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IV. évfolyam, különszám 

2020. június 4.rendszertelenül megjeleno� e-magazinjának kibovített különszáma 

Kedves Olvasó!

… Június 4-én lesz száz éve, hogy a Trianoni 
békediktátum aláírásával szentesítették Magyar-
ország szétdarabolását, Komárom Város és Komá-
rom vármegye kettészakítását. Sajnos úgy alakult, 
ha tíz év múlva rákeres valaki a 100. évfordulóra, 
nem fog találni szinte semmit. A trianoni határ – a 
sors centenáriumi fintora – zárva e sorok írásakor. 
Falként választja el a magyart a magyartól, mint 100 
éve.  A szellem szabadsága azonban megmaradt. A 
Duna két oldalán úgy éreztük, fontos múltról, 
jelenről, jövőről írni, megmutatni 100 évvel a nagy 
tragédia után is: él, lüktet a város, a városrészek. 
Ezért is döntöttünk úgy közösen a határ két oldalán, 
hogy az eddigieknél gazdagabb, tartalmasabb 
különszámmal jelentkezünk a gyászos évfordulón. 

 100. évforduló. 1920. június 4. a magyar történelem 
legszomorúbb napja. Leírhatjuk, hogy nekünk mit 
jelent e dátum, de kézbe véve a Komáromi Lapok 
1920. június 5-i számát, nem kell újra fogalmazni 
Trianon jelentését, nem kell találgatnunk az akkori 
gondolatokat. Minden benne van, aktualitása mit sem 
változott, időszerűbb, mint valaha. Jelentse a 
századik évforduló egy építkezés kezdetét: „Ha valaki 
egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan 
álmodunk együtt, az egy új valóság kezdete.”

  

                    Sursum corda

1920. június 4. A magyar béke aláírásának napja, 
sorsunk megpecsételődésének történelmi dátuma, 
melyet magyar el nem felejthet. Ne ütközzék meg 
senki ezen a napon, hogy édesanyánkat siratjuk, 
akitől el kell válnunk, ne tiltsa meg senki a fájó 
könnyeket, melyek bús orcáinkon aláperegnek, ne 
merjen senki elítélni azért, hogy zokogva búcsúzunk 
attól, aki szült, nevelt, ápolt és eltartott bennünket. 
Magyarország területétől elszakított bennünket a 
győzők parancsszava, amely előtt meg kell hajol-
nunk. A keserűség és fájdalom, a szenvedések és 
megpróbáltatások poharát fenékig ki kell ürítenünk. 

Minden nemzet közül a mi balsorsunk a legfáj-
dalmasabb, mert reménységeinket is megölték 
Versaillesben. 

Vessünk számot magunkkal ezen a napon mi, 
édesanyánktól elszakított, elárvult magyarok. A 
temetés gyászos szertartása után egy új világ képe 
bontakozik ki előttünk és fajunkat, nemzetiségünket 
fenntartanunk kell. 

A hazájától elszakított magyarság közt kapocsnak, 
összetartó köteléknek kell létesülni édes anya-
nyelvünk alapján, amelyen első szavainkat, imád-
ságainkat tanultuk, első meséinket hallgattuk. Szent 
örökségként maradt ez reánk édesanyánktól és 
legyen átkozott az a magyar, aki ezt eltékozolja vagy 
elárulja. Rokonok vagyunk, testvérek vagyunk és 
kevesen vagyunk mi magyarok, hogy meghall-
gassanak bennünket, hogy szavunknak, pana-
szunknak súlya legyen: egy test és lélekben kell 
összeforrnunk. Természeti kötelék ez és meg nem 
tiltható, ehhez születésünkkel váltottunk jogot. 

Millió magyar szívnek együtt kell dobbannia, millió 
agynak együtt gondolkoznia, és millió munkás 
karnak együtt dolgoznia, hogy jövő helyzetünket 
megalapozzuk, megszilárdítsuk, kiépítsük. A régi 
meleg és puha fészektől elszakított a világégés 
pusztító vihara. Rakjunk új fészket, építsünk új 
hajlékot a magyarságnak. Minden kar gyűjtsön s 
dolgozzék, minden szív legyen a helyén, mert a világ 
szeme függ rajtunk. Új házunk lesz a mi új városunk, 
erős hittel, emelt homlokkal, büszke önérzettel, 
acélos karokkal fogunk e munkához.

Szégyenkezni nincs okunk sem a múltért, mely ezer 
év dicsőségét és küzdelmeit hirdeti, sem szárma-
zásunkért, mely szabad rónák kéklő ege felé mutat, 
sem balsorsunkért, melyben vétkesek nem vagyunk, 
sem a magyar becsületért, melyen szeplő nem esett. 
Az ítéletben megnyugszunk némán és hang nélkül, s 
azon senki ne csodálkozzék e napon, hogy a 
felszakadó sóhajainkból szellő támad, mely a magyar 
síkság felé siet, hogy feltörő könnyeink patakokban 
folynak a Duna és Tisza felé, és egyesülnek azoknak 
magyar földön átfolyó vizeivel. 

Magyarok, véreink, töröljük meg könnytől fátyolos 
szemeinket, nézünk szembe kemény és elszánt daccal 
az ismeretlen jövendőnek. Sursum cosda, föl a 
szívekkel!  

                                                                                             
(Arlett Tamás-Endresz Csoport)

 

Trianon 100



 A hagyományos június 4-i 
fáklyás vonulás elmarad, de… 

2019. június 4-én megmutattuk, - a volt vármegyei 
települések többségével együtt - lehet emlékezni 
méltósággal, aktuálpolitikától mentesen, de magyar 
zászló alatt. Ez a június 4. más lesz. A trianoni 
békediktátum aláírásának 100. évfordulójával kap-
csolatos rendezvények döntő része - települések, 
szervezetek, baráti társaságok készültek - a kialakult 
járványügyi helyzet okozta bizonytalanság, jogi 
helyzet, valamint a tervezhetetlenség miatt elmarad. 
Ha a járványügyi helyzet engedi, novemberben 
találkozunk az I. Bécsi döntés – Komárom és a 
Felvidék magyarlakta területei visszacsatolásának - 
82. évfordulóján és 2021. június 4-én. Mindenkit, 
minden településről szeretettel várunk!

Versek és ….

Az Endresz Csoport Egyesület és (Dél-)Komárom 
Város Önkormányzata a Kárpát-medence magyar-
sága számára verspályázatot írt ki „A magyar 
fájdalom és összetartozás versei – Trianon 100” 
címmel, melyre 273 vers érkezett nyílt- és közép-
iskolás kategóriában a világ minden pontjáról. A 
szervezők és a zsűri áttekintette a kialakult helyzetet. 
A versek egy adott eseményhez, dátumhoz - június 4. 
– kapcsolódnak. Későbbi időpontban történő 
megjelenésük jelentősen csökkentené azt a lelki-
séget, érzelmi töltetet, melyet az alkotások kivál-
tanak, ugyanakkor a pályázat jelentőségéhez, 
színvonalához, díjazásához méltó, ünnepélyes, 
kulturális műsorral összekötött eredményhirdetésre 
jelen körülmények között nincs lehetőség. E 
látszólag feloldhatatlan ellentmondás kiküszöbölése 
érdekében a kiírók következő döntést hozták: az 
évfordulóra megjelenik az antológia elektronikus 
formában, így az abban szereplő verseket a 
nyilvánosság az évforduló kapcsán megismerheti, 
felhasználhatja. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
Komárom visszacsatolásának – az I. Bécsi döntés - 
82. évfordulójához kapcsolódva kerül sor novem-
berben. Külön köszönetünket fejezzük ki a Zsűri 
tagjainak - Boráros Imre Kossuth-díjas szín-
művésznek,

Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművésznek, 
Vizeli Csabának, a Magyarock Dalszínház vezető-
jének, Egyed Gábor és Oláh Kálmán tanár uraknak, - 
a rendkívüli körülmények között végzett önzetlen, 
magas színvonalú munkájukért és a pályaművekből 
összeállított antológia szerkesztési munkáiban való 
részvételükért.

Kérés az Olvasóhoz! 

Ajándékot szeretnénk Önnek adni. Egy verses 
kötetet – a különszámunk mellékleteként -, 

amely a Trianoni békediktátum 100. 
évfordulójára készült el Komáromban, és 

melyhez az egész Kárpát-medencéből, a világ 
minden tájáról érkeztek az erre az alkalomra írt 
versek. Kérjük Barátainak, Ismerőseinek küldje 

tovább határon innen és túl, segítsen abban, 
hogy Kárpát-medence szerte minél többen 

olvashassák az erre az alkalomra írt verseket, 
melyek letölthetők a 

www.endreszcsoport.hu oldalról is. 

  … és ágyúlövések

Terveink szerint június 4-én - egyedülálló módon - 
100 ágyúlövéssel emlékezünk a 100 évvel ezelőtti 
eseményekre, az elcsatolt területekre, az ott élő 
emberekre az 1848/49-es Forradalom és Szabadság-
harc Egyesület segítségével. A kialakult járványügyi 
helyzet miatt élő facebook közvetítéssel jelentkezünk 
15.00 órai kezdettel. További információk a 
www.endreszcsoport.hu  és a
www.facebook.com/endreszcsoport oldalakon. 

ENDRESZ CSOPORT EGYESÜLET
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évnek kellett eltelnie, hogy először találkozhassak 
kolozsvári nagyapámmal, vagy különösen attól az 
időtől, amikor feleségem családja elszenvedte az 
elcsatolás első éveit a Felvidéken. Tudjuk, hogy 
csaknem minden családban vannak határon túli 
kötődések. Ez mint természetes erőforrás jelenik meg 
a nemzeti összetartozás ünnepén, mert június 4. 
nemcsak emléknap, hanem ünnepnap is, a remény 
ünnepe." 

Budapest, 2020. június 4.

Harrach Péter Pál 
Magyar teológus, kánonjogász, 
politikus, egykori miniszter, az Országgyűlés korábbi 
alelnöke, Magyar Országgyűlés tagja

Gondolatok Trianon kapcsán

"A nemzet a múlt, a jelen és a jövő magyarjainak 
közössége. Ami az elődeinkkel történt, velünk 
történt. Amíg ebben a hazában Trianonra emlé-
keznek, addig a kifosztottság érzése mélységes 
fájdalmat és tehetetlen dühöt ébreszt az emlé-
kezőkben. 

Ez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a megcsonkított 
országot a következő években a nemzet élet-
képessége és tehetséges vezetői talpra állították. 
Akkor is igaz, amikor a minden magyar iránti 
felelősség új gondolatot, a nemzeti összetartozás 
gondolatát fűzte ehhez a naphoz. Június 4. már nem 
csak fájdalmat, de reményt is ébreszt bennünk. 

Ez a gondolat felemel, a tapasztalat pedig azt 
igazolja, hogy hétköznapjainkban nem marad csupán 
gondolat. Ezt táplálják az elmúlt évek változásai, a 
millió feletti határon túli magyar állampolgár, az élő 
személyes és testvérvárosi kapcsolatok, a nagyvona-
lú kulturális és gazdasági támogatások, és az 
összetartozás nagyszerű szimbóluma: a csíksomlyói 
búcsú. Hol van ez már attól az időtől, amikor több 
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Tisztelt Olvasók!

Magyarok, határon innen és túl!

A Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete 
(KEBEL) köszönti Önöket.

2020 – a Nemzeti Összetartozás Éve 

Civil szervezetünk 2006-ban alakult, céljaink 
között szerepel épített örökségünk a Monostori Erőd 
történelmének minél szélesebb körben való megis-
mertetése. Környezetének védelme, látogatók 
vonzása. Céljaink között szerepel még, a határon túli 
történelmi erődök, várak megismerése. Ezért minden 
évben szervezünk egy szakmai kirándulást. Jártunk 
már: Ausztriában Léka és Fraknó várában. Szlová-
kiában Kékkő, Fülek, Salgó, Léva, Selmecbánya, 
Szentantal várában.  Az egyik állandó programunk – 
faültetés az Erőd környezetében.  Ennek alkalmából, 
2018-ban a Székelyudvarhelyről érkezett küldött-
séggel együtt ültettük el az ÖSSZETARTOZÁS 
FÁJÁT.

Kérem, tekintsék meg a kirándulásokon készített 
képeket, és a Nemzeti Összetartozás Fáját. így 
emlékezzünk együtt Trianonra és az elmúlt 100 év 
történelmére.
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A KOMÁROMI ERŐDÖK 
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A sport területén célul tűzte ki az Aranycsapat, a 
minden idők legjobb labdarúgó csapatának 
megismertetését a fiatalok körében. Ennek az 
olimpiai bajnokcsapatnak volt oszlopos tagja a 
komáromi Czibor Zoltán, fantasztikus szélső játékos. 
Ebből az alkalomból a Komáromi Sporthagyo-
mányokat Őrző Kerekasztal szervezettel minden 
éven megrendezi a Kárpát-medencei Aranycsapat 
Kupát, teremlabdarúgó tornát középiskolások 
részére, melyre minden elszakított területről érkez-
nek csapatok játszani. Évente, ősszel pedig sorra 
kerül a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti 
Diákbajnokság sakk és asztalitenisz sportágakban. 
Társulásunk célja, hogy világhírű sportolókat hívjon 
meg a diákok körébe, Komáromba, úgymint a 
négyszeres asztalitenisz világbajnok Jónyer Istvánt, a 
háromszoros olimpiai bajnok kenust, Kammerer 
Zoltánt, az olimpiai bajnok sakkozót Csom Istvánt, 
az olimpikon válogatott labdarúgót Kű Lajost, 
valamint a nemrég elhunyt halhatatlan világklasszis 
sportolót, a kilencszeres világbajnok Wichmann 
Tamás kenukirályt. Wichmann Tamás egyik verse-
nyünk alkalmával 2017- ben így köszöntötte a 
megjelent versenyzőket:

„Ez a rendezvény nemcsak a sportról, hanem 
nemzetünk újraegyesítéséről, nemzettudatunk 
erősítéséről is szól!”

Emlékezünk

Emlékezünk a gyásznapra 2020. június 4.-re. Arra a 
napra, mely napon a nagyhatalmak feldarabolták 
őseink ezer éves munkáját. Szétosztották a történelmi 
Magyarországot, tönkre téve ezzel családok, egyhá-
zak, szervezetek életét. Egy új szemlélettel kellett 
szembenéznünk, családtagjaink, rokonaink, bará-
taink, egy más ország polgárai lettek. Az addigi 
tudósaink, sportolóink, politikusaink nehéz helyzet 
elé lettek állítva, egy teljesen új közegben kellett 
folytatni addig sikeres munkájukat magyarként, egy 
idegen ország testében úgy, hogy nem költöztek el 
otthonukból. A mi őseink is ezzel az életformával 
találták magukat szemben itt a felvidéken. E döntés 
következménye az is, hogy az 1900-ban alakult 
Komáromi labdarúgó klub is kettévált úgy, ahogy a 
várost is ketté választották.

 Az Észak-Komáromi Kárpátia Sport Polgári 
Társulás minden évben többször emlékezik erre a 
gyásznapra. Küldetésének tartja, hogy a felvidéki 
magyar fiatalságot minél közelebb hozza a történelmi 
tényekhez, s ezzel erősítse bennük a nemzeti 
öntudatot. Teszi ezt hittel, sporttal és kultúrával. 
Feladatai között szerepel egyrészt kárpát-medencei 
versenyek szervezése, másrészt lehetőséget adni 
felvidéki diákoknak más kárpát-medencei versenyen 
való részvételre.
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KÁRPÁTIA SPORT POLGÁRI TÁRSULÁS 



Szervezetünk megalakulásakor a jelképünket is 
ebben a szellemben terveztük meg, a „Turul Madár 
száll le a Kárpát-medencére”. Minden évben 
többször emlékezünk a gyásznapra, mert felejteni 
nem felejtünk NEM ! NEM ! SOHA !

Pallag György
Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke
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KÁRPÁTIA SPORT POLGÁRI TÁRSULÁS 

 A kultúra területén József Attila és Márai Sándor 
születésnapján április 11-én, a költészet napján 
emlékezünk költő óriásainkra, minden évben 
megrendezzük a Felvidéki Költészet Napját. Mind-
két neves költőnk a történelmi Magyarországon 
született, majd a gyásznap után József Attila maradt 
az anyaországban, míg a kassai születésű Márai 
Sándor Csehszlovákiába került. Vendégünk volt 
többek között Döbrentei Kornél alternatív Kossuth 
díjas költőnk és felesége Petrás Mária keramikus 
művész, népdalénekes.

Minden év tavaszán az Erdélyi Csillagok Irodalmi 
Egyesület meghívásának eleget téve felvidéki 
diákokkal részt veszünk a Klasszikus Erdélyi Magyar 
Irodalom Kárpát-medencei Felolvasó Versenyén, 
Kiskunhalason.

Pályázaton vettünk részt, melynek keretén belül 
társszervezésben verses CD-t jelentettünk meg az 
1956-os forradalom 60. évfordulójának tiszteletére 
Döbrentei Kornél és Szentmihályi Szabó Péter 
verseivel, Sinkovits-Vitay András előadásában.
Minden rendezvényünk fő célja, a nemzettudat 
erősítése!

Szervezetünk a SZAKC (Szövetség a Közös Célo-
kért) tagja, több szervezettel tart fenn szoros 
kapcsolatot, így az ENDRESZ CSOPORT -tal Dél-
Komáromban, az Országos Széchenyi Társasággal 
Budapesten, a Gyarmati Dezső Kollégiummal 
Lakitelken, valamint a Duna-Ipoly Sportegyesülettel 
Vácon, mellyel a jövőben több kárpát-medencei 
diáktalálkozót tervez létrehozni.
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 Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a Föld 
tart!

Herczeg István
komáromi Tolma Baranta Csapat vezetője

Csak magunkban bízhatunk

 Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 2020-ban is 
készültünk, hogy a komáromi Endresz  Csoporttal és 
több más civil szervezettel együtt szervezői és 
résztvevői legyünk az országunkat, nemzetünket és 
városunkat is érintő trianoni diktátum szomorú 
évfordulóján tartandó rendezvénynek. A 100. 
évforduló nyilvános megtartását sajnos a jelenlegi 
helyzet  lehetetlenné tette a két városrész között. 

 A gondolatok azonban szerencsére vámmentesek és 
a magyar nem felejt. Ezt nem tudják megtiltani. Ezért 
kérünk mindenkit, hogy Június 4-én 16 óra 30-kor 
legalább a harangszó idejére álljon meg csendes-
ségben aki magyarnak vallja magát és megteheti. 
Mert értünk fog szólni ez a harangszó. Hogy 
megerősítsen minket abban, hogy voltunk, vagyunk 
és leszünk a nagyvilág és a nagypolitika közönyének 
ellenére is. Mert aki magyar, annak még mindig fáj 
Trianon. Igaz, hogy azóta sem tudtak teljesen 
szétválasztani bennünket, mert ez a nemzet a ránk 
erőltetett gúnyhatárok ellenére is összetartozik. 
Összetartozunk, de nem azért mert 2010-ben ezt 
mondta valaki, hanem azért mert a csonkítás ellenére 
is volt bátorság megmaradni, és összetartozni. És ez 
nem a politikusok érdeme, hanem azoké az öregeké, 
azoké a déd-  vagy nagyszülőké, akik megélték az 
1920 előtti és utáni világot is. És úgy döntöttek, hogy 
megmaradnak magyarnak. A legtiszteletreméltóbb 
családtagok érdeme, akiknek ez természetes volt. 
Pedig elsősorban nekik fájt a legjobban. Ezért kell 
nekünk is megmaradnunk. A komáromi Tolma 
Baranta csapat is ennek szellemében él és teszi a 
dolgát, lehetőségei szerint. Szabadidőnk egy részé-
ben a hagyományos magyar harci eszközökkel 
foglalkozunk az északi és déli városrészben, így 
erősítve az összetartozást és megélve saját, magyar 
nemzeti kultúránk egy érdekes részét. Járjuk az 
utunkat több civil szervezettel együtt, trianoni 
álhatárokon innen és túl. Baranta edzésekkel, 
bemutatókkal, eredményes versenyekkel, színházi 
fellépéssel, díszőrségekkel, vagy akár iskolai elő-
adások, foglalkozások megtartásával teszünk azért, 
hogy méltóak legyünk azokhoz az emberekhez, akik 
Trianon máig tartó gonoszságai ellenére sem adták 
föl.

KOMÁROMI 
TOLMA BARANTA EGYESÜLET
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vallomásait. Így hát csak én szólhatok  hozzád, és 
nagyon szívesen teszem, mert  édesapám  orvossá  
válásának  veled  összefüggő  története  van!

