoké, ukránoké és 
szerbeké az általuk többségben lakott terület. A magyarlakta részek 
tartozzanak Magyarországhoz. A vegyesen lakott területeket pedig 
paritásos alapon lehetne megosztani. Természetesen minden területen 
figyelembe kellene venni az azóta bekövetkezett román, szlovák és 
szerb erõszakos betelepítéseket, amikkel mesterségesen 
megváltoztatták e részek etnikai arányait – mutat rá a könyv. 
Történelmi tény – hangsúlyozza a szerzõ –, hogy Trianonban 
Magyarországot a döntés meghozatala elõtt nem kérdezték meg, róla 
nélküle döntöttek. Ez a tény, hogy nem vonták be a tárgyalásokba, s róla 
nélküle döntöttek, erkölcsi értelemben fölmenti a magyarságot a 
békediktátum hosszútávú elfogadása alól, s feljogosítja az igazságtalan 
döntés elleni küzdelemre. – A könyv írója Raffay Ernõ megállapítja – : – 
Sajátos pszichózis alakult ki. A romános, szerbek, szlovákok 75 
esztendeje tudják magukban, hogy a magyarlakta területeket 
igazságtalanul kapták meg. Ebbõl nem azt a következtetést vonták le, 
hogy ezeket a területeket vissza kellene adni jogos tulajdonosának, Magyarországnak, hanem azt, hogy a Megszállt Területek 
magyarsága szükségszerûen és magától értetõdõen irredenta. De irredentának tartják az anyaország magyarjait is.
75 év alatt a megszállók bebizonyították, hogy nem tudják és nem is akarják a legalapvetõbb emberi és kisebbségi jogokat megadni a 
magyarságnak. Sem azokat, amiket õk ígértek meg, sem azokat, amikre a nagyhatalmak kötelezték õket.
A mû szerzõje tényszerûen rámutat: – A magyar kormány és Apponyi Albert akkor úgy nyilatkozott, hogy csakis a késõbbi revízió 
reményének alapján került sor 1920. június 4-én Trianonban a békeszerzõdés aláírására. A szerzõdés aláírását a Magyarországot akkor 
körülvevõ kényszerítõ körülmények idézték elõ. Ugyanis 1918. november 3-án, a fegyverszünet aláírásakor Magyarország területén 
egyetlen idegen katona sem volt. Viszont a békeszerzõdés elfogadásakor az ország területének kétharmad része idegen megszállás alatt 
állt, sõt még a békeszerzõdés érvénybe lépése elõtt idegen államok részévé vált, mert a hódítók nem csak megszállták, hanem be is 
kebelezték azokat a földeket, ahová a lábukat rátették – állapítja meg Raffay Ernõ.
Megtudható a könyvbõl: – Magyarország már az I. világháború elõtt és alatt hangsúlyozta, hogy Magyarország ha belép is a háborúba, 
azt nem területgyarapítás igényével teszi, egyetlen négyzetkilométert sem szándékozik annektálni a szomszédos országok területérõl. 
Ezzel szemben a szomszédos államok kivétel nélkül új területek megszerzésének igényével léptek be a háborúba, diplomáciai és 
propagandakampányaik is ezt a célt szolgálták. Ezért tettek katonai lépéseket a fegyverszüneti egyezmények aláírása után is 
Magyarországgal szemben.  A szomszédok szeme elõtt Nagy-Csehország, Nagy-Szerbia és Nagy-Románia lebegett. Ezeket a tényeket 
most elénk tárja a jeles író.   Ez a Püski Kiadvány azoknak árul el sokat, kiket Trianon titkai érdekelnek. /Püski, Budapest 1998./

Raffay Ernõ: Magyar tragédia Trianon 75 éve
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Lõkkös János: Trianon számokban

Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak 
elemzése a történelmi Magyarországon

A szerzõ a könyve bevezetõjében megjegyzi, hogy valószínû-leg 
több a szám benn, mint a betû, mert a számok kiáltóbban 
beszélnek, a tényekrõl, mint a betûk, a szavak. Mottóként 
Széchenyi Istvántól idéz ki szerint: „Nyelvek az igazi védfalak!”; 
és Illyés Gyulától: „Magyar az, aki magyarnak vallja magát – 
függetlenül születési helyétõl, jelenlegi lakhelyétõl, 
állampolgárságától, származásától, vallásától, világnézetétõl, 
politikai ténykedésétõl.”
Trianon… Muhinál és Mohácsnál katonai vereséget szenvedtünk, 
de nem tört meg a lelkünk. Trianon rettenetes megrázkódtatást 
okozott a nemzetnek. Meddig folytatódnak vereségeink? Trianon 
következményeivel, az elszakított magyarság ügyével! Több mint 
nyolc évtized után ideje lenne már az elszakított magyarság 
alapvetõ emberi jogainak biztosítását, kulturális és területi 
autonómiáját megteremteni!

