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József Attila

Nem, nem,
soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!!
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
1922

József Attila sohasem publikálta, és Juhász 
Gyula kivételével a korszakban vélhetően 

senki sem ismerte. Az irodalomtörténészek 
a Kádár-korszak alatt tudtak a vers 

létezéséről, de – részben román nyomásra, 
részben az internacionalizmus ideológiai 

jelszavára hivatkozva – 1989-ig semmilyen 
formában nem jelenhetett meg, így a 

nagyközönség nem ismerhette.

A borítón Tóth Dávid szobrászművész Hatvan város 
önkormányzata megbízásából készített Trianon emlékműve

Helyszín: Hatvan, Hajós Alfréd utca
Az emlékmű avatása: 2011.06.04. 

Az emlékmű meghatározó eleme a 25 cm vastag mészkőtömb, 
amelynek a repedés-törés mentén kialakult két fele 66 cm-re 
áll egymástól. A repesztett felületekből hét-hét életnagyságú 
bronzkéz nyúlik egymás felé. A bal oldali mészkőtömb felső 
részén a „Trianon” vésett felirat olvasható, míg a jobb oldali 

tömbön „1920”. A mű posztamense dombra épült, mögötte a 
hármas halomra emlékeztető, külön kialakított domb látható. 
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Pár hét/nap?/ múlva lesz száz esztendeje, hogy 
az addig alig ismert szó, TRIANON a leg-
borzalmasabb jelentéssel bekerült nemzetünk 
szóhasználatába. A szó a Párizs mellett a francia 
királyok birtokán emelt Trianon palotában lévő 
52x7 méteres teremre vonatkozik, ahol 1920. 
junius 4-én írták alá a hazánkat megnyomorító, 
meg-csonkító diktátumot. Az aláírás nemzetünkre 
nézve nagyobb veszteség volt, mint Muhi, Mohács, 
vagy éppen a szovjet megszállás. Azokat kiheverte 
az ország, a nép „Trianont” viszont eddig és 
minden bizonnyal a jövőben sem heveri ki. Az 
eltelt időben nemzedékek sora nőt fel, halványulni, 
halványul ugyan az emlék, de nem felejtődik. Nem 
felejthetődik.
Gyakori mondás, hogy „mindenkinek meg van 
a maga 56-a”. Nekem, pontosabban csádomnak, 
no meg feltételezett sokaknak is meg van a saját 
Trianonja, az, hogy mint élték akkori elődeink, 
mit hagytak arról az utódokra, reánk. A döntést 
nagyszüleim felnőttként, szüleim gyermekként 
élték át, folya-matosan emlékeztek a borzalomra, 
beszéltek róla visszatérő témává téve.
Nagyapám kántortanítóként a nagy háborúban  
három tiszti csillagot ért el, tehát százados volt, 
a 25. császári és királyi gyalogezreddel végig 
harcolta az olasz frontot. A háború végén fogságba 
esett onnan jött haza 1919-ben. Magával hozta 
kulacsát egy kicifrázott dóznit /cigaretta tartó/ 
no meg a bajonettjét, amellyel kenyeret szelni 
tilos volt. Csak következtetni tudtam a tiltás 
okára, közelharcokban használták, vagy ő vagy, az 
ellenség maradt életben, Ő hál’ istennek hazajött. 
A Sajó menti kis faluban tudta meg Trianont, nem 
tehetett ellene, hiába ismerte el a sereg vaskereszttel 
harci helytállását, akkori szóval a cselákok lettek 
az urak!  Egyet tehetett a rábízott kis palócokat 
magyar szellemben nevelte.
Volt egy visszatérő „szokása” június 4-én ünnep-
lőbe, pontosabban gyászba öltözött, felvette bocs-
kaiját, szögletes aranybojtos nyakkendőjét és elvo-
nulva sokat gondolkozott. Módja volt, tehát halotti 
forma szerint meghúzatta a harangokat, kürtölje 
szét világgá a nemzet gyászát. 1938 novemberében 
válóra vált az óhaj, visszajöttek a honvédek, vitéz 

Matthaeidesz Konrád: 