Édesapám  tizenhét évesen súlyosan megbetegedett.  
Kórházba  került, de akkoriban  még nem tudták 
gyógyítani a tüdőtályogot.  Az orvos  elmondta  két  
páciensének – a másik szenvedő egy lány volt, – hogy  
sorsuk  azon múlik, le tudja-e győzni  szervezetük  a  
betegséget?  A  lány  édesapámmal  együtt  a te 
segítségedet kérte a gyógyuláshoz  a  kórház  
kápolnájában.   Édesapám  azt is megígérte az 
imájában, hogy ha felgyógyul,  orvos  szeretne  lenni, 
mert tapasztalja, milyen keserves  a  reménytelenség.  
Édesapámból  így lett orvos, ezért szolgálhatta  
évtizedeken át a betegeit, hűségesen ígéretéhez és 
esküjéhez.  Én  csak  a halála után tudtam meg,  hogy 
ezért vált sokak szeretett  gyógyítójává az én 
édesapám.  És  akkor  megértettem azt is, miért  
érzékenyülök el, sőt: könnyezem, ha  felcsendül  az  
Ave  Maria.  Lehet, hogy  a  szoborállítás híre is   
ezért  váltott ki  bennem  ekkora  lelkesedést?  A  te 
kiáradó szereteted  a  hozzád  fohászkodók  utódait  
is  megérinti? És lehet,  hogy jelenlétetek  a várfalon 
bronzba dermedt jelenés? 

Nemzetünk és a Világ Anyja, most én is, mint egykor 
édesapám, a segítségedet kérem. Nem csak a saját 
magam, hanem a nemzetünk és minden nép 
érdekében fordulok  hozzád  én is,  amiként az őseim 
annyiszor  az idők során:  indítsd el ezt a vesztébe 
rohanó, súlyosan beteg világot a gyógyulás útján!  
Hallgass meg, ismerj  meg, hogy megláthasd a 
szívemet. 

Születésemkor az egyre vadabbul forgó Földön  
háború dúlt, de  bölcsőmnél az angyalok  hópely-
heket szórtak.  Szépséges búboskemencén, édes-
anyám szívén melegedtem.  Aztán megkondultak a 
templomok és a gyöngyvirágok harangjai, végre 
beköszöntött a béke, a szülőföldemet azonban 
elszakították a hazámtól. A hatalmasok új törvé-
nyeket hoztak. Akik nem adták fel magyarságukat, 
mint mi is, azokat  marhavagonokba terelték és 
kitelepítették!  Sikongtak a vonatkerekek,  édes-
anyám  arcán és kendőjén megfagytak a könnyek – a 

MAGYAR ZSOLTÁR 2020

Kedves Égi királynőnk, Magyarok nagyasszonya!
Amikor hírül vettem, hogy hatalmas, négy méter 
magas, kétalakos  szobor  képében – Te,  a győzelmes 
anya és szent fiad, a kis Jézus megjelentetek a Budai 
vár Dunára néző falán, olyan hatalmasakat dobbant a 
szívem, mint soha addig és azóta sem.  

 Vajon ez az érzelmi vihar  jelezte, hogy neked,  az 
Istenanyának,  nemzetünk  királynőjének  és  isteni 
gyermekének  váratlan megjelenése  az én életemre 
is kihat majd?

 Elmondom hát neked, hogy már  évtizedekkel  a 
szoborállítás előtt  vonzott  a Budai vár, s mihelyst  
átjárhatóvá vált az országhatár, útra keltem, hogy 
láthassam a haza szívét.  Megrendülten néztem  a 
második világháború pusztításának nyomait a 
bombák és lövedékek  zúzta épületeken; a várfalon;  
a Mátyás- templom tetőzetén;  ugyanakkor  átjárt a 
leírhatatlan boldogság,  hogy végre  én is, egy  idegen 
országba  kényszerített, mégis ősei  földjén  maradó  
magyar  megismerkedhetek  történelmünk  leg-
fontosabb helyszínével. 

Vajon hosszú idő után miért éppen a huszonegyedik 
század tizenharmadik esztendejében kapott  ismét  
méltó figyelmet a ti drága, egyszerre földi és égi 
lényetek  abban az országban, amely nektek 
köszönheti  fennmaradását?  Mi történik  velünk  a 
csaknem  évszázada  végrehajtott nemzetgyilkoló  
terv,  a trianoni mészárlás óta? 

Lehet,  hogy  ötvenhatos,  idegen hatalom segéd-
letével levert, mára mégis győztes szabadságharcunk  
után Szent Koronánk hazatérése is az új idők  fénye  
volt?  Hogy felemelkedik  a nemzetünk, ismét 
egymásra találunk és testvérekké válunk mi, magya-
rok, és példánk nyomán más népekben is felébred 
majd a béke vágya?

Égi édesanyám itt, a szobornál  várnám most a 
válaszod, bár jól  tudom:  ha megszólalnál, az  csoda 
lenne.  Mégis reménykedem.  Talán azért, mert  
jelenéseidről,  szobraid   könnyezéséről magam is 
láttam a felvételeket és hallottam  szemtanúk 

BATTA GYÖRGY
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történelem igazgyöngyei, – amikor elindult velünk a 
szerelvény, de mi, – Istennek hála, – a háború végén  
hazavergődtünk. Itthon az új hatalom megtagadta az 
Istent!  Háborús bűnösnek nyilvánított  minden 
magyar embert, így két évesen engem is. Betiltották 
az anyanyelvemet!  Bezártak minden magyar iskolát!  
De, – Istennek  ismét hála! – megjött a háborúból  
édesapám is,  hogy  ismét éjjel-nappal gyógyíthassa a 
betegeit... Közben  erdőt-mezőt  járva  megtanultam, 
milyen a nádlevélzöld, a dinnyebélpiros  és a 
gólyahírsárga,  s a szívembe rejtettem, hogy a leg-
szebb fény anya meg apa mosolya.

Mivel az iskolában idegen szavak vettek körül,  
édesanyám elindult  a tilos határon át  Magyar-
országra, hogy átcsempésszen nekem egy olvasó-
könyvet. Rejtett ösvényeken hozta,  s mert igaz ügyet 
szolgált, útja sikerrel járt, titkát nem susogták ki a 
falevelek, nem kürtölte világgá a szél. Így két 
tanítóhoz jutottam: az egyik idegen nyelven beszélt 
az iskolában, a másik magyarul tanított otthon. 
Együtt olvastuk:  Teg-nap ha-ran-goz-tak, hol-nap 
ha-ran-goz-nak, hol-nap u-tán az an-gya-lok gyé-
mánt ha-vat hoz-nak...Édesanyám, a léleképítő 
mester ebből a kis könyvből  építette fel bennem a 
világot. Ha hópelyhet látok vagy villámot, eső-
cseppet vagy madarat, folyót vagy hangyát, ma is 
megjelennek előttem az olvasókönyv ábrái és a 
szövegek.  Ő  tanított meg a szülőföld és a magyar 
haza becsülésére, ő oltotta belém más emberek 
tiszteletének fontosságát. Így rögzült bennem a 
vizek, a csillagok, a felhők látványa fölött érzett örök 
ámulat. Semmilyen más mű nem hatott rám azóta 
sem ilyen elemi erővel!

Egy  délelőtt iszonyú dörrenés rázta meg a levegőt: 
pajtásaim háborús aknához nyúltak. Édesapám 
elsápadt, fogta az orvosi táskáját és futott a hang 
irányába...A gyilkos szerkezet  cafatokra tépte egyik 
osztálytársamat!  Azóta iszonyodom minden 
fegyvertől és háborútól. 

Barangoltam a határban  és  láttam:  a  földművelő 
leveszi a kalapját és  felnéz az égre,  majd gyönyör-
ködik a vetésére záporozó napsugarakban. A határ 
csupa ragyogás volt, a majdani kalász talán akkor 

fogadta magába aranyát...Sikeres csel a futball-
pályán?  – mintha víg tücsköt hallottam volna a 
fűből...És harangzúgás; zsíroskenyér; vércsepp piros 
szamóca az erdőszélen...A tóban vadkacsa meg 
gém...Édesapát, a doktor urat lovas szekér viszi a 
vajúdó asszonyhoz az esti hóviharban. Hajnalra ér 
haza – nagy az örömünk, magyar kislány szüle-
tett!...Húszan szorongunk  a recsegő rádiókészülék 
körül. Micsoda boldogság! Hat gólbomba robban a 
büszke angolok hálójában!  A megalázott nemzet 
felemeli fejét és szivárványt lát London fö-
lött...Ágyúdörgés az októberi Budapesten: folyik a 
magyar vér a szabadságért. Édesapa, az idegen 
hadsereg tartalékosa, könnyezve indul  el  alaku-
latához: most a saját hazája ellen akarják bevetni?  
„Jegyezd meg, fiam: amíg az egyik uralkodni akar a 
másik fölött, nem lehet békesség a Földön. Egyszer 
meghallod majd, hogy a vihar verte fenyőkből Jézus 
sóhaja száll, és meglátod, Jézus vére piroslik 
mindegyik tulipánban” – tanít édesanya...Hajnali 
morajlás: bevonulnak a megszállók  tankjai.  
Egyetlen téglafal választja el a halálkaravánt jövendő 
gyermekünktől, aki még magzat; ő is, – akár hajdan 
én, –  édesanyja szívén melegszik...Mint üszkös 
szirmok, szörnyű hírek kavarognak a tavaszban:  
felrobbant a közeli atomreaktor! Félünk...

Olykor  megadatik, hogy  világot járhatunk: láthatjuk 
az egyik kékselyem tengeröblöt  is.  Csend van, s 
ekkor a vízből  szempillantásnyi idő alatt kiemel-
kedik egy hatalmas, koromfekete  hadi tenger-
alattjáró!  Olyan váratlan és iszonytató a látvány, 
hogy azóta sem találtam a szörny megjelenésére 
hasonlatot, de írtam egy verset.

  Íme: „Tábornok úr!  Idomítsa a hegyormokat!  
Vezényeljen a pezsgőknek, azok majd lőnek!  Nem 
érti? Nem tudok ölni!  Védtelenül – mint tavirózsán a 
fény – élek e bolygó tetején: kinőttem ezt a világot, 
mint egy kabátot!”  

Kedves  Istenanyánk, a  világot elözönlötték a 
fegyverek. Miközben a farizeusok a békéről 
papolnak  és hazug mosolyuk árnyékot vet  arcukon,  
tankjaik vég nélkül gördülnek le  a futószalagokról.  
A hiszékenyekre, a jövő áldozataira,akár egy erdei 
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forrásra világhazugságok korhadó falevelei hullnak. 
Fegyverek állnak bevetésre készen az űrben, a 
földön, a föld alatt, a tengerekben – mindenütt.  
Tudós csillagászunk úgy látja, hogy az utolsó ötszáz 
év a Szent Korona és a hozzá tartozó szellemi 
központ, a Kárpát-medence  tönkretételéről szól. A 
teremtés elleni lázadás, így a Szent Korona képeinek 
kicserélése nem maradt észrevétlen. Az égi-földi 
energiák megváltoztak, ijesztő mértékű környezeti 
hatások érik az emberiséget. A Szent Korona üzenetei 
nagy változások idejét rejtik évszámokban. A 2030-ig 
jelzett korszak mutatja majd  meg, hogy az Isten kivel 
is képzeli a jövőt.  Egy másik  tudósunk így vall:  A 
magyarság jelenség, nem anyagi, hanem szellemi 
kategória. Fel kell ismernünk a szellem elsődleges-
ségét, elsősorban a teremtés szellemét.  Azt a 
szakralitást, amely a teremtett világnak, mint szent 
alkotásnak a tisztelete. Ha elhagyjuk szellemünket, 
ha nem ápoljuk ezt a világot egyben látó, sajátos 
ízlést, amelybe beleszülettünk, ha nem ezt gon-
dozzuk magunkban és közösségeinkben, akkor fog ez 
a jelenség – a magyarság – elporladni.

Szerető égi édesanyánk, Szent Szűz!  Kérlek, 
világosíts meg bennünket,  hogy végre  átérezzük:  a 
világ, s  benne a magyarok súlyos vétkei csak szívből 
jövő engeszteléssel bocsáthatók meg!  Ezért üzente 
Jézus: „Anyám országát  jelzővel kívánom kitün-
tetni. Azt akarom, hogy ne csak Mária országa, 
hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet 
hordozza minden nemzet előtt.” Ezért  kérted, 
Boldogasszonyunk, hogy az Egyház készítsen neked  
magyar  földön egy  helyet, ahová kegyelmeiddel  
leszállhatsz, hogy onnan szólítsd a  vétkeseket 
megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget.  
Az engesztelő kápolna építése  - Mindszenty József 
bíboros, érsek akaratából,-  az előtte szolgáló 
főpapok  késlekedése után Budán,  a Szent Anna-
réten elkezdődött, de  akkor már közeledtek  az újabb 
idegen megszállók.  Az építés később, a kommu-
nizmus bukása után  újraindult, de  elakadt.  Urunk 
kérése nem teljesült, pedig a világ a vesztébe rohan, 
ezt a mostani események jól mutatják...  Lehet, hogy 
ez a szobor figyelmeztetés; nem a lebegés fény-
fátylaiban  megmutatkozó, hanem bronzba dermedt 
jelenés?!  – cselekedjünk,  hogy kiáradhasson a 

világra  ima-folyamunk,  eljutva  a Föld minden 
népéhez. 

Kedves Boldogasszony Anyánk,  világdráma napjait 
éljük, mert  eltévelyedtünk, mert nem ismertük fel, 
hogy  az Atyától  kapott szabad akarat csakis Krisztus    
tanítását követve válhat  alkotóerővé!  Sokan  
gúnyolódnak,  hogy  felfeszített szent  fiad  nem 
egyéb, mint  gyűjtő  gombostűjén a lepke...Hajdan 
tündöklő  bolygónk  mostanra  halvány  könnycsepp   
a  végtelen  űrben,  tele  gyilkoló  szerkezetekkel,  
mert  nem  hisszük el,  hogy  a  fegyverek a sötétség 
megtestesítői...Hiszem, hogy fiadnak a  búzaszemről  
és a szőlőtőkéről  szóló  tanítása  a  legnagyobb  
tudás  a  Földön,   mert  bizonyítéka  a  fény  
győzelmének  a  sötétség  fölött!  Mindkettő  a  
fénytelenségből  kiszakadva hozza el a győzelmet, a 
világosságot,  hirdetve,  hogy  a  kenyér  és  a  bor:  
Jézus  teste és vére  éltet  és  felszabadít. 

 Isten édesanyja, egyetlen reménységünk!  Világítsd 
be szereteteddel  kővé vált szíveinket, hogy  
felragyoghasson bennünk az igazság:  háborúink 
mindig   szent fiad ellen irányulnak, pedig ő sohasem  
viselt fegyvert, hatalmát nem katonaság  tartotta 
fenn, nem volt vagyona,  ingyen gyógyított  és  
tanított: megmutatta a jövőt.  Azért született közénk 
és vált a testvérünkké, hogy elmondhassa: szívünk a 
lélek kapuja: Istentől kapott ajándék, örök kötelék, 
mely az Atyához fűz.  Életünket  szívünk  hét 
erőforrása táplálja: az Atyánkkal  való  e g y s é g, 
amely az öröklét várományosává tesz;  a  s z e r e t e t, 
melynek  minden formáját meg kell becsülnünk;  az  
é l e t,  amely csak akkor válik széppé és hasznossá, ha 
testvériségben  élünk;  ha ez a szelíd erő mozgat:  a 
legerősebb földi törvény!  Negyedik erőforrásunk  az   
e l i s m e r é s:  tisztelet Isten és embertársaink,  s az 
élet minden megnyilvánulása  iránt.  Szívünk kincse 
a  b e c s ü l e t e s s é g.  Nélküle nem létezhet 
magasabb tudat!   És  hatalmas erőnk  az  i g a z s á g, 
amely bármely közösség békés működésének 
feltétele!  Ha nincs  igazság, összeomlik a 
társadalom!  Leghatalmasabb  erőnk azonban a k e d- 
v e s s é g,   tanította Jézus.  Ez Isten legnagyobb 
ajándéka minden ember számára, mert a kedvesség 
az élet szíve;  ezért történhet  meg olykor, hogy jótett 
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helyébe jót kapjunk.  Ha lángra lobbantjuk 
szívünkben ezt a hét szenvedélyt, megszületik 
bennünk  a lélek legnagyobb tudása, az    e g y ü t t é r- 
z é s,   amelyből  szinte sugárzik Isten lelkének 
szépsége.. . És a te és szent fiad  lelkének ragyogása 
is, szeretett Istenanyánk – vallom én.

Talán még nem késő, hogy  a Szent Anna-réten 
megépüljön az engesztelő kápolna, s a háborúkban, 
gyűlöletben és káoszban; a magzatgyilkosságokat 
iparszerűen végrehajtó, minden helyzetében vergődő 
emberiség, s az általa  halálosan megsebzett bolygó 
lakói egyetlen reménységükhöz:  hozzád, Jézusunk 
édesanyjához, országunk örököséhez  forduljanak, 
hogy  veled  együtt  imádkozva  kérjék  Istent: 
bocsássa meg nem csak a magyarok, hanem minden 
nép vétkeit.  Csak így, veled engesztelve történhet 
meg,  hogy  istenanyai szíved szeretetlángja  fel-

lobbantja majd  minden ember  szívében a krisztusi 
szeretet tüzét: a békét...

Ekkor szakadt ki belőlem,mint egy hatalmas sóhaj, az 
újabb vers:  „Hiszek egy jó világban, mely arányos 
lesz, mint a fák levélzete. Hiszem, nem fegyver által 
pusztulunk;  szabadok leszünk, akár a szél:  kikelet 
ébreszt, nyár fényez, ősz szikkaszt, tél temet.”

...A vár palotájánál jártam már, amikor elsötétült az 
ég, majd káprázatos  fénybe öltözött a Nagyasszony 
és a kis Jézus szobra... kinyílt az Országház kupolája, 
s a két angyal elindult a Szent Koronával a szobor 
felé... a közben felnőtté vált Jézus megkoronázta  
édesanyját. 

Batta György
Költő, író, műfordító, újságíró

Batta György: „Én nem tervezek témákat, azok keresnek meg engem...“ (Fotó: családi archívum)
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„Hiszek egy jó világban, mely arányos lesz, mint a 
fák levélzete. Hiszem, nem fegyver által pusztulunk, 
de szabadok leszünk, akár a szél; kikelet ébreszt, nyár 
fényez, ősz szikkaszt, tél temet” - olvasható id. Batta 
György a napokban befejezett Magyar Zsoltár 2020 
című művében. A korunkban, tájainkon szokatlan 
műfajú írásról kérdeztük a költőt.

Az ószövetségi Zsoltárok könyve 150 verses 
imádságot tartalmaz, amelyek fő témája az Istenhez 
fűződő viszony. Milyen elgondolás, esemény 
sarkallta Önt, a mélyen hívő tollforgatót arra, hogy 
miután több műfajban is bizonyította a tehetségét, 
zsoltárírásba fogjon?

2013 őszén a rádióból értesültem róla, hogy 
hatalmas, négy méter magas, kétalakos szobor 
képében a budai vár Dunára néző falán megjelent 
Boldogasszonyunk és a kis Jézus. A szobor küldetése, 
hogy emlékeztessen Mária és Magyarország külön-
leges kapcsolatára, történelmünk azon pillanatára, 
mikor Szent István király Imre herceg halála után, 
törvényes trónörökös híján, Szűz Mária oltalmába 
ajánlotta országunkat. A hír hallatán olyan hatal-
masakat dobbant a szívem, mint addig soha. Én 
ugyanis bronzba dermedt jelenésnek hittem, s hiszem 
ma is ezt az eseményt, így azonnal a helyszínre 
utaztam annál is inkább, mert a budai vár számomra 
(is) a haza szíve. Úgy gondoltam, a Magyarok 
Nagyasszonya és isteni gyermeke így jelzi: eljött az 
ideje, hogy a Szent Korona népe visszatérjen az 
Istenhez. (A szobortól légvonalban maga a Szent 
Korona is pillantásnyira van csupán, hiszen az 
Országházat onnan kiválóan látni.) Ez a szoborállító 
esemény indította el bennem a zsoltárt, ez ösztökélt a 
megírására. A folyamat csaknem hét esztendőt ölelt 
fel; egyszerre volt hatalmas felelősség és feszültség, 
ugyanakkor gyönyörűség a téma megformálása. 
Sohasem gondoltam, hogy életem alkonyán zsoltárt 
fogok írni. Én nem tervezek témákat, azok keresnek 
meg engem, és nem hagynak nyugodni, amíg meg 
nem írom őket.

Már az első sorok papírra vetésekor tudta, hogy 
dicsőítő éneket, közösségi panaszt, illetve hálát 

kifejező, vagy a magyarságnak segítséget kérő 
zsoltárt kell-e írnia?