TRIANON SZÁMOKBAN MESSZEMENÕEN ELÉRTE 
CÉLJÁT. Számszerûen is bemutatja, hogy milyen kérlelhetetlen 
igazságtalanság érte a magyar népet, nemzetet Trianonban. 
Lõkkös János e trianoni statisztikája, számadatai, tényei, 
táblázatai, ezekhez készített megjegyzései mind-mind ezeket 
támasztják alá. A csupasz tények, számok önmagukban 
rettenetesek. Egy ezer éves közép-európai ország ennyire 
megcsonkítás, pusztító hatású. Az akkor létrehozott kisantant 
csinált-államok farkas-éhségének, falánkságának gátlástalan, 
teljes körû kielégítése. Ebbõl a rendezett adathalmazból elég 
csupán annyit kiemelni, hogy a történelmi Magyarországról 31 
törvényhatósági jogú városunkból elvittek 20-at, a 125 rendezett 
tanácsú városunkból 93-at, a 12.943 községünkbõl elcsatolás után 
megmaradt 3.413, a magyarországi települések egészébõl elvittek 
9.643-at és megmaradt csupán 3.456 és a Magyarországtól 
elcsatolt területeken az utódállamok magyarellenes politikájukkal 
sok mindent erõszakosan megváltoztatott.
A könyv több fogalmi pontatlanságot tisztáz. Újabban, helyesen a 
történelmi Magyarország megnevezés használatos Magyarország 
(Fiumével) és a Horvát-szlavónország együttes területének 
kifejezésére. Történelmi tény volt a magyar állam, a Magyar 
Királyság fennállása. Az elhallgatás, az elferdítés 
történelemhamisítást jelent. Nem kell arra gondolni, hogy mit 
mondanak ilyesmikre a tisztelt szomszédaink. Teljesen elmúlt az 
az idõszak, amikor mindig csak a magyar, a magyar nép, a nemzet, 
a magyar állam vegye ezt vagy amazt tudomásul.
KI FELELÕS, KIK FELELÕSEK TRIANONÉRT? Erre több 
oldalnyi, történeti áttekintésû feleletet kapunk indoklással, 
kronológiai rendszerbe foglalva. Tény, hogy a békekonferen-cia 
kezdeti napjáig a francia politika nyílt támogatásával, a francia 
tábornokok önkényével és Károlyi Mihályék segítségével – 
lényegével minden eldõlt. Az egész Trianonért nem, de, hogy 
csupán 93 ezer négyzetkilométerre csökkent Magyarország 
területe, kimondottan Károlyi Mihály és kormánya(i) 
okolható(k). A kötetet gazdag irodalomjegyzék, ritkaságának 
számító színes térképek teszik teljes értékûvé. 

/Püski, Budapest, 2000./ 

Trianoni Szemle

A Trianon Kutatóintézet tudományos folyóirata 2009 januárjától 
jelenik meg, melynek célja az 1920. június 4-i békeszerzõdés 
elõzményeivel, létrejöttével, tartalmával és következményeivel 
kapcsolatos tanulmányok, források, szépirodalmi mûvek, 
szakmunkák ismertetése, hazai és nemzetközi hírû tudósokkal 
történõ beszélgetések közlése, a Kárpát-medencei magyar kisebb-
ségek helyzetének elemzése, a békeszerzõdéshez kapcsolható 
személyiségek életrajzának közzététele. Foglalkoznak továbbá a 
trianoni kérdéskörnek az oktatásban való megjelenésével. 
Bemutatják a XIX. és XX. században megjelent fontosabb 
írásokat, de a legújabb kiadványokat is. Minden számban térkép-
ritkaságokat is közreadnak. A lap egyelõre évente négyszer jelenik 
meg 100+4 oldalon, szerkesztõbizottsága a következõ személyek-
bõl áll Batta György (Felvidék), Fábián Gyula, Hódi Sándor 
(Délvidék), Matuska Márton (Délvidék), Raffay Ernõ, Popély 
Gyula (Felvidék), Sipos Endre, Szidiropulosz Archimédesz, 
Takaró Mihály, Vári Fábián László (Kárpátalja), Zeke Gyula.
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Trianoni megemlékezések, rendezvények