Családom 
Trianonja

nagybányai Horthy Miklós kormányzó autója a 
falu köves útján haladt végig. Ünnep volt, ünnep, 
amikor felavatták a nemzeti zászlót.
Eljött 1944 karácsonya, bevonultak a győztesek, 
nekünk és a falunak ez nem jelentett felszabadulást, 
pedig akkor még nem is gondolták mi vár a magyar 
falura. Jött a másodiknak is, tekinthető napjainkban 
is érvényben lévő Trianon, idegen nyelv lett 
az úr. Urak, könyörtelen urak, a tiszta magyar 
falu kisbírójával, szlovák nyelven olvastatták fel 
követelésüket, amit sem a kisbíró, sem pedig a nép 
nem értett. Így jöttek a megtorlások. Nagyapámat 
a „gyorsan ítélő bíróság” 1o évre ítélte. Bűne 
38-ban fogadta az általuk idegennek nevezett 
honvédséget. Az áttelepítettek, a Dunántúlról 
elzavart svábok házaiban leltek „otthonra” Mert 
az otthon, az ősök által megszerzett javakkal ott 
maradt valahol Gömörben, ott maradtak a sírok, az 
emlékek, Trianon következményeként. A trianoni 
nemzedék élte életét. Hajlott hátú nagyapán egy 
szokásában nem változott június 4-én felvette 
azt a bizonyos egyre nagyobbnak tűnő, bocskait, 
magába mélyedve üldögélt gyászolta Trianont 
Nagyapám sokat beszélt Trianonról, a hazáról, 
elődeinkről 1848. ról amit nagyszüleitől hallott, 
belém nevelte a hovatartozást, így Trianon 
feledhetetlen gyászát, 
Mi 1956 átélői, rajtunk múlik, miként adjuk tovább 
elődeink által ránk hagyott nemzeti történelmi 
öntudatot, az általunk átélt 56-os forradalom 
és szabadságharc emlékeivel kiegészítve, a mi 
kötelességünk, és felelősségünk, hogy mit hagyunk 
utódainkra, miként emlékezünk, emlékeztetünk! 
Ez rajtunk múlik.
Ez az én családom Trianonja meg annak 
következménye!

Sorsom elvitt a Trianon palotához, -míg az operatőröm 
forgatott- a falához lépve egy film kazettás dobozába 
lekapartam vakolatának kis darabját, ma is őrzöm.
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Bogár László:

Történelmi 
vagyonvesztések 
hullámai

Trianon – Mohács mellett – a magyarság 
történetének legsötétebb szimbóluma. Szimbó-
lum, mert ha alaposan megvizsgálnánk történel-
münk mélyszerkezetét, valószínűleg rá kellene 
döbbennünk, hogy Trianon nem egyetlen 
esemény csupán. Sokkal inkább megjelenítője 
egy olyan pusztító „világerőnek”, amely számára 
hazánk mindig útban volt (van és lesz!), így neki 
Magyarország felszámolásának célja történelmi 
evidencia. Trianon tehát metafora gyanánt e 
megnevezhetetlen világerő kódnevévé vált. 
(Tegyük mindjárt hozzá, ez az erő a magáról szóló 
diskurzusteret eleve betiltja, gyűlöletbeszédnek 
nyilvánítja, és büntetőjogilag szankcionálja már 
azt a feltételezést is, hogy ő egyáltalán létezik). Azt 
is be kell látnunk, hogy lepusztulásunk messze 
Trianon előtt kezdődött, és Trianon óta is tart, 
újabb és újabb Trianonok láncolatát létrehozva. 
És azt, hogy Trianon nemcsak ezt a világerőt 
jeleníti meg, hanem egy még ennél kényesebb és 
fájdalmasabb tényt is. A történelmi Magyarország 
ugyanis a Szent Istvántól Mátyás királyig tartó 
„tér-időben” is ki volt téve e világerő pusztító 
hatásának, mégis meg tudta őrizni szakrális 
talapzatát és erre épülő integritását. A Mohács óta 
zajló második fél évezred azonban a folyamatos 
tragikus lepusztulás története. Ez arra utal, hogy a 
magyarság közben olyan egyre mélyülő spirituális 
válságot él át, amelynek nyomán egyre kevésbé 
képes önmaga létstratégiájának megfogalmazására 
és bátor képviseletére. Magyarország napjainkban 
történelmi mélypontra jutott. Végzetes lepusztulási 
lejtőn tart lefelé mind az anyagi és természeti 
értelemben vett vagyonok, mind a népesedési 
és egészségvagyon, mind az olyan szimbolikus 
vagyonok terén, mint a nemzet lelki, erkölcsi, 
szellemi „készletei”. Minél pontosabb képet kellene 
tehát alkotnunk arról a történelmi folyamatról, 
amely idáig juttatott minket, illetve amely 
változatlanul visz egyre mélyebb és veszélyesebb 
válságörvények felé. Trianon történelmi mélyszer-
kezetének alapos elemzése éppen ehhez kínál 
esélyt. Ez az írás terjedelméből adódóan legfeljebb 
arra tehet kísérletet, hogy ráirányítsa a figyelmet 
a kérdés egyes, eddig kevésbé vizsgált rejtett 