Ha műfajilag kellene meghatároznom a Magyar 
Zsoltár 2020 című munkámat, a nemzeti jelzőt 
használnám. Hogy miért ez a meghatározás kínál-
kozott, az Kovacsics Mária Natália nővérnek a múlt 
század negyvenes éveiben vezetett lelki naplójából 
érthető meg. „Hol az Úr, hol a Szűzanya kérte: az 
Egyház készítsen egy helyet, ahová kegyelmeimmel 
leszállhatok, hogy onnan megtérésre hívjam kedves 
bűnös gyermekeimet az egész világon... 1944-ben 
imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, 
amikor Jézus ezt mondta: Anyám országát egy 
jelzővel kívánom kitüntetni: azt akarom, hogy ne 
csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa 
legyen, s ezt a nevet hordozza minden nemzet előtt... 
Az Egyház késlekedett az Engesztelő Kápolna 
megépítésével, de Mindszenty József bíborossá szen-
telése után megszületett a döntés: Akaratom, hogy a 
magyar engesztelésnek szentély épüljön."A budai 
Szent Anna-réten el is kezdődött az alapok lerakása, 
de a szovjet csapatok megjelenése megakadályozta a 
folytatást.

Korábban elárulta-e a zsoltárírási szándékát vala-
melyik egyházi vezetőnknek, s ha igen, milyen volt a 
fogadtatás?

Nem tartottam titokban, hogy zsoltárt írok, de a 
folyamat eleinte még számomra is meglepetéseket 
hozott. Meg kellett tapasztalnom és el kellett fogad-
nom, hogy valaki fogja a kezem, és vezet az úton. A 
csaknem hétesztendei munka legnagyobb öröme a 
fokozott felelősségtudat és a hatalmas izgalom 
mellett az volt, hogy az engesztelésnek magyar 
földről kell elindulnia, hogy aztán ez az imafolyam a 
Szent Anna-réti kápolnából kiáradhasson az egész 
világra. A zsoltárt elküldtem néhány barátomnak és 
ismerősömnek, köztük lelkészeknek és papoknak is, 
mert kíváncsi voltam a véleményükre. Élmény-
számba mennek válaszaik, az alapos elemzések vagy 
a lelkesítő mondatok. Néhány nappal a művecske 
elkészülte után újabb meglepetés ért: szívdobbanás 
jelezte, hogy az alkotásomnak születik majd egy 
testvére is, mert az írás során készült feljegyzé-
seimből egy újabb imát lehet építeni.

A római katolikus és a protestáns liturgiában a 
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zsoltárok kísérik a misét, istentiszteletet, kötődve az 
azokon elhangzó olvasmányokhoz. Hogyan válhat 
közkinccsé e zsoltár, megjelenik-e valahol?

A budapesti Trianoni Szemle folyóirat júniusi 
számában közli. Tagja vagyok a szerkesztőbizott-
ságnak, ezért a kollégáim tudták, hogy a zsoltáromon 
dolgozom, és már jóval az elkészülte előtt felkértek, 
nekik adjam majd közlésre. Azt, hogy közkinccsé 
válik-e vagy sem, természetesen nem én döntöm el, 
így sorsának alakulását is arra bízom, aki képessé tett 
a megalkotására. Egyelőre várok, szeretnék meg-
pihenni, mert kissé elfáradtam a hét esztendő során. 
Munkámat művész barátaim pódiumra szánnák, 
hiszen a zsoltár monodráma szerkezetű és előadható. 
Mások szép kivitelű könyvecskét látnak benne, 
szívesen elolvasnák többször is. Én mindennap 
megköszönöm az Istennek, hogy erre a feladatra 
engem választott, mert a zsoltárírás életem eddigi 
legnagyobb alkotói élményét hozta.

Az emberek 151. zsoltár iránti fogékonyságát talán 
növeli a jelenlegi világjárvány, amely során sokan az 
égiek segítségéért fohászkodnak...

E zsoltár megszületésében közrejátszott a világ 
félelmekkel, háborúkkal, gyűlölködésekkel, hazug-
ságokkal terhes helyzete egész életemben, ami ma is 
az Isten-ellenességben csúcsosodik ki leginkább. 
Tulajdonképpen egy idős ember érzelmi örvénylését 
próbáltam szavakba önteni: a vagonlakó kitelepített; 
a kétesztendős kora óta háborús bűnös; a teljes 
jogfosztottságot elszenvedő magyar; a történelem 
meghamisítását tankönyvekbe nyomorító "kisebb-
ségi" sorsa tömörül a zsoltárban. És persze, a mai, 
apokalipszis felé haladó világ szemlélése, de annak 
reménye is, hogy az Isten beleszól a történelembe, és 
segít megtalálni a hozzá visszavezető utat. Zsoltárom 
megszületése idején a Földön egy vírus az úr, melyet 
letaposott lelkű embertársaink szabadítottak a 
világra, hogy elpusztítsanak. Több, mint két évtizede 
vagyok napi "kapcsolatban" a Szent Koronával azóta, 
hogy húsz percen át (!) zavartalanul egyedül lehettem 
vele a Nemzeti Múzeumban. Ma már bizonyított, 
hogy nemzeti ereklyénk abroncsába tervezői bele-
kódolták a világidőt: 2030-ig dönti el az Élet Ura, 
kivel képzeli a jövőt...

Nagy-Miskó Ildikó (Magyar 7 hetilap)
Mátyássy László szobrászművész alkotása 
a Budai Vár falán (Fotó: Mátyássy Jónás)
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A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSA

A nagyhatalmak által legyőzött, a szomszédos kis 
ragadozók által pedig megalázott Magyarország és a 
magyar nemzet számára nem volt kegyelem. A ma-
gyar politikai vezetésnek tudomásul kellett vennie: 
képtelenség rávenni a győztes nagyhatalmakat, hogy 
újra átgondolják közép - európai területrendezési 
koncepciójukat. 

A magyar politikai vezetés különböző diplomáciai 
csatornákon keresztül mindent igyekezett megtenni a 
nagyhatalmak jóindulatú támogatásának megszerzé-
se érdekében. Az angolok felé már 1920 februárjában 
megtették az első puhatolódzó lépéseket. Horthy az 
angol Hohler budapesti antant- főmegbízotton 
keresztül felajánlotta Londonnak Magyarország 
részvételét egy Szovjet- Oroszország ellen vívandó 
háborúban. Horthy üzenete szerint Magyarország 
lehetne a bolsevizmus elleni közép-európai védőgát 
legszilárdabb bástyája. Természetesen ezért a 
szerepvállalásért elvárná, hogy a békekonferencia 
mérsékelje az ország területi megcsonkításának 
mértékét. 

Az Angliára épített elképzelések azonban teljesen 
irreálisnak bizonyultak. Bár az országban sokan 
szimpatizáltak Magyarországgal, a hivatalos angol 
politikai vezetés azon a nézeten volt, hogy az 
utódállamok blokkja biztosabb gátat jelent a 
bolsevizmussal szemben, mint az ezen államok 
rovására megerősített Magyarország. 

Az 1920-as év tavaszán – váratlan fordulattal – 
Magyarország éppen az addigi legádázabb ellenfele 
részéről tapasztalhatott meg bizonyos fokú megértést 
és segítőkészséget. Franciaországról van szó, ahol 
ekkor jelentkezett egy bizonyos külpolitikai átorien-
tálódási kísérlet, amely – amint utóbb kiderült – 
indokolatlan reményeket ébresztett a magyar 
politikai vezetésben. Gyakorlati szempontból az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez az új francia külpolitikai 
szemlélet magyar szempontból már megkésve 
érkezett, és mód felett határozatlannak bizonyult. 

Tény, hogy a francia politikának volt egy kevésbé 
Monarchia- ellenes vonulata is, amely a háború 

utolsó szakaszában sem a Habsburg- birodalom 
szétrombolását, hanem annak modernizálását tartotta 
volna kívánatosnak. A Poincaré, Clemenceau, Pichon 
által képviselt politikai vonal mellett kitapintható 
volt egy Dechanel, Millerand és Paléologue- féle 
vonulat is, amely 1920 elején fokozatosan átvette az 
ország politikai irányítását. 

Franciaországban 1920 januárjában köztársasági 
elnöki választásokat tartottak, amelyen az addigi 
miniszterelnök, Clemencau, valamint ellenfele, 
Dechanel vállalták a megmérettetést. A választási 
küzdelem Dechanel győzelmével végződött, így 
aztán ő váltotta fel Poincaré-t a köztársasági elnöki 
székben. Clemencau miniszterelnök ezt követően 
visszavonult az aktív politikai életből. Helyét a 
miniszterelnöki székben Alexandre Millerand fog-
lalta el, aki a kormányelnöki tisztség mellett a 
külügyi tárcát is átvette. A külügyi vezértitkár egy 
ideig még Berthelot – Benes bizalmas barátja – 
maradt, 1920. március közepén azonban Maurice 
Paléologue Lépett a helyébe. 

Az francia miniszterelnök, de főleg külügyi 
vezértitkára - Maurice Paléologue – komolyan 
foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a feldarabolt 
Osztrák Magyar Monarchia helyén létrehozzanak 
egy francia befolyás alatt álló közép- európai 
blokkot. Elképzeléseik szerint csakis politikailag és 
gazdaságilag konszolidált Közép-Európa állhatná 
útját Németország esetleges jövőbeli keleti terjesz-
kedésének. Ez a blokk azonban – véleményük szerint 
– egyúttal hatékonyan védhetné Európát a szovjet- 
orosz bolsevik veszélytől. Paléologue elképzelései 
szerint egy ilyen „dunai hatalom” néhány kis közép- 
európai állam konföderációba való tömörítésével 
lenne létrehozható, ennek azonban Magyarországot 
is feltétlenül magába kellene foglalnia.

A Millerand-Paléologue-féle külpolitikai elkép-
zelések Magyarországban vélték megtalálni Francia-
ország közép- európai politikájának központi lánc-
szemét. „Közép- Európa egész egyensúlya szükség-
szerűen Magyarországon nyugszik: a térkép ezt 
nyilvánvalóan mutatja, és a történelem ékesszólóan  
bizonyítja” – szögezte le e francia külügyminisz-
térium egy belső használatra készült elemzése 1920 
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márciusában. „Egyedül az új Magyarország csatla-
kozása keltheti életre az új Közép- Európát, mely a 
gazdasági szerződések és a nemzeti függetlenség 
rendszerére épül…” 

Millerand hatalomra kerülése után Franciaország és 
Magyarország kölcsönös viszonyában tehát jelentős 
fordulat bekövetkezése is elképzelhetőnek tűnt. A 
francia politika igyekezett – legalább formai szem-
pontból – udvariasabban viszonyulni a megalázott 
Magyarországhoz és a magyar nemzethez. Ezzel 
párhuzamosan a magyar politikai vezetés is felis-
merte az ország esetleges francia orientációjának 
előnyeit. 

Az első francia-magyar tapogatózó megbeszélésre 
1920. március 17-én került sor Párizsban. Ezen a 
napon Maurice Paléologue külügyi vezértitkár 
fogadta gróf Semsey Andor földbirtokost és Halmos 
Károly ügyvédet – mindketten felvidékiek -, akik 
nem hivatalos minőségben, de a magyar kormány 
helyeslő tudomásával azt javasolták, hogy Francia-
ország változtasson eddigi Magyarországgal kapcso-
latos politikáján. Halmos Károly a találkozó másnap-
ján, március 18-án írásos formában is kifejtette egy 
francia-magyar együttműködés kialakításával kap-
csolatos elképzeléseit. Halmos érvelése szerint a 
Magyarországgal való együttműködés elsősorban 
francia érdek. Arról igyekezett meggyőzni Paléo-
logue-t, hogy „egy végleges és tartós béke a dunai 
államokban és Közép-Európában nem jöhet létre egy 
megbékélt és elégedett Magyarország nélkül (…).” 
Arra is kitért idézett levelében, hogy Magyarország 
nem kéri a békeszerződés módosítását Franciaország 
által, mivel azt tartaná előnyösebbnek, ha azt maguk 
az érintett utódállamok vizsgálnák felül. Ha ez 
bekövetkezne, nem lenne semmi akadálya annak, 
hogy Magyarország is csatlakozzék Franciaország-
hoz és a vele baráti viszonyban álló államokhoz. 
Magyarország tehát csupán a francia kormány 
támogató közbenjárását kéri a szomszéd államokkal 
beindítandó tárgyalásaihoz. Halmos arra is utalt 
levele végén, hogy a Párizsban tartózkodó magyar 
békedelegáció tagjai egyetértenek ezzel az elgon-
dolással.

Halmos Károly 1920. március 18-i keltezésű 

levelében felvázolt elképzelések alapján Paléologue 
komolynak ígérkező tárgyalásokba bocsátkozott a 
magyar delegáció Párizsban tartózkodó tagjaival. A 
francia külpolitika alkalmasnak vélte a politikai 
légkört egy lengyel-magyar-román blokk létre-
hozására.

Egy esetleges lengyel-magyar szövetség megkötése 
viszonylagosan megoldhatónak látszott, ellenben 
román-magyar viszonylatban ennek már számos 
bökkenője volt. Ezt a franciák is tudatosították, ezért 
kormányuk mindjárt a tárgyalások kezdeti stádiu-
mában érdeklődését fejezte ki az esetleges román-
magyar megegyezés feltételeit illetően. A francia 
felkérésre Halmos március 22-i keltezésű jegyzéké-
vel válaszolt.  Ebben világosan kifejtette egy eset-
leges román- magyar megegyezés alapfeltételeit. 
Ezek között szerepelt többek között az országhatár 
módosítása olyan értelemben, hogy a Magyarország-
gal összefüggő magyar etnikumú területeket csatol-
ják vissza Magyarországhoz, a határmenti német 
lakosság pedig népszavazással dönthesse el 
hovatartozását. Az erdélyi magyarok és németek 
számára biztosítani kell a helyi autonómiát, illetve 
tiszteletben kell tartani nyelvi és vallási szabadsá-
gukat, valamint gazdasági és szociális érdekeiket. 

Nyilvánvaló tehát, hogy már az első francia-magyar 
megbeszéléseken szó esett a területi kérdésekről. 
Paléologue tisztában volt e kérdés bonyolultságával 
és súlyával, ennek ellenére késznek mutatkozott 
tárgyalni a zárt magyar etnikum  peremterületeinek 
esetleges visszaszolgáltatásáról az anyaország 
számára. 

Paléologue 1920. március 29-én villásreggelin 
fogadta Halmos Károlyt és gróf Csáky Imrét, akikkel 
közölte, hogy egyenlőre csak gazdasági kérdésekről 
folyó tárgyalások jöhetnek számításba. Később 
persze a politikai ügyek is szóba jöhetnek. Szerinte a 
francia politika hatékonyan segíthetné Magyaror-
szágot a szomszédokkal folytatandó tárgyalásaiban 
és a megegyezésben. 

Horthy kormányzó és a magyar kormány megértés-
sel fogadták a párizsi francia-magyar titkos tárgya-
lások első fordulóját, és fölöttébb sürgették az 
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együttműködés konkrét feltételeinek mielőbbi 
egyeztetését. Ilyen fogadtatás után rövidesen sor 
kerülhetett a titkos megbeszélések folytatására. A 
magyar fél valójában azért fűzött reményeket a 
franciák előzékenyebbnek tűnő magatartásához, 
mivel ekkor még nem ismerte az aláírásra elkészített, 
véglegesített békefeltételeket. Azokat majd csak 
május 5-én hozták a magyarok tudomására, addig 
tehát ne hunyt ki a remény szikrája, hogy talán 
némiképp mégiscsak enyhül a békediktátum szigora.

 
A francia külügyminisztériumban hajlandónak 

mutatkoztak fogadni a magyar megbízottakat. A már 
említett Halmos Károly 1920. április 13-án ismét 
tiszteletét tette a külügyminisztériumban, és ott már 
Horthy kormányzó személyes megbízottjaként 
tárgyalhatott. Tolmácsolta Paléologue-nak Horthy 
üzenetét, amely szerint a kormányzó hozzájárul 
országa jövőbeli franciabarát politikájához. Ez 
egyúttal azt jelentette, hogy a magyar politikai 
vezetés akár Horthy alatt is képes gyökeres politikai 
irányváltásra, amennyiben azt a maradék magyar 
haza érdeke úgy kívánja. Máskülönben a kormányzó 
idézett üzenetében arról is szólt, hogy rövid időn 
belül felállítható lenne egy 500 000 főt számláló 
magyar hadsereg. Az pedig már szinte természetes, 
hogy ezen az április 13-i megbeszélésen a területi 
revízió kérdése is szóba került.

Paléologue elvben valamennyi magyar javaslatot 
elfogadta, így 3 nappal később, április 16-án Halmos 
Károly már magával Millerand miniszterelnökkel 
tárgyalhatott. Ezen a megbeszélésen részletekbe 
menően szó esett egy tervezett francia-magyar 
gazdasági egyezményről, amelynek aláírását április 
végére tűzték ki. A miniszterelnök mintegy előzetes 
francia gesztusként megígérte, hogy a végleges 
békefeltételek átadását elhalasztják.

A magyar kormány a francia- magyar titkos 
tárgyalásokon természetesen, mindenekelőtt azt 
szerette volna elérni, hogy a francia kormány 
tevőlegesen járuljon hozzá a megoldásra váró 
politikai kérdések valamilyen elfogadható megol-
dásához. Halmos Károly a magyar kormány nevében 
ezért 1920. április 23-án újabb jegyzékkel fordult 
Paléolugue-hoz, amelyben összefoglalta a magyar 

területi kívánságokat. Halmos térképet is mellékelt az 
említett jegyzékhez, amelyen feltüntette a Magyar-
országnak visszaadandó területeket. E jegyzék és a 
mellékelt térkép szerint Magyarországhoz visszacsa-
tolandó lett volna Pozsony és környéke, a Csallóköz, 
Mátyusföldje, Léva, Losonc, Rozsnyó, Kassa, az 
egész Kárpátalja, a Bácska északi része egészen a 
Ferenc József- csatornáig. A jegyzék továbbá területi 
autonómiát igényelt az erdélyi magyarok és németek 
számára, Nyugat-Magyarország és a Bánság lakos-
sága számára pedig kérte a népszavazás engedélyezé-
sét. E ha tárrendezési koncepció szerint Magyaror-
szág visszakapta volna elcsatolt magyarlakta terü-
leteinek túlnyomó részét kb. 1 722 000 magyar 
lakossal.

A fent említett területi rendezés elve azonban 
elfogadhatatlannak tűnt a francia fél számára. 
Halmos ezért még aznap, április 23-án újabb 
jegyzéket adott át Paléologue-nak, amely már csakis 
az anyaország etnikumával közvetlenül összefüggő 
zárt magyarlakta területek visszaadását kérte, illetve 
Kárpátalja lakossága számára kérte a népszavazást. A 
francia kormány ezt a javaslatot fogadta el tárgyalási 
alapnak.

A tárgyalások folytatására 1920. május 5-én került 
sor. A magyar delegáció – amelynek gróf Bethlen 
István és gróf Csáky Imre is tagjai voltak – először a 
Schneider-Creusot cég igazgatójával folytatott meg-
beszéléseket, akivel megegyezett a magyar vasutak 
bérbeadásának kérdésében, aztán Paléologue-gal az 
egyezmény politikai részéről tárgyalt. A magyar 
tárgyaló fél mindenekelőtt azt szerette volna 
tisztázni, mi módon kívánják rávenni a franciák 
Magyarország szomszédait a magyar területi 
követelések elfogadására. A francia fél, természe-
tesen, kitért az egyenes válasz elől. A francia 
álláspont lényegét Paléologue úgy interpretálta, hogy 
a „francia-magyar közeledését hosszú lejáratú 
ügynek kell tekinteni, amely azonban előbb vagy 
utóbb elvezet a Magyarország által kívánt ered-
ményekhez”. Paléologue azt is leszögezte, hogy „ a 
francia kormány keleti politikáját Magyarországra 
fogja alapozni, pillanatnyilag azonban szomszédaira 
közvetlenül nem tud hatást gyakorolni.



17

POPÉLY GYULA

Ugyanezen a napon – 1920. május 5-én – adta át 
Millerand a magyar békedelegáció főtitkárának, 
Raznovszky Ivánnak a békeszerződés véglegesített 
szövegét. Természetesen az semmilyen vonatko-
zásban nem vette figyelembe a magyar kormánynak 
és a magyar békedelegációnak a határok módosí-
tására tett javaslatait. Némi újszerűséget csupán az 
jelentett, hogy a békefeltételekhez egy Millerand 
által aláírt kísérőlevelet mellékeltek, amely többek 
között kilátásba helyezte egy esetleges későbbi békés 
revízió lehetőségét is.