Templomainkban emlékezzünk június 4-én! Összmagyar megmozdulás Versailles-ban 

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Sopron A Magyarok Világszövetsége 2010. június 4-i Versailles-i 
vármegyei szervezete nevében Fekete Szabolcs kéréssel megmozdulásának célja a magyar és nemzetközi nyilvánosság 
fordult a magyarság minden püspökéhez, lelkipásztorához, figyelmét ráirányítani arra, hogy a magyar nemzetet és államot 
továbbá minden nemzet-testvérünkhöz felekezettõl, vallástól feldaraboló trianoni döntés az érvényes fegyverszüneti 
függetlenül nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a világ egyezmények felrúgásával, hadüzenet nélküli háborúval elért 
bármely táján, ahol élnek. Tisztelettel szeretnénk kérni, hogy kész helyzet nagyhatalmi szentesítése volt, ugyanakkor a 
201 0. j úni us 4 -én  haz ánk  gyá szo s em lék éne k 90 . magyar nemzetnek kollektív háborús bûnösként való -
évfordulójáról emlékezzünk meg Nemzeti Imanappal, tudatosan alaptalan és megfélemlítõ - megbélyegzését, 
szen tség imádássa l és  szen tmisékke l!  Városa inkban  megalázását is jelenti. Erre emlékeztetni, a magyar nemzettel 
próbáljunk meg 24 órás szentségimádást szervezni, de a szembeni és az európai megbékélés iránti kötelességünk is. A 
falvakban is legalább néhány órát töltsünk el az Úr Jézussal megemlékezés  jell egét  ille tõen  a keresztény Európa 
szeretett hazánkért! Aki tisz tában van hazánk valós védõpajzsaként minket, magyarokat megilletõ nemzeti 
történelmével, annak nyilvánvaló, hogy a sátáni erõk méltó ságra , egye temes  vonat kozás ban pe dig az  élet 
összeesküvése vezetett ide, viszont a jó Isten megengedte szentségének a nemzetközi politika tengelyébe történõ 
nemzetünknek ezt a fájdalmas keresztet. Bár már ebben az visszaállítására, a szolidaritásra tesszük a hangsúlyt. Ezt 
évben Szent Margit ünnepén volt Nemzeti Imanap, azonban fejezik ki jelképeink - a szentkoronás címerrel díszített 
nemzetünk lelki felemelkedéséért errõl a kerek évfordulóról, nemzeti és a székely zászló -, a nemzeti és a Székely Himnusz, 
is emlékezzünk meg! 1920. június 4-e elsõ péntekre, Jézus jelszavaink, transzparenseink, öltözékünk, a nemzeti színû, 
Szíve ünnepére esett. Hazánkból öt részt szakítottak ki, öt ille tve feke te karszalagok és öltözet-kiegészí tõk,  az 
sebet kapott, mint Krisztus Urunk a kereszten. „Csak így, emléknapon tanúsított egész magatartásunk. Azokat, akik 
megalázva, földi hatalom és elismerés nélkül lehetett megtehetik, tájegységük jellegzetes viseletével vesznek részt a 
Magyarország is a Megfeszítetthez hasonlóvá. Csak így mege mlék ezés en. Az MVSZ  a Magy ar Közt ársa ság 
nyerhette el teljes értelmét az Apostoli Kereszt, amit Szent megyéibõl, a Kárpát-medencének a trianoni diktátum nyomán 
István Magyarország részére kapott, a trianoni szerzõdéssel elcsatolt területeirõl, illetve a nyugat-európai emigráció 
Jézus Szíve péntekén. (P.Láng Siegfried M. ORC-A országaiból jelentkezõk számának megfelelõ autóbuszokat 
magyarság öt-seb titka 49.o) Pió atya - aki ötven éven át viselte szervez. A tüntetés a Nagy Trianon palota elõtt lesz, a 
Jézus sebeit - nyilatkozta, hogy irigyli a magyarokat, Magyarok Világszövetsége szobrot is állít Párizsban. 
küldetésük miatt. Az alkotás Kalmár Márton szegedi szobrászmûvész munkája. 
Hazánkban is voltak a közelmúltban híres, szent életû Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke azt 
emberek, akik példát adtak nekünk, bár még egyházilag nem mondta: ez egy pozitív gesztus a mai fiatal francia nemzedék 
lettek szentté nyilvánítva. Gondolunk itt a romlatlan testtel számára: „Albert Camus-nak a francia írónak egy szobrot 
megmaradt Mindszenty bíboros úrra, a stigmatizált Galgóczy állítanánk Párizsban a Kossuth Lajos téren, hiszen Camus volt 
Erzsébetre, Natália nõvérre. Az õ példájuk tanítson minket! az, aki a magyar forradalomról gyönyörû gondolatokat 
Tisztelettel szeretnénk kérni minden lelkipásztort, a fogalmazott meg, máig hatóan.” 
keresztyén egyházak vezetõit, a hazájáért felelõsséget érzõ 
híveket, hogy a fent említett kérés megvalósulását elõsegítsék! Motoros-emléktúra Brüsszelben és Versailles-
Imádkozzunk és engeszteljünk együtt hazánk lelki ban
megújulásáért! Kérjük Isten és a Szûzanya oltalmát, vezetését 
és áldását hazánkra, magyar népünkre, jövõnkre!Konduljanak A Nemzeti Érzelmû Motorosok Egyesülete Trianon 
meg a harangok 16.32-kor! emléktúrát szervez, motorosként emlékezve a békediktátum 
Idén 90 éve, hogy 1920. június 4-én, délután fél ötkor íratták aláírásának 90. évfordulójára. 
alá a Kis Trianon kastélyban az ország feldarabolását ránk Túrájuk célja az emlékezés és a figyelemfelhívás! Nem 
kényszerítõ ditámot a gyõztes hatalmak. Ezzel a tettel hõbörögni kívánnak, de ezen az évfordulón emlékeztetni 
hazánkat keresztre feszítették. Ahhoz, hogy egyszer átéljük akarják a világot és az Európai Parlament képviselõit, hogy 90 
feltámadásunk misztériumát, örömünnepét, soha ne feledjünk, évvel ezelõtt Magyarországot a legjobban sújtva, egy olyan 
emlékezzünk! Kérünk a Földön minden magyar ajkú és szívû rendelkezés született, amely mély nyomot hagyott a magyar 
hazafit, hogy lakóhelyükön, egyházközségükben érjék el, társadalomban, a régió bonyolult nemzetiségi összetételébõl 
hogy június 4-én délután fél ötkor két perce szólaljanak meg a adódó kérdéseket pedig nem megoldotta, hanem tovább 
harangok! Emlékeztesse a harangszó a világot a magyarsággal szította! Céljuk szervezett túra keretében 2010. június 4-én 
szemben elkövetett égbekiáltó bûnre, igazságtalanságra! Brüsszelben egy figyelemfelkeltõ petíció átadása Európai 