A Millerand-féle kísérőlevél több vonatkozásban is 
figyelmet érdemlő dokumentum. Megszületése az 
angol diplomáciának köszönhető, bár a franciák – 
maga Paléologue is – úgy hivatkoztak rá, mint saját „ 
nagyvonalúságuk” bizonyítékára. Az említett levél 
sommásan összefoglalta a békekonferencia állás-
pontját a területi rendezéssel, illetve a népszavazás 
igénylésével kapcsolatban, és próbálta megindo-
kolni, hogy a győztes nagyhatalmak értelmezése 
szerint miért nem méltányolható a magyar béke-
delegáció idevonatkozó álláspontja,

„Közép-Európa néprajzi viszonyai valóban 
olyanok – állt többek között a kísérőlevélben -, hogy 
lehetetlen, hogy a politikai határok az egész vonalon 
egybeessenek az etnikai határokkal. Ebből követ-
kezik ( … ), hogy a magyar népesség egyes gócainak 
egy más állam szuverenitása alá kell kerülnie”. A 
magyar békedelegáció által többször is javasolt 
népszavazást a békekonferencia illetékesei – a kísérő 
levél okfejtése szerint – azért ellenzik és tartják 
feleslegesnek, mivel, úgymond, meggyőződtek róla, 
hogy egy szabadon lebonyolított plebiszcitum is csak 
a már meglévő állapotokat igazolná. A népek akarata 
– fejtegette tovább a kísérő levél – megnyilvánult 
1918 októberében és novemberében, amikor az 
ország nem magyar nemzetiségei kifejezték óhajukat 
a határokon túl élő fajrokonaikkal való egyesülésre. A 
levél megszövegezői és aláírója azonban semmi 
képpen nem hunyhattak szemet a határok nyilván-
való és minden vonalon szembeötlő igazságtalansága 
felett, ezért szükségesnek látták felcsillanni a 
reményt bizonyos későbbi határmódosítások kiesz-
közölhetőségére. „A Szövetséges és Társult 
Hatalmak azonban nem feledkeztek meg arról a 
gondolatról, amely őket a határok kiszabásakor 

vezette – szögezte le a kísérő levél -, és foglalkoztak 
azzal az eshetőséggel is, hogy az így megállapított 
határ esetleg nem felel meg mindenütt teljesen a 
néprajzi vagy gazdasági kívánalmaknak. A hely-
színen megejtett vizsgálat esetleg szükségessé fogja 
tenni, hogy egyes helyeken a Szerződésben 
megállapított határt áthelyezzék. Ilyen vizsgálatot 
azonban nem lehet ma lefolytatni, mert ez bizony-
talan időre kitolná a béke megkötését, pedig ezt egész 
Európa sóvárogja. De majd ha a Határbizottságok 
megkezdték munkájukat, ha úgy vélik, hogy a 
Szerződés intézkedései, mint fentebb mondottuk, 
valahol igazságtalanok, s hogy ennek az igazság-
talanságnak orvoslása közérdek, módjukban lesz 
erről jelentést tenni a Nemzetek Szövetsége Tanácsá-
nak. Ebben az esetben a Szövetséges és Társult 
Hatalmak hozzájárulnak, hogy ha az egyik érdekelt 
fél kéri, a Szövetség Tanácsa felajánlhassa jó 
szolgálatait abból a célból, hogy az eredeti határt, 
ugyanazon feltételek mellett, békés úton megváltoz-
tassa ott, ahol annak megváltoztatását valamelyik 
Határbizottság kívánatosnak mondja. A Szövetség és 
Társult Hatalmak bíznak benne, hogy ez az eljárás 
megfelelő módot nyújt minden igazságtalan határ-
vonal kiigazítására, ha azok ellen alapos ellenvetést 
lehet tenni”.

A Millerand-féle kísérő levéllel tehát közvetve 
maguk a győztes nagyhatalmak is elismerték 
Magyarország új országhatárainak igazságtalan 
voltát. Az „igazságtalan határvonal kiigazítására” tett 
ígéret nagyvonalú értelmezése egyet jelentett volna a 
csonka hazával összefüggő magyar etnikumú 
területek békés visszacsatolásával, amennyiben arra 
valamelyik határmegállapító bizottság javaslatot 
tesz. Ez a levél voltaképpen burkolt ígéret volt a 
közeljövőben megvalósítandó etnikai revízióra.

Május 5-e után a magyar politikai vezetés belátta, 
hogy az ország számára nincs más lehetőség: el kell 
fogadni a békediktátumot. Persze ez nem megal-
kuvást jelentett, sem pedig az adott állapotok végle-
ges elfogadását, hanem csupán egy elkerülhetetlen 
szükségszerűség tudomásul vételét. Több felelősen 
gondolkodó és cselekvő politikus is abban remény-
kedett, hogy a nagyhatalmak rövidesen rá fognak 
döbbenni téves döntéseikre, és módosítják a Magyar-
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országra kényszerített igazságtalan békefeltételeket. 
Ezeket az elvárásokat látszott igazolni 1920 
májusában a már ismertetett Millerand-féle kísé-
rőlevél.

Gróf Teleki Pál külügyminiszter egyenesen a 
Nemzetgyűlés 1920. május 10-i ülésén fejtette ki a 
revízióval kapcsolatos reményeit és elvárásait, ezzel 
is mintegy hitet öntve a végletekig elkeseredett 
magyar törvényhozásba és az egész magyar politikai 
közvéleménybe. Hivatkozott rá, hogy nemcsak a 
hazai, hanem a mértékadó nemzetközi közvélemény 
is elítéli azt a koncepciót, amelyen a háborút lezáró 
békeszerződések nyugszanak. Arra is felhívta a 
figyelmet, még a békeszerződések megalkotói sem 
tartják hibátlannak művüket, és feltételezik a hibák 
korrigálását. „Lassankint tehát kialakul egy új 
meggyőződés, egy kijózanodás a felett, ami itt 
történt, széles e világban.” – fejtegette Teleki 
külügyminiszter. „Mi, akik Párizsban voltunk, 
tapasztaltuk ezt a kijózanodást ( … ). És ez olyan 
tényező, amelybe bizonyos mértékig, sőt igen nagy 
mértékig vethetjük reményeinket is.” Teleki szerint 
már a Millerand-féle kísérőlevél is a nézetek 
változását tükrözi, és bár még nem módosítja a 
Magyarországra rákényszerített békeszerződés 
legdurvább hibáit, már jelzi az eddigi kíméletlenség 
némi oldódását.

A kísérőlevél tehát táplálta a magyar reményeket, 
de amint később kiderült, alaptalanul. 1920 
májusában azonban még nem lehetett kizárni azt sem, 
hogy a franciák esetleg komolyan gondolják a 
magyar békeszerződés legkirívóbb igazságtalan-
ságainak korrigálását. Ez annál is inkább valószínű-
nek látszott, mivel Franciaországban ezekben a 
hónapokban a Paléologue-féle külpolitikai elképze-
lések domináltak, és – amint arról már szót ejtettünk – 
titkos tárgyalások is folytak a francia-magyar 
viszony új alapokra való helyezéséről. E tárgyalások 
folyamán bizonyos területi korrekciók lehetősége is 
szóba került, ami elől a franciák sem zárkóztak el 
kategorikusan. Feltételezhető volt tehát, hogy a 
francia politika a kísérőlevél szellemében talán máris 
egyengeti egy csendes területi revízió útját. Ilyen 
meggondolások által vezéreltetve a kormány május 
17-i keltezéssel jegyzéket intézett Millerandhoz, 

amellyel tudomására hozta, hogy a békeszerződést – 
tekintettel a kísérőlevél biztató hangjára – alá fogja 
írni.

Táplálta a magyar reményeket Franciaország 
budapesti főmegbízottjának, Maurice Fouchet-nak 
találkozója Horthy Miklós kormányzóval és a 
kormány több tagjával. Erre a Millerandnak elküldött 
jegyzék utáni napon, május 18-án került sor. A 
találkozón Fouchet felolvasta kormánya nyilatkoza-
tát, amely összegezte a Magyarországgal szemben 
folytatandó francia politika főbb irányelveit.

„A francia kormány meg van győződve, hogy a 
prosperitás gyors helyreállítása Közép-Európában, 
mely az általános béke megszilárdításának lényeges 
elemét alkotja, csak az érdekelt államok kölcsönös 
együttműködése útján érhető el” – nyilatkoztatta ki a 
szép elveket a magyar politikai vezetés előtt a francia 
főmegbízott. „Ezért kész elősegíteni minden olyan 
tanácskozást, mely ezzel az eredménnyel egyfelől a 
román, csehszlovák és jugoszláv, másfelől a magyar 
kormány között zajlik majd le, a végett, hogy a 
nevezett államok között biztosítsa a bizalmas kapcso-
latok kialakulását, melyek egy ilyen együttműködés-
nek elengedhetetlen alapját képezik.

Az aláírását viselő békeszerződés hű őreként 
(opservateur) Szövetséges és Társult Hatalmak által a 
magyar delegációhoz intézett kísérőlevélben tett 
nyilatkozatoktól inspirálva, a francia kormány kész 
arra, hogy minden barátságos egyezménykísérlethez 
jó szolgálatait nyújtsa Magyarország és szomszédai 
között, annak érdekében, hogy megszüntesse az 
ellenségesség minden okát az érdekelt felek között, 
akik közös elégtételhez jutnának.

E kísérlet célja, az említett kísérőlevél előírt 
feltételei keretében az esetleges (quelque) gazdasági 
vagy etnikai igazságtalanság korrigálása, illetve a 
kisebbségek védelmének biztosítására már hozott 
előírások kiegészítése lenne.”

Amint jól érzékelhető, a francia nyilatkozat 
meglehetősen óvatosan fogalmazott. A csupán 
általánosságban mozgó mondatai valójában csak 
homályos utalások voltak. Mindennek ellenére a 
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magyar kormányra nagy hatást gyakorolt, főleg az 
etnikai igazságtalanságokra való célzás, valamint a 
kisebbségek védelmének hangsúlyozása. Utólagosan 
nehéz szabadulni annak feltételezésétől, hogy a 
francia kormány ezzel a gesztussal akarta mérsékelni 
a magyarok torkán mindenképpen leerőszakolandó 
pirula keserűségét. És valóban: öt nappal a biztatás-
nak szánt szavak elhangzása után – május 23-án – 
Mellerand mint a békekonferencia elnöke hivata-
losan értesítette a magyar kormányt, hogy a béke-
szerződés aláírására június 4-én kerül sor Versailles-
ban a Nagy Trianon palota nagytermében.

E hír vétele után a budapesti Nemzetgyűlésben 
ismét téma lett a békediktátum kérdése. A nemzeti 
elkeseredés határtalan volt. Az aláírás esetleges 
megtagadása az adott körülmények között azonban 
szóba sem jöhetett. A Nemzetgyűlés május 26-i 
ülésén például gróf Teleki Pál és gróf Apponyi Albert 
napirend előtti felszólalásokban indokolták meg a 
békediktátum-aláírás vállalásának kényszerűségét. 
Teleki hivatkozott a Millerand-féle kísérőlevélre, 
amelyben vannak „bizonyos momentumok, amelyek 
enyhítéseknek tekinthetők, és amelyek talán némi 
reményt is adnak a jövőre”. A kormány – Teleki 
szerint – meggyőződött arról, hogy „ezek mögött az 
üres szavaknak látszó ígéretek mögött ott van a 
Magyarországgal szemben megváltozott nézeteknek 
egy tényleges alapja is”, és éppen ezért feltételezi, 
hogy ebben a vonatkozásban járható útra talált. Teleki 
után Apponyi is arról beszélt, hogy bár a béke-
diktátum igazságtalan és etikátlan, azt azonban 
kényszerűségből el kell fogadni, mivel az ország előtt 
nincs egyéb járható út.

Miután a Nemzetgyűlés tudomásul vette az aláírás 
kényszerét, a kormány kijelölte Bénárd Ágoston 
népjóléti és munkaügyi minisztert, valamint Drasche 
Lázár Alfréd rendkívüli követet és meghatalmazott 
minisztert a békeszerződés szignálására. A nevezet-
tek június 3-án a reggeli órákban érkeztek meg 
Párizsba, és még aznap átadták megbízóleveleiket a 
francia illetékeseknek.

Másnap, június 4-én délután 4 óra 15 perckor a 
magyar küldöttség – az aláírás aktusára felhatal-
mazott két miniszter, Praznovszky Iván, a békedele-

gáció vezetője, Csáky István követségi attasé, vala-
mint két diplomáciai titkár – megérkezett a Nagy 
Trianon palota bejáratához. Rövid várakozás után – 4 
óra 30 perckor – a magyar küldöttséget bevezették a 
palota galériájának nagytermébe, ahol már ott voltak 
a Szövetséges és Társult Főhatalmak és Hatalmak 
küldöttei. Millerand francia miniszterelnök, a béke-
konferencia elnöke rövid bevezető után felszólította a 
magyar megbízottakat az okmány aláírására. Előbb 
Bénárd Ágoston, majd Drasche Lázár Alfréd szig-
nálta a békeszerződést, utánuk következtek az öt 
főhatalom, majd a többi hatalom képviselői. Az egész 
aktus mintegy negyed óráig tartott.

A pusztulásra ítélt Magyarország és a magyar 
nemzet koporsójába a győztesek Trianonban 1920. 
június 4-én beütötték az utolsó szeget. A nemzet 
azonban lélekben soha nem fogadta el e gyalázatos 
diktátum által reákényszerített állapotokat. Feldara-
bolva, meggyalázva és koporsóba zárva is hitt a fel-
támadásban.

Fejezet Popély Gyula „FELVIDÉK 1914 – 1920” 
című könyvéből, 351. old..

Popély Gyula
MTA doktora, egyetemi tanár
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Feladtuk volna? Egy esetleges 
ellenállás története

1918. október 28-án, miután kikiáltották az első 
Csehszlovák Köztársaságot, még nem lehetett tudni, 
hogy ez mit is jelentett a történelmi Magyarországra 
nézve. A csehszlovákok ideiglenes kormányának az 
első teendője tehát a cseh fegyveres erő beküldése 
volt a potenciális megszerezhető területekre „rend-
csinálás” céljából. Az első cseh alakulatok, melyek a 
felbomlott birodalmi hadsereg szökött katonáiból, 
rendőri alakulatokból és a cseh nemzeti mozgalom 
régi aktivistáiból álltak, 1918 novemberében lépték 
át a határt Nagyszombat és Zsolna megyékben. Az 
első városok, melyeket elfoglaltak, Nagyszombat, 
Zsolna és Trencsén voltak, innen aztán szlovák ön-
kéntesekkel kibővülve tovább nyomultak kelet felé. 
A magyar kormány elítélte a cseh területszerző szán-
dékot. A felső-magyarországi területek megtartása, 
illetve visszaszerzése érdekében folyamatosan fegy-
veres erőket küldtek a térségbe, akiknek sikerült 
november végére visszaszorítaniuk Morvaországba a 
betörő cseheket.

A helyzet tisztázása érdekében Karel Kramář 
Csehszlovákia első miniszterelnöke Budapestre 
küldte Milan Hodžát tárgyalni, amíg Edvard Beneš 
külügyminiszternek sikerül Párizsban minden 
megtennie a Belgrádi konvenció érvénytelenítésével, 
illetve a magyar csapatok visszarendezésével 
kapcsolatban. Hodža feladata a magyar közigazgatás 
felszámolására terjedt ki, azonban Jászi Oszkárral 
folytatott tárgyalásai a szlovákok által lakott területek 
széles körű önrendelkezés ügyének a feltételeit is 
érintették. Ezek alapján Magyarországon belül 5 
teljes és 10 töredékmegyét szlovák fennhatóság alá 
helyeztek volna, így az országon belül egy „Tót 
Impérium” jöhetett volna létre. Hodžát azonban 
visszahívta a prágai vezetőség, mert időközben 
Beneš sikerrel járt Párizsban. Maga Clemenceau 
miniszterelnök közölte Franchet d´Esperey-vel, hogy 
a csehszlovák államnak joga van megvédenie a 
területeit, ezért haladéktalanul érje el a magyar 
katonaság kivonását Szlovákia területéről. 

Mivel nem lehetett tudni, hogy meddig tart, illetve 
mit is jelent pontosan a Clemenceau szerinti 
„Szlovákia területe” kifejezés, ezért Bartha Albert 
hadügyminiszter és Hodža december 6-án, Buda-
pesten egy ideiglenes demarkációs vonalat határoz-
tak meg, mely elég nagy pontossággal követte a 
szlovák-magyar etnikai és nyelvi határt. Prága azon-
ban ismét tiltakozott, hiszen tisztában voltak vele, 
hogy a háborúban a győztes oldalon álló Csehszlo-
vákiának több területet fognak adni a háborút 
elveszített Magyarországból. Vix alezredes decem-
ber 23-án a budapesti kormány tudomására hozta, 
hogy a csehszlovákok számára Párizs új, még inkább 
kedvezőbb demarkációs vonalat jelölt ki, és ezzel 
együtt engedélyezték a cseh hadseregnek, hogy a 
Bartha–Hodža vonaltól délebbre fekvő, már zömmel 
magyar ajkú területeket is birtokba vehesse. A 
frontvonalba ekkor már megérkezett a csehszlovák 
legionáriusokból álló, körülbelül 20 ezer fős hadtest 
olasz tisztek vezetésével, és leváltották az addigi cseh 
és szlovák önkéntesekből álló alakulatokat. 

Felmerül a kérdés, hogy az 1918. október 28-án 
megalakuló csehszlovák vezetés szándékáról meny-
nyire volt naprakész a város vezetése, és az érsek-
újváriak mennyire tudhattak arról, hogy a csehszlo-
vák vezetés terveiben a város is szerepelt. Popély 
Gyula szerint a szlovákiai magyarságot teljesen 
váratlanul és felkészületlenül érte a csehszlovák 
csapatok területszerző szándéka. Ez igaz lehet 
Pozsony birtokbavétele kapcsán, viszont az azt 
követő birtokbavételi folyamatról már egyértelműen 
naprakész volt a város lakossága.  Az Érsekújvár 
polgármesterének címzett táviratokból azonban 
kiderült, hogy a megye ispánja már az őszirózsás 
forradalmat követően felhívta a figyelmet arra, hogy 
az ország integritása szempontjából elengedhetetlen 
a közbiztonság fenntartása. 

A közellátási és gazdasági nehézségekkel párhuza-
mosan a háború végén a hátországi eseményekre 
hatással volt az ország feszült belpolitikai helyzete, 
valamint a vesztes háború esetlegessége is. Míg az 
1918. év nyarán viszonylag nyugodt volt a közhangu-
lat a városban és környékén, októberben és novem-
berben a helyzet radikális fordulatot vett. A közel-
látási zavarok, a kilátástalan gazdasági helyzet, 
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valamint a frontvonalakról hazatérő katonák újabb 
konfliktusok gócpontjai lettek.  A különböző 
harcterekről hazajövő katonákból alakult rabló-
bandák a közbiztonságot teljesen felforgatták, és az 
ellenük fellépő csendőrség helyi erőit teljesen kime-
rítették. Az egyik leghíresebb, Prokopec Ferenc és 
Virág Ferenc vezetésében működő, közel 70 főből 
álló rablóbanda Érsekújvártól kiindulva mintegy 
ötven km-es távolságban fosztogatott.

A háború utolsó éve teljesen kimerítette a hátor-
szágot. Az 1918-ban egyre érezhetőbb gazdasági és 
élelmezési nehézségeket megszorításokkal és 
különböző juttatásokkal próbálták orvosolni. A 
hátország számára a belső kohézió stabilizálása 
érdekében a közbiztonság fenntartása volt a legfőbb 
cél, hogy ország integritása megmaradhasson. Ezt a 
tendenciát mutatták a főhatalom elképzelései is. 
Ebből a szempontból csak annyit jegyezhetünk meg, 
hogy az itt élő magyarságot teljesen váratlanul nem 
érhette a csehszlovákok szándéka, hiszen az érsek-
újvári városi vezetésben történő közbiztonsági intéz-
kedések szigorítása arra utal, hogy a városi vezetés 
közvetlenül 1918 októbere után még mindig úgy 
vélte, hogy a közbiztonság megteremtése az esetleges 
cseh területszerző igényekre is megoldás lehet.

Emellett a magyarországi nemzetiségek elszakadá-
si igényéről már 1918 júniusában tudni lehetett, és 
csak annak a mértéke volt kérdéses, vagyis nem 
lehetett tudni, hogy az újonnan alakuló állam déli 
határai hol húzódnak majd. Jankovics Marcell író a 
könyvében azt írta, hogy egy Semmeringbe tett 
látogatása során hallott először arról, hogy az antant 
szándékában áll Magyarországot feldarabolni.  
Jankovics mellett például Szüllő Gézának is idő előtt 
tudomására jutott, hogy: „1918 szeptemberében 
mutatkoztak az első nyugtalanító jelenségek. 
Beszámoló körúton voltam választókerületemben, 
Bazinban és Modorban. […] Zoch Sámuel ekkor már 
tudott arról, hogy a szlovákok szeptember végén 
értekezletet fognak tartani, de sem előttem, sem a 
társai előtt nem tett említést semmiről. […] Annál 
nagyobb volt a meglepetésem, amikor szeptember 
vége felé egyik pártfogoltam, Fábry Pál bizalmasan 
közölte velem, hogy a nyugati hatalmak már meg-
egyeztek abban, hogy megteremtsék Csehszlo-

vákiát.” 
A frissen kikiáltott Csehszlovákiát 1918 októbe-

rében ugyan győztes államnak ismerte el az antant, de 
nem voltak végleges határai, s nem volt világos, 
hogyan tudná megszerezni az általa igényelt terüle-
teket Magyarországtól. A felvidéki vármegyékben 
magyar közigazgatás működött, illetve október 
végétől az őszirózsás forradalom hatására helyi 
nemzeti tanácsok alakultak. A Csehszlovákia 
megalakulásáról szóló hírek nem maradtak visszhang 
nélkül a felvidéki településeken. Az első határozott 
tiltakozások az állam kikiáltását követő napokban a 
Felső-Magyarország keleti városaiból érkeztek a 
magyar kormányhoz. Ezekben a tiltakozásokban 
visszautasították a csehszlovák területi igényeket. A 
városi vezetők pedig a magyar integritás mellett 
határozottan kiálltak. 

1918. november 18-án, Érsekújváron, a Kossuth 
téren Vágovits Gyula visszaemlékezése alapján a 
Nemzeti Tanács megalakulásának hírére hatalmas 
tömeg előtt mondott beszédet a város polgármestere, 
Steiner Gyula. Beszédében tájékoztatta a város 
lakosságát a Tanács megalakulásáról és a veszély-
helyzet súlyosságáról. Külön kiemelte, hogy a szom-
szédságban élő nemzetiségiek az ország szétszaka-
dását kívánják, és ezért elengedhetetlen, hogy 
békével megtarthassuk az ország egységét.  Ebből is 
kiderült, hogy a magyar integritás megtartását a 
közbiztonság kialakításában látták, vagyis ha a 
magyar vezetésnek sikerül a felforgató elemeket 
kiküszöbölnie, akkor Érsekújvár magyar város 
maradhat. 

Ebben a senkiföldje-állapotban próbált Érsekújvár 
a Csehszlovákia elleni mozgalom központjává válni, 
csekély eredménnyel. A kedélyeket a Magyarország 
Területvédő Ligájának a közleménye korbácsolta fel. 
A Liga szándéka szerint felvilágosítást kívánt adni 
minden nemzetiségű polgárnak, illetve a külföldnek. 
Akképpen érvelt az ország egységben tartása 
érdekében, hogy a Kárpátokon belüli geopolitikai és 
gazdasági egységnek a megbontása lehetetlen. 

Leszögezhetjük azonban azt, hogy a magyar 
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kormány nem volt felkészülve a magyar területek 
védelmére, s a cseh területfoglalásra nem is számí-
tott. 1918 novemberében a kormányt a háború 
befejezése és a katonák leszerelése kötötte le.  Linder 
Béla hadügyminiszter figyelme sem a határvé-
delemre összpontosult. Felhívása szerint a magyar-
országi egységeket felszólította a harcok azonnali 
beszüntetésére. Károlyi ugyancsak november elsejei 
hazafias felhívásában a közbiztonság és a nyugalom 
megtartására utasította a települések vezetőit. 

Erre az intézkedésre valóban szükség volt, hiszen a 
Felvidéken is több településén előfordultak atroci-
tások és zavargások. A jegyzőket s a közigazgatási 
hatalom megtestesítőit több faluból elűzték, sőt 
helyenként fosztogattak, valamint a módosabb 
lakosságra, illetve a zsidókra támadtak. A magyar 
kormány a rendvédelem terén sem állt a helyzet 
magaslatán főként a kezdeti időszakban, azonban 
érzékelve a súlyos problémát, megkezdték nemzetőr-
ségek szervezését a vagyon- és személybiztonság 
megőrzése érdekében.  Érdekesség, hogy a magyar 
többségű városokban és falvakban magyar, míg a 
szlovák többségű településeken a közrend megtartása 
érdekében szlovák nemzetőrségeket hoztak létre.  

Az események sodrában a Felvidéken egyre inkább 
tudatosult a csehszlovák megszállás veszélye. A 
tágabb értelemben vett Felvidék legnagyobb váro-
sában, Pozsonyban. A lakosság többször kapott 
híreket a sajtó útján arról, hogy a prágai kormány által 
igényelt területbe Pozsony is beletartozik. Ugyan-
akkor egyáltalán nem lehettek biztosak abban, hogy 
valamire is érdemleges segítséget fognak kapni 
városuk védelméhez Károlyi-kormánytól. Ezért 
Pozsony vezetői és közéleti szereplői a helyi közvéle-
mény demonstratív megszólítására törekedtek.  
Azonban Ferdinand Vix alezredes, az antanthatalmak 
budapesti katonai missziójának vezetője jegyzékben 
szólította fel a magyar kormányt a Felvidék 
kiürítésére 1918. december 3-án. Másnap Károlyi 
felhívásban tudatta az ország lakosságával, hogy 
nincs módjában elhárítani a felszólítást. A jegyzék 
értelmében kötelezték a magyar felet, hogy Észak-
Magyarország teljes területét ürítsék ki egészen a 
Duna–Ipoly–Ung–Uzsok vonalig. Közben a Szlovák 
Nemzeti Tanács nevében Milan Hodža, magyar 

részről pedig Bartha Albert hadügyminiszter tárgyalt, 
és pontosították az antant által megszabott demar-
kációs vonalat.

A követelésre számos felvidéki város tiltakozott. 
Közéjük tartozott Érsekújvár is. Az Újság című lap 
beszámolója szerint: „Érsekújvár város 18.000 főnyi 
színmagyar lakossága mái népgyűlésén határozatot 
hozott, mely szerint előre felemeli kérő és óvó szavát 
az ellen, hogy a város a katonailag kiürítendő 
zónához és ezzel a szlovák területhez csatoltassék, a 
mi a város teljes pusztulását eredményezné.” 

Bartha Albert magyar honvédelmi miniszter, Milan 
Hodža csehszlovák követ, valamint Vix alezredes, az 
antant katonai missziójának vezetője Budapesten 
megállapodtak a kiürítendő felvidéki területek 
nagyságában és a csehszlovák-magyar demarkációs 
vonalban. Az ún. Bartha-Hodža-féle demarkációs 
vonal hozzávetőlegesen a magyar-szlovák etnikai 
határon húzódik. A kiürítendő felvidéki terület 
határát a következő helységek jelölik: Dévény, 
Szentgyörgy, Bazin, Kissenkőc, Galánta, Verebély, 
Garamkovácsi, Szomolnok, Margitfalva, Tőke-
terebes, Gálszécs, Szobránc, Homonna, Mezőlaborc. 
Mondhatni, hogy az antant jóváhagyása mellett 
decemberben megkezdődött a kijelölt területek 
megszállása a cseh és a szlovák katonaság és csend-
őrség részéről. December 8-án Modor, másnap 
Bazin, Galánta, Szered került cseh megszállás alá. 
December 9-én pedig Nyitra városa. A cseh és 
szlovák csapatok több ízben átlépték a demarkációs 
vonalat, azzal a céllal, hogy a Pozsony-Érsekújvár 
vasútvonalat átvágják. Nagymácsédnál aztán decem-
ber 12-én rajtuk ütöttek a magyar erők és a demar-
kációs vonalon túlra űzték a csehszlovák csapatokat. 

1918. december 24-én Vix alezredes átadta újabb 
jegyzékét a magyar félnek, amely tartalmazta, hogy 
az antant döntése értelmében az ún. Pichon-féle 
demarkációs vonalig terjedő területet, mint „Szlová-
kia történelmi” határát, a csehszlovák erők szállják 
meg. E jegyzék szerint Szlovákia „határát a követke-
zőképpen kell megállapítani: a Duna, a történelmi 
Magyarország jelenlegi határától az Ipoly folyóig, 
onnan a folyó középfolyása Rimaszombat városig, 
aztán egyenes vonal nyugatról kelet felé az Ung 
folyóig, majd onnan az Ung folyó középfolyása 
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Halics határáig.” 

Amíg a tárgyalóasztalnál meghozták az újabb 
intézkedéseket a sajtóból kivehető lett a csalódottság 
a Károlyi politikáját illetően. Azonban azt is le kell 
szögeznünk, hogy a különböző sajtócikkek arról 
tanúskodnak, hogy a területek birtokbavételét a 
magyarság ideiglenesnek tartotta, s bízott a béke-
konferencia ítéletében. Károlyi pacifista politikáját 
és töretlen bizalmát a béketárgyalások Magyarország 
számára kedvező ítéletében nem minden helyi vezető 
vallotta magáénak. A csehek fokozatos területszerző 
akciója magával hozta néhány település esetében, 
hogy valamifajta ellenállást szervezzen meg a 
magyar integritás megtartása érdekében. Az Újság 
című lap december 27-én kelt írásából megtudhatjuk, 
hogy „Érsekújvár város 18.000 főnyi magyar 
lakossága elhatározta a fegyveres ellenállást. Eddig 
218 község csatlakozott. Ma, december 26-án 218 
község, Komárom és Érsekújvár város lakossága 
összegyűlt Érsekujvárott és elhatározták, hogy 
magyarságukat minden körülmények között és 
minden felülről jövő intézkedés dacára az utolsó 
csepp vérig védelmezni fogják. Eddig közel 20.000 
ember áll Érsekújvár város parancsnokának rendel-
kezésére, hogy bármely pillanatban a veszélyeztetett 
területek megvédésére siethessenek. Itt való jelezni, 
hogy a hadügyminisztérium rendeletet küldött a 
katonai parancsnokságokhoz, hogy fegyveresen 
sehol ellen ne álljanak, s ha a megszálló csapatok 
katonáink, karhatalmi csapataink lefegyverezését 
követelik, - bár ezek ottmaradására a fegyverszüneti 
szerződés értelmében joguk van – mégis teljesítsék, 
mert a magyar kormány mindenféle felesleges 
vérontást kerülni akar.” 

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Csehszlovák 
Nemzeti Bizottság a felső-magyarországi területek 
megszállását az antant támogatásával teszi, a 
tüntetésen kívül szükségessé vált a feltétlen lojalitás 
kérdése. A magyarországi vezetés ezért a városi 
vezetéstől kérte a hűségesküt.  Annál is égetőbb volt a 
mozzanat, mivel 1919. január 1-jén Barreca Riccar-
do, a csehszlovák csapatok, illetve az antant haderő 
élén elfoglalták Pozsonyt.  A hírt követően másnap, 
január 2-án újra összegyűltek Érsekújvár főterén, 
ahol Szmrecsányi György, Pozsony vármegye ispán-

ja mondott nagy horderejű beszédet azzal a céllal, 
hogy megszervezésre kerüljön az ellenállás a cseh 
légiók feltartóztatására. Vágovits visszaemlékezése 
alapján: „Óriási, eddig még alig látott tömeg gyűlt 
össze a korai délutáni órákban a város főtéren. Az 
emelvényről maga Szmrecsányi kormánybiztos 
mondott hatalmas lelkesítő hazafias beszédet. Két-
ségtelen, hogy nagy szónoki tehetségének megvolt a 
maga morális hatása, mert ezres tömegek torkából 
hangoztak el kiáltások: Kiverjük a cseheket, nem 
hagyjuk veszni Újvárt! […]Szmrecsányi folytatta 
tüzetes hangú beszédét, majd felhívására a jelen-
levők, dacára a nagy hidegnek, hajadon fővel és 
szívre tett kézzel és égre tett ujjakkal megesküdtek a 
szabad ég alatt, hogy fegyvert fognak és a csehek 
ellen mennek. Még aznap este megkezdődött a 
hivatalos toborzás. A jelenlevőket feljegyezték és 
másnap részükre fegyvert és töltényeket adtak és 
beosztották őket a frontra.” 

Az érsekújvári eseményekhez hozzá tartozik, hogy 
az ellenállásra való mozgósítás a Friss újság 
beszámolója szerint óriási lelkesedést váltott ki, „a 
város minden háza fel volt lobogózva erre az 
alkalomra, amellyel tiltakozott a csehek további 
előnyomulása ellen.” Az is kiderült, hogy több mint 
300 érdekelt község küldötte Érsekújvárban hatá-
rozatot fogadott el, amelyben szükségesnek tartja, 
hogy északnyugati Magyarország veszélyeztetett 
vidéke önvédelmi szervezetet létesítsen. A betörni 
akaró cseh alakulatok elleni védelemre a Honvédelmi 
Bizottmány „népőrséget szervezett, amelybe minden 
község ereiéhez képest 100-150, vagy még több 
embert szolgáltat. A továbbiakban a határozati javas-
lat hivatkozik a cseh megszállás által sújtott vidékek 
jajkiáltásaira, az ott elkövetett kegyetlenkedésekre és 
az ántánthoz appellál. Ha a megszálló csapatok 
folytatnák előrenyomulásukat és a megszállást 
színtiszta magyar vidékre is ki akarnák terjeszteni. a 
honvédelmi bizottmány parancsot fog adni a 
rendelkezésre álló fegyveres népőrségnek, hogy 
gátolja meg a további előnyomulást.” Az önvédelmi 
szervezethez csatlakozott Pozsonytól kezdődőleg 
Mátyásföld, a Csallóköz, a kis magyar alföld, a Zsitva 
völgye, a Garam és az Ipoly völgye valamennyi 
települése is. 
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Amikor a csehszlovák hadsereg Pozsony felől 
közeledett Érsekújvár felé, a Védelmi Bizottmány 
önkénteseket küldött ellenük, akik egy védvonalat 
alakítottak ki a várostól mintegy 30 km-es távolságra 
Vágsellye és Tornóc között. Ezzel egy időben a 
Budapesten székelő francia fegyverszüneti 
bizottságnál bejelentette, hogy a város fegyveres 
ellenállást szervezett a közeledő cseh csapatok ellen, 
mintegy hatszáz községgel együttműködve. 

Az ellenállás azonban eredménytelen volt a cseh 
túlerővel szemben. 1919. január 7-re a hadsereg a 
torlaszt áttörte, ami nem okoz különösebb nehéz-
séget. A hivatalnokok egy része és a városvetés leg-
felsőbb szervei, élükön Steiner Gyulával, elhagyták a 
várost, magukkal vitték a városi pénztár kézpénzét is. 
A friss újság beszámolt arról is, hogy a városi vezetők 
milyen körülmények között hagyták el a települést: 
„a csehek elfoglalták Tardoskeddet, s egy hadosz-
tálynyi erővel előrenyomultak Érsekújvár felé. Ér-
sekújvár polgármestere, a városi tisztviselők legna-
gyobb része, a honvédelmi bizottmány tagjai s 
mindazok, akik a népet fegyveres ellenállásra akarták 
bírni, elmenekültek. Honvédelmi csapatok tulajdon-
képpen nincsenek is. Steiner Gyula polgármester 
parlamentért akart küldeni a csehekhez a város 
átadásának megbeszélésére, erre azonban már nem 
került a sor, mert éjszaka nagy pánik tört ki. Éjfél után 
egy órakor megjött a híre annak, hogy a csehek már 
Nagysurányban vannak. Erre mindenki menekülni 
kezdett a városból. A menekülők egy része gyalog 
indult Komárom felé, másik része vasúton utazott el. 
A lakosság azért menekül ily fejvesztetten a csehek 
elől, mert híre járt annak, hogy a cseh katonaság 
mindenütt gyilkolja a magyarokat.”  

A pánik, amelyet a cseh hadsereg közelsége miatt 
tört ki, nem feltétlenül volt alaptalan, hiszen több 
olyan esetről lehetett tudni, amely megalapozta a fé-
lelmet. „Nyitrán, fényes nappal megbecstelenítettek 
nőket. Ahol a csehek vörös gárdistákat találnak, 
azokat főbe lövik. Nagyszombaton és Pozsonyban 
többeket felakasztottak. Alsójattón hír szerint 
tizenhárom bolsevik nő halt meg bitón.” Ilyen és 
ehhez hasonló beszámolókat lehetett olvasni például 
a Friss újság hasábjain. Érsekújvár tehát 1919. január 
8-tól hivatalos vezetők és rendfenntartó szervek 

nélkül maradt. Virág és rablóbandája – Vágovits 
elmondása szerint – magához ragadta a hatalmat. A 
főtéren gépfegyvereket állítottak fel, és rabolni 
kezdték az üzleteket, főleg a gazdagabb zsidó 
kereskedők boltjait.  A város helyükön maradt 
vezetői tanácskozásra ültek össze, hogy a megüre-
sedett hivatali tisztségeket betöltsék – így Kvetán 
László lett az új polgármester –, illetve tudva azt, 
hogy a közelgő csehszlovák hadsereg Érsekújvár felé 
fog vonulni, parlamentereket választottak, hogy 
tárgyalni tudjanak a város átadásáról. Kvetán László 
a személyi- és vagyoni biztonság érdekében az akkor 
már Tótmegyeren állomásozó csehszlovák hadsereg 
bevonulását kérte. A várost képviselő dr. Gúth Jenő 
ügyész, Lapka Ágoston kávéház-tulajdonos, Schőn 
Gyula gyárigazgató, Bárdos Imre gyógyszerész és 
Chmelár Lajos építkezési vállalkozó Tardoskedd 
előtt az országúton várták a csehszlovák katonaságot 
fehér zászlóval. Január 8-án a cseh légiósok mintegy 
800 fővel minden ellenállás nélkül bevonultak a 
városba.  A bevonulásról és az elmaradt ellenállásról 
a Népszava nagyon kritikusan írt. „Szerdán délben a 
csehek bevonultak Érsekújvárra, abba a városba, 
amelyik gócpontja és főhadiszállása volt a keresz-
tény-szociális vezetés alatt álló „honvédelmi bizott-
mányi” szervezkedésnek. Még a fülünkben csen-
genek Szmrecsányiék, Giessweinék nagyhangú 
kijelentései, hogy a Felvidék népe a kormány akarata 
ellenére is fegyverrel fogja megvédeni lakóhelyét és 
máris itt a jelentés, hogy a bizottmány tagjai a cseh 
csapatok közeledésének hírére – elmenekültek.” A 
cikk írója megjegyezte, hogy a területi kérdést 
fegyverrel nem lehet megoldani, és az Érsekújvár 
esetében is bebizonyultnak vélte.  

A katonaság fő feladata a város közbiztonságának 
fenntartása volt. A város elfoglalása két irányból 
zajlott: délután Galánta felől érkezett a városba egy 
gyalogezred, majd délután egy órakor egy vonaton 
szállított katonai alakulat csatlakozott hozzájuk. 
Később a délután folyamán Nyitra felől érkeztek még 
katonai alakulatok. Első feladatuk a város azonnali 
megszállása volt. Elfoglalták a város kulcspontjait, 
nevezetesen a vasútállomást, a közelében lévő 
postahivatalt, a városházát és a távirati irodát. A 
csehek erősítéseiket hoztak és tüzérségüket is 
megerősítették. A városban az addig nyitva tartott az 
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iskolákat a katonák elhelyezésére lefoglalták. A 
városi vezetésben különösebb személyi változásról 
nem tudunk, annyi biztos, hogy a polgármester, 
Kvetán László maradhatott a székében, és a hivatal is 
folytathatta munkáját, sőt 1919. január 26-án kelt 
levelében Vavro Šrobár kérte a város polgármesterét, 
hogy a város lakossága fegyverrel keljen a cseh-
szlovák haza védelmére. A város vezetősége a levélre 
a következő választ küldte: „Érsekújvár népe nem 
hajlandó fegyverbe szállni hazája ellen, és ragasz-
kodik a magyar állami létünk organikus épségének 
megvédéséhez, hazafias, gazdasági és szociális 
okokból merített meggyőződésből.” 

Ám a katonai jelenléttel egyetemben az új államhoz 
való tartozás annyit jelentett, hogy nem kerültek 
kifizetésre a gazdasági és háborús pótlékok. Ez pedig 
újabb ellenálláshoz és a vasutasok sztrájkjához ve-
zetett. A sztrájk 1919. február 3-án kezdődött. Ez 
azzal a fenyegetéssel járt, hogy a magyar nemzeti-
ségű dolgozókat elbocsájtják és kiutasítják az ország-
ból. Gyakorlatilag a veszély nem volt alaptalan: 750 
vasúti alkalmazottat bocsátottak el az állásukból, 
helyettük az osztrák tartományokból elmenekült cseh 
nemzetiségű alkalmazottak százai igyekeztek 
elfoglalni a megüresedett helyeket.  