Parlamenti képviselõknek, majd Versailles-ban a Nagy-
Trianon kastély elõtt emlékezni a 90 évvel ezelõtti szomorú 
eseményre! Terveik szerint Brüsszelben és a Versailles-ban is 
felsorakoztatják a 64 vármegye lobogóit. A túra 7 napos és 
3400 km hosszú, szeretnénk, ha a 90. évfordulón az aláírás 
idõpontjában és helyszínén 90 motoros énekelné el a magyar 
Himnuszt!
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Trianoni Szerzõdés aláírásának idõpontjában, Székely Trianon emlékmû avatás Révkomáromban
Himnusz. Történelmi zászlókkal közremûködik a Történelmi 
Vitézi Rend. A szentelési ünnepséget követõen szeretetven-2010. június 4-én, e napon egész napos programmal készül a A 
dégséget tartanak, amelyet a Vágtázó Csodaszarvas, a Credo T(e) Ü(gyed) Kör Polgári Társulás és a Szlovákiai Magyar 
együttes és a Fonó Zenekar koncertje követ. A helyszínen Egészségügyi Társaság. A mûsor a következõ: 9 órától Arányi 
tartandó kirakodóvásáron gazdag népmûvészetünk, Tábla koszorúzása a Klapka téren, majd elõadások a Selye 
tehetséges mesterembereink értékes munkáit csodálhatják Egyetemen: 10.00-10.50 Koltay Gábor, 10.50-11.40 Popély 
meg. Nagy szeretettel hívnak és várnak mindenkit! A szeretet, Gyula - A Magyar Trianon a Kárpát-medencében, 12.00-13.00 
az imádság, az összefogás és a kitartás jegyében!Szakács Gábor - a székely-magyar rovásírás lélektani hatásai, 

13.00-14.00 Dr. Tóth Zoltán József - Szent Korona-tan: 
Megmaradásunk alkotmányáról, 14.00-14.30 Szent Korona 
fogadalomtétel. A református templomban (Jókai utca) 17.00 

Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves órakor kezdõdik az Istentisztelet, a megemlékezésre és az 
emlékmû leleplezésére a Református Parókia udvarán 18.30 családját és barátait
órai kezdettel kerül sor. Este koncerttel várják a résztvevõket!

a Nemzeti Összetartozás Napja
Trianon emlékkoncertek és felvonulás alkalmából tartandó Trianoni Emlékmû 

felavatásáraA Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alapkoncep-
ciója, hogy június 4-én mindenki helyben emlékezzen meg a 
Trianonra, a rá következõ hétvégén azonban mindenki jöjjön a 

Idõpont: 2010. június 5. (szombat) 10 Székesfõvárosba egy nagyszabású, közös megemlékezésre! 
Idén sincs ez másképp, sõt, a 90. évfordulóra még inkább 

órarátettek egy lapáttal a Vármegyések és tizenhat zenekar 
Helyszín: Jézus Szíve katolikus templom részvételével zajló emlékkoncertet szerveznek a Magyar 

Nemzeti Rock Egylettel a Városligetbe, a Király-dombra, kertje
09.40-tõl. A felvonulás 16.32-kor kezdõdik, a megemlékezõk (Budapest, XXI. kerület, Béke tér)
a szlovák és román nagykövetségek elé 
vonulnak.

Beszédet mond:
Tõkés LászlóA Kárpát-Haza Templomának felszentelése

európai parlamenti képviselõ
Németh ZsoltA Kárpát-Haza Templomának szentelési ünnepségére 2010. 

június 4-én 14.30 órakor kerül sor Verõcén a Lósi-völgyben. országgyûlési képviselõ
Az ünnepséget a Duna Televízió 14.30-tól 16.35-ig élõ adás- Tarlós István
ban közvetíti. A mûsor a következõ: Vágtázó Csodaszarvas 

országgyûlési képviselõ, a Fidesz zenekar - a Magyar Szent Korona másolatának behozatala, 
fõpolgármester-jelöltjeOberfrank Pál színmûvész - Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus, 

Unicum férfikórus elõadása, Bethlen Farkas köszöntõje, Németh Szilárd
Török Máté énekmondó - Reményik Sándor: Templomok, országgyûlési képviselõ
Völgyessy Szomor Fanni dalmûvész csángó népdalt énekel, 
Cselényi László - a Duna Televízió elnökének – beszéde, 

A megemlékezés után 11 órátólCredo együttes, Kárpátalja, Csuka Tamás református tábori 
a Nemzeti Összetartozásértpüspök beszéde, Fonó Zenekar, Maczkó Mária népdalénekes - 

Tekintsünk fel. A templom felszentelését celebrálja: Balázsi Kispál György atya 
László a Magyarországi Unitárius Egyház mb. Püspöke- vezetésével a Csepeli Lelkészi Kör
fõjegyzõje, Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye 

ökumenikus istentisztelet tartmegyéspüspöke, Csuka Tamás nyugalmazott tábori püspök, 
református lelkész (Vác), Dr. Fabiny Tamás az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspöke, Dr. Szabó István a Minden honfitársunkat szeretettel 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. Maczkó várjuk!
Mária népdalénekes - Csanád Béla: Hála Himnusz, Himnusz - 
Váci Ifjúsági Fúvószenekar, Harangzúgás 16.30-kor - a 
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