A sztrájk visszájára sült el. A csehszlovák vezetés 
elrendelte a számára megbízhatatlannak számító 
magyar nemzetiségű alkalmazottak elbocsátását, a 
későbbiekben csak azokat a személyeket alkalmazta, 
akik letették az új államnak a hűségesküt, a helyi 
rendfenntartó szervekre a leszerelés várt.  Ráadásul 
előbb bevezette az ország déli részére vonatkozó 
statáriumot, majd 1919. február 14-én a Tejhatalmú 
Minisztérium Nyitra vármegye területén elrendelte a 
nép nyelvén való hivatali ügyintézést, azaz hivata-
losan csak a csehszlovák nyelvet lehetett használni.  
Tavasszal pedig sikerült a városi tanács tagjait is 
leváltani. Kvetán Lászlót Füzék János váltotta, aki 
Rózsahegy első helyettes tanácsnoka volt. A várost 
vezető közhivatalnokokat sorra leváltották, helyükbe 
cseh nemzetiségű hivatalnokokat állítottak. A többi 
hivatalnokot meghagyták tisztségében, és tovább 
folytathatta munkáját. Az újonnan érkező hivatal-
nokok egyébként lojálisak maradtak a város lakossá-
gához, és ugyanez fordítva is igaz volt. A lakosság 

egyrészt valószínűleg a rend helyreállítóit látta a cseh 
vezetésben, másfelől pedig alkalom sem nyílt arra, 
hogy újabb ellenállást szervezzenek, így az érsek-
újvári lakosság látszólagosan közömbösen kezdett 
beletörődni az új helyzetbe, amit az is bizonyít, hogy 
a város gazdasági élete újra kezdett működni, most 
már cseh uralom alatt.

Trianoni békediktátum híre szívbemarkolóan hat-
hatott a városban élők körében, hiszen a szent-istváni 
állam ezeréves története szakadt meg egy tollvonás 
következtében. Az 1919-es események a városban, 
bármilyen tragikusan is végződtek az ott élők 
szemében, 1920. június 4-én úgy tűnt, hogy minden 
fennálló állapot végleges, s a magyar államiság 
temetése eldöntetett. Az ott élő maréknyi szlovákság 
számára pedig, mint a történelem bebizonyította, 
június 4-e csak leányálom maradt. Az ezeréves haza, 
amelyet feladtak, sem hozta meg számukra az 
önrendelkezést, hiszen hamarosan a csehek protek-
cionalizmusával kerültek szembe. A csehszlovák 
képződmény a végén szétfeszítette önmagát.

Komárom, 2020.június 4.

Bencze Dávid 
történész-doktorandusz. 

A Selye János Egyetemen végezett történelem és 
német szakon 
Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem történelem-
doktorandusza, Romsics Ignác és Simon Attila 
témavezetettje.
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Gondolatok Trianonról

Immár 100 éve élünk együtt a Kárpát-medencében 
az 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor a versaillesi 
Nagy Trianon Palotában aláírt, az első világháborút 
lezáró szégyenteljes békediktátummal.

Ezt a szerződést az első világháború győztes 
hatalmai kötötték a magyarokról, de nem a magya-
rokkal. Mivel Apponyi gróf az aláírásra nem volt 
hajlandó – egyetlen általunk javasolt kitétel sem 
szerepelt a szerződésben- tiltakozásul Benárd Ágost 
miniszter és Lázár Alfréd rendkívüli követ írta alá. Az 
antant hatalmak képviselői már ekkor találkoztak a 
magyarok részéről egyfajta tiltakozással, mivel 
Benárd az aláírást állva tette meg.

Magyarországon megkondultak a harangok, 
megszólaltak a gyárak szirénái, gyászszünetet 
tartottak az iskolákban és hivatalokban, leállt a 
közlekedés, az üzletek bezártak és a zászlókat 
félárbocra eresztették. A költők is megszólaltak.

„Legyen átkozott az a nap,
legyen átkozott az az év,

mikor a hon szerteszakadt,
mikor aláírt az a kéz!”

Olyan seb keletkezett a nemzet testén és a magyar 
emberek szívében, mely 100 év elteltével sem 
gyógyult be.

A történelmi magyar határokon túlra került több 
millió magyar élete egyik napról a másikra meg-
változott. Új országokba kerültek- ezen országok 
hosszú-hosszú éveken át mindent megtettek, alantas 
módszerekkel azért, hogy könnyű prédát szerezve 
gyarapodjanak az elszakított országrészek természeti 
kincseivel és más előnyeivel, viszont a magyar ember 
semmit sem számított nekik- ahol kisajátították 
történelmüket és az új urak mindent megtettek azért, 
hogy kiöljék azt a tudatot a magyar emberekből, hogy 
ezek a területek a kezdetektől magyar területek, 
magyar történelemmel.

Sajnálatos, hogy mind a mai napig elnyomják és 
másodrendű állampolgárként kezelik a magyar 
nemzet hatalmuk alá került részét.

Mit tehetünk mi egyszerű magyar emberek?

Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy tudato-
sítsuk mindenkivel az egész világon, de főleg a 
magyar fiatalokkal ezt a szörnyű igazságtalanságot.

Oly módon is, mint ahogy mi tesszük Kiskun-
halason az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület 
tagjaiként. Célunk annak az erdélyi irodalomnak a 
népszerűsítése, mely Erdélyi Helikon néven jött létre 
a 20-as években, azért, hogy írói az irodalom 
segítségével és a magyar szóval öntsenek bizakodást 
a csüggedt magyarokba.

Immár húsz éve rendezünk ebből az irodalomból 
prózafelolvasó versenyt, mely az utóbbi hat évben 
Kárpát-medencei kiterjedésűvé vált. Felvidékről, 
Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból hívunk 
meg diákokat és tanárokat, az anyaországi résztvevők 
mellett. Mi ezzel a lehetőségeinkhez mért rendez-
vénnyel adózunk minden magyarnak, és az irodalom 
hatalmas erejével ismertetjük meg fiataljainkkal 
Trianon körülményeit, segítve ezzel is magyar-
ságtudatuk és összetartozásuk erősödését. Véle-
ményem szerint minden magyar ember a saját 
lehetőségeihez mérten tegyen valamit, - nem győzöm 
hangsúlyozni, főleg a nemzet jövőjét jelentő fiatalok 
körében- hogy a Trianoni trauma valamilyen módon 
oldódjon.

Sokan mondják, hogy Trianon már csak történelem, 
felesleges róla ennyit beszélni, viszont véleményem 
szerint ez nem ilyen egyszerű. A múlttal való igaz-
ságos szembenézés és a magyar lélek jövőbeni 
megóvása, egyáltalán nemzeti létezésünk megkö-
veteli azt, hogy igenis szembesüljünk azzal bátran, 
hogy Trianon nem lezárt múlt, hanem élő jelen.

Tegyünk meg mindent lelkiismeretünk megnyug-
tatása miatt is, hogy gyermekeink soha ne felejt-
senek, gyógyítsuk azt a sebet, melyet Trianon oko-
zott.

                 Mindez csak rajtunk múlik!

Dr. Döme Ottó elnök
Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, Kiskunhalas

Felhasználtam: Szentmihályi Szabó Péter versrészletét és néhány 
gondolatot Drábik Jánostól.
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Emlékező-emlékeztető 
tanulságokkal. Embernek lenni.
1938- 1939 Komárom-Budapest. 

A Felvidék. 
Határmegállapítások...

 E történet igaz tanulságokkal szolgál, s netán 
követőkre is talál, mert szükség van ma is igaz-
ságokra, s igaz emberekre.
.
  A történetet áldott emlékű professzoromtól Rónai 
Andrástól, Teleki Pál legközelebbi munkatársától 
hallottam, aki maga is jelen volt 1938 őszén 
Komáromban, annak a bizottságnak tagjaként, amely 
bizottság a magyar-szlovák határmegállapításáért 
vállalt felelősséget, az adott korrekt dokumen-
tációkat folyamatosan 1919-1920 óta e bizottság 
elnöke magyar részről gróf Teleki Pál volt, 1939 
februárjáig, amikor másodszor nevezték ki 
miniszterelnöknek.

     A történetet elmondta Dr. Prof. Rónai András 
földrajztudós.  Magam életének utolsó t íz 
esztendejében tanulhattam tőle, s az elém tárt 
térképek, országunk és népünk sorsát rögzítő eredeti 
térképeken megelevenedett  az   i g a z i   története 
Magyarország szétdarabolásának 1920.június 4. 
napján /Rónai András professzor /1906.jún.13-
1991.aug.13./ geológus volt, Teleki Pál földrajzi 
munkásságának folytatója. Most csak röviden: 
96 önálló térkép,13 földrajzi atlasz,119 publikáció 
szerzője, az 1945-ben elkészült, s azóta is párját 
nélkülöző Közép-Európa Atlasz szerzője, tudo-
mányos előadások tartása, élete végéig a tanítás. 
Elmondhatom, hogy Teleki Páltól írásain át, Rónai 
professzor úrtól személyesen tanulhattam, rálátá-
somat bővítve történelmünkre, a politikai földrajzi 
gondolkodással./
1938.évi magyar csehszlovák területi vitában az 
1919-es helyzetből kellett kiindulni, s ember legyen a 
talpán, aki a különböző nemzetiségek között képes jó 
elvi határt húzni, mert sok a vegyes terület. Ez Közép-
Európa történelmi adottsága, öröksége, azonban a 
szlovákiai terület  n e m  volt ilyen. 1938-ban 
felmerült a lehetőség, hogy a nagyhatalmak a 

csehszlovákiai területi problémákat felülvizsgálják. 
Az elcsatol területek újratárgyalása magyar részről 
jogos volt, ráadásul békés megoldást javasolt.
1938. október 9.-én Komáromban össze is ült a két 
kormány delegációja / A magyar delegáció vezetője 
Kánya Kálmán volt, fő tanácsadója és szakértője gróf 
Teleki Pál./ Az eredmény mindent felül múlt! 
Ugyanis az 1920.évi békediktátummal megsértett 
nemzetiségi többségi elv érvényesült. Így a 
visszakerült terület túlnyomó részét - 93 %--át,  n e m   
a Csehszlovákiát kényszerítő bécsi döntés alapján 
kapta vissza Magyarország, hanem a csehszlovákok 
saját ajánlatára.
Az első bécsi döntés az új határt egy-egy 750 000-
ezres léptékű kisebb térképen rögzítette, s aki csak 
ránézett, azonnal felmérhette, hogy a térképvonal 
vastagsága 750 m széles sávot jelentett, szó szerint 
hegyen-völgyön! Ezt tisztázni kellett. Ezért a 
határmegállapító bizottság l938 november végén ült 
össze Budapesten és 1939-ig folytatta munkáját. 
Csehszlovákiát a bizottságban szlovák nemzetiségű 
tagok képviselték. / Rónai professzor  a kiterített 
térképen, szó szerint milliméterről milliméterre 
mutatva idézte fel, városoktól városokig, falvaktól, 
kis településektől, stb. folyamatosan, hogy is haladt 
az érvelés, a nemes vita és harc, a történelmileg 
kialakult emberi élet jogos helyének megmentéséért, 
s így előttem emberi sorsok, általuk megélt epizódok 
már tudásával igaz, élő történelmet jelentnek a 
térképek.../
Rónai professzor rám nézett, s már szemében ott 
láttam azt a bizonyos könny-fátyolt, amikor Teleki 
Pálról beszélt nekem. Azonnal a tárgyra tért. Azt az 
ellenséges légkört, amellyel megérkezett Pozsonyból 
a bizottság, nehéz elmondani. Nem is hitte, hogy 
eredményre lehet jutni- a tét nagy volt! A két 
bizottságnak végleges és pontos határt kellett vonni 
Szlovákia és Magyarország között. Hivatást, szakmát 
nézve mérnökök és földrajztudósok vitatkoztak, 
érveltek  két bizottságot illetően. A szlovák delegáció 
vezetője Dr. Jansák, szinte átharapni látszott a 
magyar delegáció torkát, szinte ordított az ellen-
szenv, a túlfűtöttség... Velük szemben ott  ült Teleki 
Pál, akiről persze tudta minden jelenlévő, hogy 
határok kérdésében nemzetközi szaktekintély, aki 
nagyon jól ismerte  Európa határproblémáit, és jól 
ismerte a határok gazdasági, politikai,  történelmi, 
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vallási, nyelvi, kulturális szerepét is, s számos 
konkrét példáival érvelt is! / ilyen szempontokból 
több térkép is készült intézetében!/
E tárgyaláson alapelve a következő volt, s egyér-
telműen megfogalmazta, s a tudós ember követendő 
tulajdonsága kimagaslott:  az új határkijelölés  
mondjuk ki előre: a lakosok érdekében történjen. Ne 
legyen ellenségeskedés a szomszédok között, ebből 
elég volt! 
Az, hogy   Teleki    e l ő r e   k i m o n d t a,  h o g y    
e m b e r i   s o r s o k r ó l,  k ö z ö s s é g e k r ő l,  
t e r m ő t e r ü l e t e k r ő l stb. kell döntenünk,  ez 
legyen  a vezérgondolat. 
S ahogy múltak a hetek, a Jansák- delegáció minden 
tagja nem csak csodálkozva nézett Telekire, hanem  
szabályos hangvételű, indulatokat leküzdeni tudó  
tárgyalópartnerekként  nézték, vizsgálták, s húzták 
meg az új határvonalat, s ilyen légkörben sikerült a 
közel 800 km hosszú határ majd minden pontjában 
megegyezni.
A honi történelmünk ismét közbeszólt, 1939 február 
16-án az új kormányelnök Teleki Pál lett, s abban 
kellett hagynia a további határmegállapítói 
munkásságát, elnöki tisztét./ e tisztet Andorka Rudolf 
vezérkari ezredes vette át/.
A szlovák delegáció tagjai tudomásul kellett, hogy 
vegyék a személyi cserét, de addigra már olyan 
szinten fogadták el Telekit és olyan megbecsüléssel, 
tisztelettel lettek iránta, ahogy Rónai mondotta 
nekem " megismerve a napi együttlét alatt, a 
kimagasló szakértelmén túl Teleki Pált, az   e m b e r t.  
Valóban nyereségként  élték meg, s megőrzik a vele 
való tárgyalás emlékét".
  Teleki nem emelte fel a hangját egyszer sem a 
tárgyalások alatt, de határozottan kiállt legelső 
kijelentése elfogadtatása mellett: emberekről, 
sorsaikról döntünk! Ezt senki ne feledje el!

  A jelentősen megváltozott légkörben már  
oldottabban sorakoztak érvek és ellenérvek, de a s t í l 
u s, amely legelőször valóban szlovák részről a 
sovinizmus atmoszféráján át igyekezett megtenni az 
első lépéseket, oly mértékben megváltozott, hogy  azt 
jelenünkben is példának tekinthetjük.
Magát a példát, Teleki Pál személyiségét idézően 
Rónai tanár úr  úgy mondotta el nekem, mint aki 
ismét ott ül a tárgyalóasztalnál, s talán ott fogalmazta 

meg, mert tapasztalta: a példa előttünk állt, de olyan 
példa, amit csodálni lehet, de eltanulni nem. Sokszor, 
nagyon sokszor hallottam tőle ezt a mondatot, 
miközben ő maga lett számomra is példakép, amíg 
csak élek.
  
Budapest, 2020. június 4.

Dr. Kőrösi Mária
egyetemi docens, a
Széchenyi Társaság elnökségi tagja, a
Becsület Rend kitüntetettje,/ Erdély Országos Törzskapitányától,2011, 
Év  Embere kitüntetés / Magyar Fiatalok Határok nélküli Alapítvány, 
2014, 
Magyar Fiatalokért Díj, 2016,
Tiszteletbeli Polgár, Óbudai Egyetem, 2016
HALLGATÓI DÍJ, Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karának Hallgatói Képviselete
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100 évvel Trianon után egy 
felvidéki tanító szemével 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Endresz 
Csoport Egyesület és a Kárpátia Sport Polgári 
Társulás felkérésének eleget téve megoszthatom 
gondolataimat az Észak és Dél e-magazinban a 
Trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján.

Mivel én nem vagyok történész, egy tanító és a 
felvidéki magyar közéletért magát felelősnek érző 
ember szemszögéből próbálom kifejteni a véle-
ményemet az évforduló kapcsán. 

 Hogy honnan a felelősségérzet a felvidéki, és 
egyáltalán az egész magyarság sorsa iránt? Sokat 
gondolkodom azon, mitől lesz egyik emberből a 
nemzetéért aggódó és tenni akaró, a másikból csupán 
a saját jólétéért küzdő ember. Talán a neveltetésből 
adódik ez. De biztosan közrejátszik az is, milyen 
környezetben nőtt fel, kik vették körül, amikorra 
felnőtté cseperedett. 

Az én magyarságtudatomat sok minden befo-
lyásolta. Kicsi koromtól hallhattam a családban a 
történetet arról, hogy édesapámat 4 éves korában 
deportálták szüleivel együtt Csehországba. Csak 
azon múlt, hogy nem hideg istállóban kellett lakniuk, 
hogy nagyanyám várandós volt a nagybátyámmal, na 
meg nagyapám ügyes borbély volt, így kerültek egy 
gazdag család kamrájába. Persze az első adandó 
alkalommal hazatértek Madarra. Anyai nagyapám a 
40-es évek elején Budapesten élt, mint ezermester 
részt vett a város újjáépítésében. Lehetősége volt rá, 
hogy ott maradjon, de szíve hazahúzta Karvára. Ezek 
a családi történetek a szülőfölhöz való ragaszkodást 
erősítették meg bennem. 

 Szerencsére szüleimnek természetes volt, hogy 
gyermekeiket magyar iskolába íratják, így a 70-es 80-
as években a karvai és búcsi iskola tanulójaként, majd 
a komáromi gimnázium diákjaként tanítóimtól és 
tanáraimtól becsületet, egyenes tartást, a magyar 
kultúra iránti tiszteletet tanulhattam meg. Ez csak 
erősödött bennem a nyitrai főiskolás évek alatt, ahol 
aktívan kivettem részem a magyar közösségi életben 

diáktársaimmal együtt a rendszerváltás idején. 
Akkortájt olyan egyszerűnek tűnt minden, pedig sok 
minden tiltva volt. Mégis természetes volt szá-
munkra, hogy megemlékeztünk a jeles történelmi 
eseményekről, még ha titokban is Komáromban 
Klapka eldugott szobránál, vagy Nyitrán fönt a Zobor 
hegy tetején. Talán ezek az események és később az 
emlékeik segítettek abban, hogy fontos legyen 
számomra magyarságom a kisebbségi létben. 

  Véleményem szerint a mostani globalizált világban 
nem, vagy csak nagyon ritkán tudnak ilyen élmé-
nyekhez jutni a fiatalok, hogy tartást, erős gyökereket 
kapjanak. Ráadásul a szülőknek sokadlagos elvá-
rásuk, hogy az iskola magyarságtudatra neveljen. Én 
azt gondolom, hogy egy felvidéki magyar iskolában 
ez mégis fontos elvárás kell, hogy legyen, elsősorban 
magunkkal szemben, tehát sok múlik rajtunk, 
tanítókon. 

  Bevallom, az elmúlt napokban több írást elolvastam, 
és néhány videót is megnéztem azzal kapcsolatban, 
hogyan gondolkodnak neves közéleti emberek június 
4-e közeledtével. Legszembetűnőbb számomra a vita 
azzal kapcsolatban, gyászoljunk-e ezen a napon, 
vagy ünnepeljük-e az összetartozást. Számomra ez a 
nap inkább gyásznap. Igaz, hogy olyan szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy majdnem minden elsza-
kított területen és a csonka hazában is több barátom 
van, akikkel gyakran megélhetjük az összetartozás 
élményét, de nem tudok úgy elmenni egy felvidéki 
várba, hogy ne érezzek fájdalmat tudva azt, hogy a 
magyar nemzet egykori büszke tulajdonát ma mások 
bitorolják. Továbbá naponta szembesülünk saját 
szülőföldünkön azzal, hogy másodrendű állam-
polgárai vagyunk az országnak, ahol ma élünk. 

  Viszont örömmel tölt el, ha iskolánk tanulóit 
elvihetjük Magyarországra, vagy más határon túli 
területre kirándulni, vagy mi tudunk fogadni isko-
lánkban a Kárpát-medence valamelyik szegletéből 
vendégeket. Az utóbbi időben az anyaországi 
támogatások segítségével több lehetőségünk is nyílt 
erre. Ezek az alkalmak adnak elsősorban lehetőséget 
arra, hogy a gyerekek átélhessék az összetartozás 
élményét. Még ha nem is élhetünk egy hazában, azért 
hadd tanuljanak meg egy nemzetben gondolkodni. 
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Csak rajtunk múlik, hogyan „tálaljuk” számukra az 
egyes történelmi eseményekre való megemlékezést. 
A búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatójaként 
igyekszek minden lehetőséget megragadni arra, hogy 
tanulóinkhoz minél hitelesebben jussanak el a 
történelmi tények, minél több helyről hallják azt, 
hogy büszkén vállalni kell magyarságunkat. Gyakran 
ezeket a lehetőségeket az egész közösségünknek 
felkínáljuk, hiszen a szülőket is meg kell nyernünk 
arra, hogy adják tovább az ő szüleiktől, nagy-
szüleiktől kapott örökséget gyermekeiknek, hogy 
fennmaradjunk. Továbbá példát kell mutatnunk 
abban, hogy mindenkinek egyenként tennie kell a 
dolgát ott, ahová az Isten őt szánta. S talán így 
hozzájárulhatunk a már kirajzolódni látszó felemel-
kedéséhez a magyarságnak abból a helyzetből, ahová 
sodort bennünket az elmúlt 100 év, és elfoglalhatjuk 
méltó helyünket a világban.  

Az Ismerős Arcok egyik dalának soraival fejezem be 
gondolataimat:

„…Hogy a múltad nélkül nem lehet jövőd, 
Mert a jövődnek értelmet a múltad ad,
És neked is tenned kell valamit azért,
Hogy magyarnak nevezhesd önmagad…”

Győző Andrea
búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatója
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„Egy fohászt a határokon túlra 
szorult magyar testvéreinkért.”

Nagyapám, Baumann János - aki Apatinban született 
bácskai sváb volt, és tizenéves koráig, alig tudott 
magyarul - magyar/német szakos tanár, majd 
iskolaigazgató volt Budán a Medve utcai Polgári 
Fiúiskolában az 1920-as, 30-as években.  12 éves 
voltam mikor 1956 nyarán 78 évesen elhunyt.
 
Édesanyám elbeszéléséből és a "tata" iskolai ünnepi 
megemlékezéseiből, derült arra fény, hogy milyen 
nagyszerű, szíve minden mélyében hazafi, a szó 
legnemesebb értelmében magyar patrióta volt! 
 
Január 1-re, Petőfi születésnapjára kitűzette az iskola 
bejárata fölé trikolórunkat, majd június 4-én a fekete 
gyászlobogót is hozzá!  Rövid megemlékezését 
követően  tanítványait  hazaengedte azzal a kéréssel, 
hogy otthon egy pislákoló mécses mellett mondjanak 
el legalább egy fohászt a határokon túlra szorult 
magyar testvéreinkért!

Juhász Gyula halhatatlan verse, "Trianon" remél-
hetően minden igaz magyar tudatában él, ám én 
mégis Dsida Jenő: PSALMUS HUNGARICUS 
megrendítő imájának részletével zárom soraim.

„Mit nékem most a Dante terzinái 
s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant, 

mikor tetszhalott véreimre 
hull már a föld és dübörög a hant, 

mikor a bús kor harsonája 
falakat dönt és lelket ingat, 

mikor felejtett, ősi szóra 
kell megtanítni fiainkat, 

mikor rémít a falvak csendje 
s elönt a semmi árja minket 

és szülni kell és nemzeni 
s magunk képére kalapálni 
vánnyadt gyermekeinket! 

Mit bánom én a történelmet 
s hogy egykoron mi volt! 

Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő, 
mikor anyád sikolt?! 

Európa, én nagy mesterem, 
lámcsak mivé lett fogadott fiad! 

Mily korcsbeszédű, hitvány, 
elvetemült és tagadó tanítvány. 
Addig paskolta áztatott kötél, 

míg megszökött és elriadt. 
Fáj a földnek és fáj a napnak 
s a mindenségnek fáj dalom, 
de aki nem volt még magyar, 
nem tudja, mi a fájdalom!”

 
Kucsera János, 
a müncheni Széchenyi Kör elnöke

München 2020. május 13.
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Kordokumentum a 
sorsfordulóról

A napokban múlt háromnegyed évszázada annak, 
hogy a trianoni békeszerződés rögzítette az első 
világháború utáni Magyarország és a vele szom-
szédos új államalakulatok határait. A párizsi 
békekonferencián azonban már egy évvel korábban 
eldőlt, hogy tájainkon az új országhatárt a Duna 
vonalán húzzák meg. Ekkor adta ki Győr-Ko-
márom–Esztergom összevont maradék megye első 
csehszlovák kormánybiztosa az alábbi, mindmáig 
sok tanulsággal szolgáló magyar nyelvű felhívását 
Komárom lakosaihoz, melyet az akkori helyi 
lapokban és falragaszokon tettek közzé (itt a 
falragaszokon használt helyesírással közöljük):

„Felhívás
Komárom lakosaihoz!

A párisi békekonferencia most már véglegesen 
megállapította a Cseh-szlovák Köztársaság határait. 
így Komárom városa, melynek területén a Cseh-
szlovák Köztársaság már eddig is a teljes szuvere-
nitás jellegével biró impériumot gyakorolta, vissza-
vonhatatlanul ezen köztársasághoz csatoltatott. A 
dunai demarkacionális vonal most már országhatár, 
az eddigi megszálló csapatok nem idegen területet, 
hanem országunk határait védi.

A történetnek ezen fordulata, amely a rettenetes 
ötödfél éves világháború, az azt követő felfordulás és 
belsőharcok befejezéseként beállt, az Önök lelkében, 
tudom, fájdalmat keltett. E fájdalmat, amelyet régi 
hazájuk összeomlása feletti bánatuk váltott ki, 
megértem. Meg vagyok azonban győződve, hogy 
Magyarországon a legutóbbi időben végbement 
események, amelyek ezen országot a szerencsétlen 
Oroszország színvonalára sülyesztették és a lefolyt 
szomorú napokban lezajlott minden emberi huma-
nitást nélkülöző s egyébként teljesen céltalan véreng-
zések bizonyára meggyőzték önöket arról, hogy egy 
destruktív elemek által erkölcsileg és gazdaságilag 
tönkretett országban minden fejlődés és boldogulás 
lehetetlen.

E keserű tapasztalatok és az a tudat, hogy a Cseh-
szlovák Köztársaság katonái védték meg családi 
tűzhelyüket, személyüket, vagyonukat és hogy a 
Cseh-szlovák állam keretében biztonságban élhet-
nek, a szociális és kulturális fejlődés biztosítva van, 
hiszem, nagymérvben fog hozzájárulni ahhoz, hogy 
önök ifjú Köztársaságunk kereteibe mint loyális 
polgárok beilleszkedjenek.

Tudom, hogy az érzelmeket nem lehet máról-
holnapra megváltoztatni, nem is akarjuk az Önök 
nyelvét és kulturáját elnyomni, hanem a kölcsönös 
megértés és tisztelet alapján állva, azt kivánjuk, hogy 
magyarajku testvéreink velünk együtt köztársa-
ságunk egyenrangu, boldog polgáraivá váljanak.

A feudalizmus és kapitalizmusnak gazdasági és 
politikai téren való szövetkezése a régi Magyaror-
szágban a helyes szociális fejlődést és a politikai 
jogoknak kiterjesztését lehetetlenné tette. Ennek 
egyik természetes folyománya volt az is, hogy az 
országos politika végre nem hajtva az Eötvös és Deák 
nemes szellemétől sugallt nemzetiségi törvényt s nem 
hallgatva egy Mocsáry komoly intelmeire, a nem 
magyarajku polgárokat kegyetlen üldözésekkel 
magától teljesen elidegenitette. A chauvin elnyoma-
tás a háboruban a tetőpontra hágott, oly időben, 
mikor a nemzetiségek sokszor testvérekkel és 
fajrokonokkal szemben állva, idegen eszmékért 
harcolva véreztek.

Ezen tények idézték elő egy szerencsétlen elvesztett 
háború után az ország felbomlását és uj állam-
alakulatok keletkezését.

Bár lelkünk tele van a mult keserű emlékeivel, éppen 
ezen szomoru példa óva int attól, hogy mi is ilyen 
szerencsétlen nemzetiségi politika lejtőjére lépjünk. 
Nem célunk, hogy itt irredentát neveljünk. Meg 
vagyok győződve arról, hogy kölcsönösen meg-
találjuk a megértés és becsülés útját s hogy köztársa-
ságunk nemzetiségi politikája fenkölt gondolkozásu 
Elnökünk és nemes barátja Wilson szellemében fog 
megvalósulni.

Eddigi munkám biztos záloga lehet annak, hogy én a 
jövőben is, amig kormányom bizalmából ezen 
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felelőségteljes állást betöltöm, a megértés politikáját 
folytatom s ha Önöknél is viszonzásra találok, 
elkövetek minden lehetőt, hogy az átmenet nehézsé-
geit leküzdve a megértés útját egyengessem.

Amennyiben még mindig volnának, akiket a közel-
mult eseménye ki nem ábránditottak és új államunkba 
a túloldal veszedelmes csíráit gondolják elültetni, 
vagy akik államunk léte, területi integritása ellen 
bármi okból is törnének, azok ellen a legkérhetet-
lenebb eszközökkel lépünk fel. Az ilyen veszedelmes 
elemek aknamunkája csak arra alkalmas, hogy a 
megértést lehetetlenné tegye.

Az önrendelkezési jog alapján történt államala-
kulatoknál a földrajzi és gazdasági érdekek az új 
állam életképessége szempontjából sokszor megkö-
vetelik, hogy a politikai határok egyes helyeken 
eltolódjanak a nyelvhatároktól. Igy történt, hogy 
köztársaságunk déli részén – különösen a Duna 
mentén – színmagyar területek lettek az államunkhoz 
csatolva. Másrészt azonban éppen ezen okból nem 
volt elkerülhető, hogy a jelenlegi Magyarország 
területén is néhány százezernyi szlovák lakosság na 
maradjon.

A világháború rettenetes sebei sajognak, vérzik az 
egész világ. Fogjunk mindnyájan össze becsületes 
munkával, hogy ezen sebeket gyógyítsuk és ledöntve 
az osztály, nyelv és vallások válaszfalát, iparkodjunk 
egymásban az embert megbecsülni.

Komárom városának fekvése a Cseh-szlovák 
Köztársaságban olyan előnyös, hogy ezen eddig 
elhanyagolt városra a legszebb jövő vár.
Amidőn végül felhívom Önöket, hogy a megváltoz-
hatatlan történeti fordulatban nyugodjanak meg, 
kérem is Önöket, hogy szülővárosuk felvirágoz-
tatására karültve velünk együtt munkálkodjanak.

Kelt Komáromban, 1919. évi julius 1-én

Dr.Jamnicky Ottokár 
zsupán-kormánybiztos”

Az azóta eltelt időszak történései ismertek, így 
lemérhető, mi vált valóra a történelmi sorsfordulót 
jelző felhívásban kifejtett elvekből és ígéretekből.
A dokumentum eredetije a Duna Menti Múzeumnak 
Komárom újabb kori történetét bemutató állandó 
kiállításán látható a Zichy-palotában.

(Komáromi Lapok, 1995. június 9.)

Komáromi anziksz - Várostörténeti barangolások, 
Mácza Mihály,  2018, Komárom 211.old.

Mácza Mihály
történész
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A nagy közép-európai kérdőjel

„Tisztán a kényszerhelyzetnek engedve, mégis azt 
ajánlom a t. Nemzetgyűlésnek, hogy az ország 
fontos, nagy életbe vágó érdekében járuljon hozzá a 
ratifikációhoz.” (Huszár Károly)
Nem tartott egy negyedóráig sem, mégis milyen 
traumát okoz még mindig. 
Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a versailles-i 
Grand Trianon palotában délután fél öt körül az első 
világháborúban győztes 22 hatalom képviselői a 
magyar Simonyi-Semadam-kormány delegáltjaival, 
Benárd Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszterrel 
és Drasche-Lázár Alfréd követtel egyetemben alá-
írták a francia nyelven készült, A Magyar Béke-
szerződés címet viselő díszes okmányt – amelyet a 
közvélemény trianoni békediktátumként tart számon.
A nevezett napon Budapest és a vidéki városok 
gyászba öltöztek. Szesztilalom lépett életbe, a 
szórakozóhelyek, színházak, mozik nem nyitottak ki. 
A fővárosban egyszerre tartottak misét, illetve 
istentiszteletet a Szent István-bazilikában, valamint a 
Kálvin téri református és a Deák téri evangélikus 
templomban – városszerte fél órán át zúgtak a 
harangok Az iskolákban nem volt rendes tanítás, a 
tanárok a békeszerződésről beszéltek diákjaiknak. 
Délelőtt 10 órakor országszerte tíz percre megállt a 
közlekedés. A magyar nép nemzeti gyásszal vette 
tudomásul a történelmi Magyarország immár 
megakadályozhatatlan széthullását.
A trianoni palotában aláírt békeszerződés ugyanis 
megfosztotta Magyarországot területének kéthar-
madától, lakosságának háromötödétől; e területeket – 
összesen 3,2 millió magyar nemzetiségű polgárral – 
Románia, Csehszlovákia, a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság és Ausztria kapta meg. A 14 részből álló 
békeszerződés jelentősen meggyengítette az ország 
önvédelemi képességét is, minthogy hadseregének 
létszámát 35 000 főben korlátozta. Sok egyéb 
rendelkezéssel együtt igen részletesen szabályozta 
Magyarország, az ún. utódállamok, a nagyhatalmak 
és a nemzetközi közösség politikai és gazdasági 
kapcsolatait. A köztudatban azonban elsősorban 
területvesztések és a magyarság jelentős hányadának 
kisebbségi sorba kerülése rögzült leginkább.
A törvény parlamenti ratifikációjára csak néhány 
hónappal később, 1920. november 13-15-én került 

sor. Ekkor is csak a győztes államok többszöri 
határozott sürgetésének tett eleget a magyar 
országgyűlés. A trianoni békeszerződés általános 
vitája idején az épületekre megint fölkerültek a fekete 
lobogók, a képviselőházi padokat fekete gyászlepel 
borította, a képviselők többsége is fekete ruhába 
öltözött. Talán az országgyűlés történetének 
legellentmondásosabb jelenetére került sor akkor, 
amikor Huszár Károly, a törvénytervezet előadója e 
szavak kíséretében ajánlotta elfogadásra a dokumen-
tumot: „… a javaslat mellett a törvény tartalmát 
illetőleg – őszintén megmondom – nem tudok fel-
hozni egyetlenegy argumentumot sem.” Huszár 
felszólalása után Teleki Pál miniszterelnök hosszú 
beszédben kérte a képviselőket, hogy „megértve e 
nemzet jövő érdekeit”, szavazzák meg az előter-
jesztést. A november 15-i végszavazáson mégis több 
mint negyven képviselő szavazott a békeszerződés 
törvénybe iktatása ellen…
*  
Miért? – teszik fel egy teljes évszázada a kérdést a 
magyarok. Miért éppen a mi nemzetünk kapott 
ekkora büntetést? E kérdésre az elmúlt évtizedekben 
számos magyarázat születetett. „E magyarázatok 
általában a külső és belső ’gonosz erőkben’ keresték 
az összeomlás okát. (…) A bűnösök közé kerültek a 
győztes nyugati hatalmak, amelyek tájékozat-
lanságuknak, rosszhiszeműségüknek és politikai 
vakságuknak, amikor a békekonferencián felültek a 
szomszédos országok hamis propagandájának, 
jóváhagyták mohó birodalomépítő törekvéseiket, és 
Magyarország felosztásáról határoztak. Súlyosabb 
megítélés alá estek a magyarországi nemzetiségek, 
amelyek (…) hűtlenné váltak és elárulták kenyéradó 
hazájukat. Szintén a vádlottak padjára kerültek (…) a 
polgári demokratikus forradalom és a tanácsköz-
társaság vezetői, amiért kiszorították a hatalomból a 
jobboldali erőket, miközben tehetetlenül nézték az 
ország megszállását. S velük együtt vád alá kerültek 
azok a ’destruktív’ modern irányzatok is – a 
liberalizmus, a szabadkőművesség, a szocializmus –, 
amelyek (…) aláaknázták az ’egészséges’ nemzeti 
érzületet…” – írja A revíziós gondolat (Kalligram, 
2009) című munkájában Zeidler Miklós történész. 
Kétségtelen tény, hogy az 1918 őszén lezajlott 
„őszirózsás forradalom” révén hatalomra került 
Károlyi Mihály naiv pacifizmusa, a minden oldalról 
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támadó szomszédos népekkel szembeni fegyveres 
ellenállás csaknem teljes feladása, továbbá a bolse-
vizmus 133 napja rontottak Magyarország pozícióin. 
Ám a Trianonhoz vezető út kapcsán nem feled-
kezhetünk meg a dualizmus korának politikai 
baklövéseiről sem. Főleg a nemzetiségi politika 
terén. Az 1868-ban Európában elsőként nemzetiségi 
törvényt elfogadó Magyarország politikai elitje az 
1870-es évek második felétől a barátságtalanabb 
arcát mutatta a határain belül élő nem magyar népek 
felé. Ugyanakkor a birodalmon belül teljes erővel 
akadályozta cseheknek arra irányuló törekvését, 
hogy őket a harmadik kiváltságos nemzetnek 
ismerjék el (trializmus). Nem véletlen, hogy a 
Monarchia szétzúzásának leghangosabb szószólói 
éppen a csehek közül kerültek ki. Tomáš G. Masaryk 
és Eduard Beneš szakítottak a régi ausztroszláv 
típusú föderalista elképzelésekkel, a nyugati hatal-
mak segítségével számolva az önálló csehszlovák 
állam létrehozását tűzték ki célul. A megvalósításhoz 
persze óhatatlanul szükség volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlasztására. Kormányzati szinten 
azonban sokáig sem a britek, sem a franciák, de a 
velük szövetségre lépő amerikaiak sem gondolkod-
tak másban, mint a Monarchia demokratizálásában. S 
volt egy másik tervük a Habsburgok birodalmával: 
leválasztani azt addigi szövetségeséről, Német-
országról. Csak amikor ezek a tervek semmivé váltak 
akkor kerület előtérbe az új verzió: Ausztria-
Magyarország felbomlasztása. S ez a koncepció 
csupán 1918 első felében vált véglegessé. Az 
antanthatalmak a Monarchiában ekkor már nem 
látták azt az erőt, amelyik képes Közép-Európában az 
egyensúly politikájának tartópillére lenni. Ezt a 
szerepet immár a Monarchia helyén kialakítandó 
„nemzetállamok” láncolatának szánták. Ennek a 
biztonságpolitikai koncepciónak esett áldozatul a 
soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia, s 
benne a történelmi Magyarország. Ugyanis az antant 
– s főleg a franciák – Németország hátában erős 
szövetséges államokat kívántak létrehozni, amelyek 
egyúttal „egészségügyi zónaként” képesek lesznek 
megállítani a közben forradalmi útra tért Orosz-
országból terjedő bolsevik eszméket is. Ezzel 
magyarázható, hogy Magyarország rovására csak-
nem minden esetben a román, délszláv és cseh-
szlovák igényeket támogatták. Ennek a következ-

ményei lettek a végtelenül igazságtalan, a korábban 
fennen hangoztatott „nemzetek önrendelkezési 
jogá”-t sárba tipró trianoni határok. Amely határok 
még napjainkban is nemzetiségi torzsalkodások 
forrásai.
Romsics Ignác, a neves magyar történész írta 1993-
ban Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a 
Duna-táj nemzetiségi feszültségeinek továbbélése 
című tanulmánya végén:
„Nagyon igaza volt (…) Teleki Pálnak, amikor az 
1930-as évek végén egyik előadásában azt mondta, 
hogy az, ami az Osztrák-Magyar Monarchia helyén 
létrejött, nem más, mint egy nagy kérdőjel.
A megoldást a térség népei és a világ azóta is 
keresik.”

Keresik?

Pelle István
Felvidéki Magyar Pedagógus Díjas pedagógus
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Gondolatok egy nagyszerű 
államférfiről, Trianonról és a 
komáromi polgári iskoláról

Amikor Komárom megemlékezik a 100 évvel ezelőtt 
Versailles-ban aláírt békediktátumról, kötelesség 
felidézni az akkori kor nagy egyéniségét gróf 
Klebelsberg Kunot, aki 1922-től Magyarország 
vallás- és közoktatási minisztere és később Komárom 
országgyűlési képviselője is volt.

A nagy emberveszteséggel lezajlott első világháborút 
a magyar nemzet aránytalan büntetése, minden 
európai erkölcsi és gazdasági logikát nélkülöző 
békediktátum követte. A nagyhatalmi játszma előre 
megtervezett, igazságtalan ítélete Magyarország 
véleményének figyelembevétele nélkül született.

A magyar delegáció vezetője a korábbi kultusz-
miniszter, gróf Apponyi Albert hiába hivatkozott a 
Kárpát-medence egységére, a nemzetiségi kérdések 
rendezetlenségére, a Magyar Királyság „Európa 
védőbástyája” szerepére, az egyharmadára csökken-
tett országra kivetett jóvátételi követelés kriminális 
nagyságára, a diktátum összeállítóinak tájékozat-
lanságára, a Magyarországnak háború után okozott 
károk nagyságára. Hiába kért népszavazást a döntés 
alátámasztására. A békediktátum aláírása megtörtént.
Ezzel a döntéssel Komárom is ketté szakadt. A 
történelem bizonyította a hibás döntést. Az 1920-as 
évektől ezért egy másik síkon folytatódhatott csak a 
harc, a kultúrák területén.

Ebben a korban volt egy államférfi, gróf Klebelsberg 
Kuno, akinek történelemformáló személyisége 
kellett a megfelelő minőségű és volumenű kulturális 
értékek érvényesítéséhez.

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a 
kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” Ebbe az 
egy mondatba sűrítette politikai hitvallását és 
programját gróf Klebelsberg Kuno, amikor 1922 
júniusában a kultuszminiszteri széket elfoglalta.

A Bethlen-kormány talán legnagyobb formátumú 
tagjaként, 1925-ben a költségvetési vita során ezt 
mondta:

„A trianoni béke következtében lefegyverzett 
Magyarországban a kultusztárca voltaképpen hon-
védelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, 
hogy most elsősorban a szellem, a művelődés fegy-
vereivel kell védeni hazánkat, és ezekkel az eszkö-
zökkel kell mindig, újból és újból bebizonyítanunk a 
világ nemzetei előtt, hogy a magyar viszontagságos 
életének második ezer esztendejében is életképes, 
erős és hogy bántani nagy történelmi igazság-
talanság.”

Nyugat-Európában az általa létrehozott un. Colle-
gium Hungaricum-ok, mint a kultúrdiplomácia 
eszközei Magyarország kulturális felemelkedését, 
elismerését jelentették, bizonyították Magyarország 
jogos jelenlétét Európában.

Számunkra, gróf Széchenyi Istvánt tisztelők számára 
nagy hasonlóság van a „Legnagyobb Magyar” és gróf 
Klebelsberg Kuno tevékenysége között. Gróf Széc-
henyi István egyik nagyszerű kezdeményezése a 
magyar nyelv ápolása érdekében alapított Akadémia 
és gróf Klebelsberg Kuno által megvalósított széles-
körű iskolareform, közel 1000 iskola, 5000 iskolai 
tanterem építése, népiskolák, polgári- és leány-
iskolák, reálgimnáziumok intézményének létre-
hozása, egyetemek, főiskolák, népkönyvtárak, 
klinikák alapítása, mind-mind egy-egy életmű részei, 
amelyek a nemzet megmaradását, gyarapodását, 
felemelkedését szolgálták.

Az I. világháború után –Komárom szétválásával – a 
város déli része polgári iskola nélkül maradt. 1923-
ban a Vallás- és Közoktatási minisztérium rendeletet 
adott ki, új iskola megépítésére. „Az új, pompás 
épületet a város tanulóifjúsága gróf Klebelsberg 
Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszternek, a 
közoktatásügy akkori irányítójának köszönhette, aki 
(már) a római katolikus leányiskola felszentelésén a 
polgármester üdvözlő szavaira válaszolva a követ-
kező szavakkal tett ígéretet a város lakosai előtt: „Az 
egyik munkát befejeztük, a másikat megkezdjük. 
Még ez évben felépítjük a polgári iskolát.” (idézet a 
Komáromi Petőfi iskola honlapjáról)

Meg kell állapítanunk, hogy a nyelv és a kultúra olyan 
összetartó erő, amelyre építeni lehet egy nemzet 



37

egységét. Bármilyen igazságtalanság történt 100 éve 
és akár később, nemzetünk, városunk nagyjaira 
büszkék lehetünk és követhetjük példájukat! Mi is 
tegyünk a kultúráért, az oktatásért, a magunk tehet-
sége, lehetősége szerint, ezzel szolgálva a nemzet 
egységét és a közjót!

Komárom, 2020. 06. 04.

Szemereki Zoltán

Széchenyi Társaság alelnöke
emeritus polgármester Budakeszi 1990-2002,
a Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium társ-
alapítója,
születtem 1950. szeptember 8-án,
Komáromban a Ghyczy Kálmán utcában

 

 

 

 

SZEMEREKI ZOLTÁN

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola
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Trianon után
 
A kis falu, ahonnan származom, Sajógömör (jelenleg 
Gemer), stratégiailag rendkívül jó helyen fekszik. 
Egyik oldalról a Sajó védi, másik oldalról  kedves 
dombok ölelik.  Olyan hely ez, ahol, Édesanyám  
szerint, „minden megtörténhet". Egyébként ez volt 
Gömör vármegye központja, még volt szerencsém a 
megyeházát látni (amit aztán vendéglő építése miatt 
lebontottak). Híres polgári iskolájában ismert 
szlovák költők is tanultak. Gyönyörű evangélikus 
temploma gyerekkoromban telis-tele volt fiatallal, 
öreggel, s ahová mostanában vasárnaponként alig 
tévednek be néhányan. Van itt kisnemesi „kastély”, 
ahol Petőfi is megszállt. Itt élt és itt van eltemetve 
Czinka Panna. No és szemben a legmagasabb 
dombbal, az Őrheggyel, ahol valamikor szőlőt  
termesztettek, terpeszkedik a Várhegy, ahol az ősök 
szerint Mátyás király nyári lakja állt, s ahonnan 
kiparancsolta a parasztokat kinevető urakat szőlőt 
kapálni dombról lefelé, vagy ahogy nálunk mondták: 
fejjel lefelé. Ezért a tettéért a hálás falusiak szobrot 
emeltettek Mátyás királyunk tiszteletére, mégpedig 
kapával a kezében. El is helyezték egy szép kis 
parkban a templom mellett, a Mátyás kertben.

Innen indul a történet.
Amikor Trianont követően  „bejöttek a csehek” – 
illetve bejöttek volna, csakhogy a falu lakossága 
ellenállt. Két napig nem engedték be őket, az öregek 
elbeszélése szerint. A csehek nem akartak vérfürdőt 
rendezni, „csak” két embert lőttek le, apát és fiát. 
Kiterítették őket a piactérre, és köréjük felsora-
koztatták a falu férfijait.  A falu lakossága, az 
elhunytak felesége és húga is tagadta, hogy 
idevalósiak,  hogy ismerik őket, mert féltek, hogy 
megtizedelik a férfiakat.

Aztán jöttek a „szobordöntögetések”. Minden 
magyar emléket eltávolítani, hírmondó se maradjon a 
magyar múltból!
Sajógömörre is érkezett a hír: éjjel jönnek ledönteni a 
Mátyás szobrot!

 „Rendszerint az éj leple alatt  végezték ezt a 
patkánymunkát – mesélte Édesapám:
„12 éves suhanc voltam, s éreztem, hogy valami 

történik. Észrevettem a készülődést, hallottam, hogy 
… a szobor, a szobor … Délután láttam, ahogy apám 
fényesre feni a kaszát. Hallottam máshonnan is a 
kasza pengését, minden háznál készülődtek... Este 
aztán apám felvette tiszta, bőszárú, fehér gatyáját, 
ingét. Engem meg ágyba parancsoltak. Egy adott 
pillanatban azonban uzsgyi, utána osontam, 
követtem a sötétben. Láttam, ahogy mindenhonnan 
indulnak a férfiak a templom felé. Én megbújva, néha 
négykézláb, utánuk. A Mátyás szobornál csoporto-
sultak. Gyorsan elbújtam a szemben található iskola 
kerítésénél. Valaki  szaladt, s kiáltotta: Jönnek! 
Nagyon megijedtem. Olyan kicsire húztam össze  
magam, mint egy sündisznó. A parasztok  gyorsan 
körbeállták a kertet. Felemelték a kaszákat. Tudod 
fiam, félelmetes látvány volt! A kert körül paraszt-
inges, fehér alakok, fölöttük a hold fényében meg-
csillanó, fényes kaszák!

Egyszer csak hallom a katonák lépéseit. Jönnek! 
Majd hirtelen megállnak. Mozgolódnak, morognak... 
Hosszú percek teltek el. Mi lesz? Reszkettem a 
félelemtől meg a hidegtől. 

„Pozor!” (Vigyázz!) – csendült nagyot a csendben a 
tiszt hangja – „K pocte zbraň!  (Tisztelegj!)
Csattantak a csizmák, majd újra elhangzott a parancs. 
A szakasz megfordult és elmasíroztak. A környéken 
csak ez a szobor maradt állva.”

"El ne felejtsd fiam - mondta komolyan Édesapám, 
ahogy nagy fülekkel, kicsi lányként hallgattam az 
igaz mesét -- a bátorság, az összetartás, és az akarat 
hozhat csak győzelmet." A végén pedig még hozzá-
tette: "Amikor aztán hazatértem, jól elnáspángolt az 
anyám, aki bottal, sírva várt a kapuban!”

Édesapám, aki öt államban volt kénytelen élni, 
miközben el sem hagyta a faluját, ezt a történetet 
sokszor elmesélte minden unokájának, nehogy 
elfelejtse valamelyik is, mit jelent nekünk az a szó: 
Trianon.

Dráfiné Szabómihály Borbála
Közgazdász

Észak- Komárom, 2020. május 17.

DRÁFINÉ SZABÓMIHÁLY BORBÁLA
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Trianon után II.

     A nagyon demokratikusnak kikiáltott Csehszlovák 
Köztársaság még a békeszerződés ratifikálása előtt 
már hűségesküt követeltek a nemzetiségektől. El-
kezdte megnyirbálni a magyarok jogait. Iskolákat  
zártak be,  korlátozták az anyanyelv használatát, a 
magyar nemzeti szinek viseletét, a magyar ünnepek 
megünneplését, a magyar himnusz éneklését. 

Gazdasági szempontból is veszteséget szenvedett a 
Felvidék magyarsága is. Az  ún. földreform által a 
nagybirtokok szétdarabolásából elsősorban a szlovák 
vidékekről ide vándorolt szlovákok (az ún. „tutajo-
sok” – a Vágon érkeztek tutajon), és a cseh legio-
náriusok kaptak. Így alakultak ki Csallóközben, 
Mátyus földön stb. a tiszta szlovák telepes falvak, 
cseh vezetés alatt.

A magyarság száma jelentősen csökkent főleg az 
értelmiség és a hivatalnoki középosztálybeliek 
elvándorlása miatt, akik elvesztették megélhetésüket. 
Akik nem voltak hajlandók felesküdni az új államra 
kiutasították, elüldözték, önként elvándoroltak. A 
hatóság által kiutalt vagonokban hagyták el ottho-
nukat s tengették bennük életüket hónapokig, sőt 
évekig is, míg a meggyengült, földbe döngölt Anya-
ország el nem tudta helyezni őket. Ezek főleg tanítók, 
hivatalnokok, írók, politikusok, papok voltak. (pl. a 
magyar katolikus püspökök többségét kiutasították).

   Anyai nagyanyám testvérbátyja, Samu bácsink, 
feleségével együtt tanítók voltak. Nekik is el kellett 
hagyni az országot. Samu bácsit áldott állapotban 
lévő feleségével, Irén nénivel, és kislányukkal 
beköltöztették egy vagonvonatba és elindították őket 
Magyarország felé. Több hónapon keresztül voltak 
kénytelenek  embertelen körülmények között élni, 
mígnem a magyar állam el tudta helyezni őket. 
A vagonban született meg a fiuk. A történet pikan-
tériája – vagy a sors játéka: Irén néni Janko Král nagy 
szlovák költő és nemzetébresztő unokája volt.

Komárom, 2020. június 4.
 
Dráfiné Szabómihály Borbála
Közgazdász

DRÁFINÉ SZABÓMIHÁLY BORBÁLA
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100 éve történt

Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig 
gondoljunk reá. /Juhász Gyula: Trianon/

Idén, június 4-én emlékezünk modern kori törté-
nelmünk talán legtragikusabb eseményére, az I. 
világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulójára.

A magyar küldöttség által 1920-ban, a Trianon 
palotában aláírt dokumentum szorosan illeszkedett 
azon Párizs környéki békekötések sorába, amelyeket 
a győztes és diadalittas antant hatalmak a vesztesekre 
kényszerítettek. Az új békerendszer volt hivatott 
biztosítani a hőn áhított békét Európa sokat szen-
vedett népei számára, a győztesek önző és egyoldalú 
rendelkezései azonban a béke helyett egy új, még 
véresebb világháború magvait vetették el. 

A Magyarországgal aláíratott békeszerződés erősza-
kos, diktátum jellegét jól érzékeltette a győztes felek 
merev és elutasító magatartása, amellyel a magyar 
küldöttség minden kompromisszumra, megegye-
zésre törekvő módosító javaslatát lesöpörték a 
tárgyalóasztalról. A magyar delegáció vezetője, gróf 
Apponyi Albert hiába mondta el nagyszerű védő-
beszédét francia, angol és olasz nyelven, szavai süket 
fülekre találtak.

A trianoni békeparancs területi rendelkezéseinek 
értelmében Magyarországot megfosztották korábbi 
területeinek több, mint kétharmadától, lakosságának 
több, mint a felétől. 3,5 millió magyar került idegen 
és jórészt ellenséges államok fennhatósága alá. A 
korabeli nagyhatalmi politika rövidlátásának és a 
környező népek kapzsiságának köszönhetően sike-
rült feldarabolni Európa egyik legrégibb állam-
alakulatát, a Magyar Királyságot, amely az elmúlt 
évezredben a legállandóbb határokkal rendelkezett, 
szerves és megbonthatatlan egységet alkotva a 
Kárpát-medencében.

A döntés, a többi elszakított nemzetrészhez hason-
lóan feldolgozhatatlan sokkhatásként érte a felvidéki 
magyar közösséget is. Megszűnt a magyar állam 

biztonságot nyújtó védőernyője, és a felvidéki 
magyarságnak az új csehszlovák állam keretei között 
kellett megtalálnia a boldogulás és megmaradás 
rögös útjait.

A trianoni tragédia által okozott trauma ma is érezteti 
hatását. A magunk mögött hagyott 20. század 
történelmi sérelmei, az utódállamokban máig jelenlé-
vő, és a legváltozatosabb formákban megnyilvánuló 
magyarellenesség nem segítik elő a sebek gyógyulá-
sát. A jövőt tekintve némi bizakodásra és remény-
kedésre adhat okot a magyar országgyűlés nemes és 
előremutató kezdeményezése, amellyel a magyar 
kalendáriumban eddig feketebetűs gyásznapként 
szereplő június 4-ét 2010-ben a nemzeti összetarto-
zás emléknapjává nyilvánította. A törvény értelmé-
ben „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetar-
tozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Vass Árpád,

 történelem szakos tanár – Megyercs – Felvidék
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Megjegyzések a Trianonokról

Az 1945-ben kitört békében Csehszlovák nemzet-
államot akartak létrehozni. Ezt az elhatározást azok a 
nagyhatalmak támogatták, melyek az első nagy 
világégés után békeszerződés fedőnéven, meg-
békélés helyett zavaros diktátumot varrtak az itt élő 
nemzetek nyakába. Az akkori trianoni  un. béke-
szerződés volt az előfutára annak a zűrzavarnak, 
amely némely utódállamban, napjainkban is tart. A 
nagyhatalmak által kreált  két államból (Jugoszlávia 
Csehszlovákia) a természet  napjainkra új békeszer-
ződés nélkül kialakított nyolc önálló államot, pedig a 
nagyhatalmak szerették volna ezeket a kis államokat  
eltűntetni a térképről.

A Csehszlovák állam 1945-évi intézkedései elől 
40000 magyar menekült az anyaországba. 42000 
embert pedig deportáltak Csehországba a kiűzött 
németek ingatlanjainak, földjeinek megmunkálására. 
Az utódállamokban fennmaradt kisebbségek, kik  e 
terület őshonos lakosai voltak, sok gondot okoztak. 
Ennek az lett a következménye, hogy szerettek volna 
tőlük megszabadulni. Az egyik drasztikus módja a 
Csehszlovákiában élő nem szláv népességet en bloc 
háborús bűnösökké deklarálták, majd őket kitolon-
colták. Aki nem volt elég vagyonos, az elkerülhette a 
kitelepítést a „reszlovakizációval”. A reszlovakizáció  
vissza-szlovákosítást jelentene, ám ezeknek a 
magyar reszlovákoknak nem nagyon voltak szlovák 
elődeik. Vagyonukat és ingatlanjaikat menteni 
igyekvő  magyarok 370 ezren reszlovakizáltak. Ezen 
intézkedések következtében  100 000 magyarországi  
tót  települt önként Csehszlovákiába. Őket az állam a 
kitelepített magyarok ingatlanjaiba helyezte el. A 
nem  kitelepített magyaroknak azonban nem ért véget 
az exodusa. Az itt maradtak elveszítették állam-
polgárságukat, vagyonukat elkobozták, és megkez-
dődött az anababtizmus. A települések magyar neveit 
törölték, új szláv  neveket kaptak, a magyar múltat 
idéző emlékműveket szobrokat eltávolították, beol-
vasztották. Megjegyzésünkkel mi sem szeretnénk a 
jelenleg kiválónak minősített szlovák-magyar vi-
szonyt mételyezni, csupán arra szeretnénk rámutatni, 
hogy az 1920 években ránk diktált béke, enyhe 
bevezetője volt annak, amit a magyarság a befejezett 
háború után létrehozott békében, megélt.

Dr. Szabó Iván
Egy Jobb Komàromért-PT.
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Trianon igazi tragédiája

  A Trianoni békeszerződés aláírásának 100. 
évfordulójához közeledve furcsa déjà vu érzés kerít 
hatalmába, amikor a lezárt komáromi Duna-hídra 
nézünk. Merthogy a pandémia miatti hatátárlépési 
tilalom okozta frusztrációt mi, komáromiak – a Duna 
mindkét partján - az eltelt évszázadban már kétszer is 
megéltük.

  Az 1896 óta egységes Duna-kétparti Komárom 
közös jövője, 1919. január 10-én megszűnt. Antonio 
Basl cseh kapitány ezen a napon vette át hivatalosan a 
város feletti hatalmat, dr. Gaál Gyula helyettes 
polgármestertől. Komárom az „ideiglenes” demar-
kációs vonalhoz érkező csehszlovák hadsereg uralma 
alá került. S hiába a még aznap délután megérkező 
katonai városparancsnok, lovag Egidio Macaluso 
ezredes magyarok iránti humánus magatartása, a 
város kettészakadt. Így eshetett meg, hogy annak a 
komáromi lakosnak, aki ezen a hideg januári  napon 
átment a túlparti városrészbe, hogy monostori 
pincéjéből bort vigyen haza, visszafelé jövet furcsa 
egyenruhájú, szuronyos puskákkal felszerelt katonák 
állták az útját a dunai hídfőnél, és nem engedték 
tovább, mondván, hogy ez már egy másik ország. 
Egyesek napokra a déli vasútállomáson ragadtak, 
mire sikerült beszereztetniük azokat a papírokat, 
amelyek igazolták, hogy a város északi, immár 
csehszlovák részében laknak. 

  És bár a hidat időnként néhány napra megnyitották, 
és különböző okmányokkal átjárhatóvá tették, a rajta 
elhelyezett spanyollovas egyértelműsítette, hogy ez 
már egy másik korszak kezdete. Aztán április 
második felében teljesen lezárták a hidat, s mivel a 
posta sem járt, az embereknek nem maradt más 
lehetőségük, minthogy a Duna-partra kiállva 
átkiabáljanak egymásnak.
 
  Ezt példázza egy 1919. július 24-i észak-komáromi 
rendőrségi hirdetmény. Ebben az áll, hogy „a 
jelentések szerint az Erzsébet szigeten naponként 
csoportosulnak emberek, akik a Duna túlsó partján 
lévőkkel értekezni próbálnak.”Ezért a parancsnokság 
elrendelte, „hogy a szigetnek a nagydunai oldalán a 
kerti érdekeltek járjanak, azok is csak annyiban, 
amennyiben arra feltétlenül szükségük van, a túlsó 
oldalon lévőkkel való érintkezés megkísérlésétől 
/átkiabálástól/ pedig tartózkodjék”, különben 
kitiltják a szigetről.

  Az elszakított városrészek, országrészek ilyesfajta 
Dunán átívelő kommunikációja aztán a második 
világháború után is szokás volt Komáromnál.

  És megintcsak itt az a bizonyos déjà vu érzés, 
amikor azt olvasom május elején az egyik közösségi 
portálon, hogy az előző napokban egy család, a dél-
komáromi Rákóczi-rakparton távcsövön keresztül 
nézte a Duna túloldalán ragadt rokonaikat és közben 
mobiltelefonon beszélgettek egymással. Ez a modern 
„átkiabálás”.

  Trianon legnagyobb tragédiája a szétszakított 
családok tragédiája. Azok a lelki sebek, amelyeknél 
semmi, egyetlen statisztikai számadat sem példázza 
jobban a döntés embertelenségét! 

  Trianon ezért itt él minden komáromi szívében, 
lelkében, mindennapjaiban, soha el nem feledve a 
100 évvel ezelőtti (majd persze az 1939-1945-ig 
tartó) együttélést, azzal együtt, hogy a mai nyitott 
határok és hidak, a sebek okozta fájdalmakat lassan, 
csendben, csillapítják.
        
Számadó Emese
(Komáromi Klapka György Múzeum)
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