dimenzióira. Nem válaszokat ad tehát, csupán 
felvázolja azoknak a kérdéseknek a logikai 
láncolatát, amelyeket fel kellene tenni, ha el akarjuk 
kerülni Magyarország végleges felszámolását.
 Amit először is rögzíteni kell, az az a tény, hogy 
fél évezrede folyamatosan birodalmi függésben 
élünk, és minden eddig minket kifosztó impérium 
kivette a részét annak a lepusztulási lejtőnek a 
létrejöttében, amelyen ma is mozgunk lefelé. 
Ráadásul az is fontos mozzanat, hogy az igazán 
súlyos kifosztás nem is elsősorban azokban az 
időszakokban zajlott le, amikor az éppen aktuális 
birodalom „konszolidált” („business as usual”) 
körülmények között fosztogatott minket, hanem 
amikor a nagy birodalomváltások mentek végbe. 
A török kiűzését követő iszonyú kataklizmák 
során 20-25 év alatt nagyobb vagyonvesztés ment 
végbe, mint a 150 évnyi hódoltság idején. Az első 
világháború és Trianon az 1914-től 1924-ig tartó 
évtized során szintén nagyobb lepusztulással járt, 
mint a 200 éves Habsburg-uralom alatt. A második 
világháború és az iszonyú jóvátétel szintén nagyobb 
roncsolást hozott magával, mint az időben és 
térben egyaránt „harmadik” birodalom (a hitleri 
Németország) minket érő előzetes kifosztása. És 
végül a szovjet birodalom összeomlása és a nyugati 
globalitás birodalmának berendezkedése, hatalmi-
gazdasági erőforrás-szivattyúinak működése 
összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt okozott a 
„rendszerváltás” húsz éve során, mint a szovjet 
megszállás 45 éve összesen. Meg kellene értenünk 
tehát a birodalomváltások „lemez-tektonikájának” 
pusztító logikáját.
Az egyre súlyosabb birodalmi alávetésünk és 
kifosztásunk elmúlt fél évezrede éppen a világ-
kapitalizmus brutális „globalo-diktatúrája” kibon-
takozásának időszaka. Csupán optikai csalódás 
tehát az, hogy látszólag öt különböző birodalom 
fosztogatott minket, mert ez az öt valójában egy! 
Mint ahogyan a „levantei eredetű” mediterrán 
kereskedő kapitalizmus Machiavellije, a felvilá-
gosodás Voltaire-i „sötétségére” épülő jakobinus 
létkaraktere, Lev Davidovics Bronstein (alias 
Trockij) a Wall Street diszkrét finanszírozásával 
felépített bolsevizmusa, és most a neoliberális 
globálnyikok világméretű uralma ugyanannak a 
több ezer éves pusztító világerőnek a különböző 
megjelenési formája, amelyet — mint tudjuk 
— persze „politically incorrect” valódi nevén 
nevezni. Mindezt azért tartom fontosnak jelezni, 
hogy óvjam magunkat attól a végzetes történelmi 
optikai csalódástól, hogy a nyugatias modernizáció 
létszerveződési módja, és az ő mostani nagyszerű 
demokráciája és piacgazdasága az a létező világok 
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legjobbika, és hogy a „Nyugat” mindig a javát 
akarta Magyarországnak. Észlelnünk kellene 
végre, hogy a Mediciek és a Fuggerek geopolitikai 
harapófogójában fokozatosan összeroppanó 
Magyar Királyság óta folyamatosan útban van 
minden, ami a valóban önálló, független, a 
Szentkorona szakralitására épülő létszerveződési 
módra alapozódó Magyarországra emlékeztetne 
a Kárpát-medencében. A török birodalmi 
terjeszkedés is inkább csak ürügy és eszköz volt 
korának globális kapitalizmusa kezében, hogy belső 
hatalmi konfliktusaik rendezése közben egy füst 
alatt felszámolják Magyarországot is. A legnagyobb 
kontinentális hatalmat, Franciaországot például 
semmi nem akadályozta meg abban, hogy saját 
nyers világuralmi törekvéseitől hajtva a minket 
éppen brutálisan kifosztó Oszmán Birodalom 
hűséges stratégiai szövetségese legyen. Miközben mi 
önpusztító naivitással éppen ezt a Nyugatot védtük 
önfeláldozóan! Nos, a Nyugat globális birodalma 
ezután az „entré” után történelmünk minden 

kritikus elágazási pontjánál mindent megtett 
annak érdekében, hogy cinikus-gátlástalanul 
lefosszon és kiárusítson minket. Paradox módon 
ez még a szovjet birodalmi alávetettségünkre is 
igaz. Hiszen egyfelől a jaltai paktum nyomán ezt 
közvetlenül is nekik köszönhetjük, ráadásul ennek 
a szálnak van egy Jaltánál sokkal súlyosabb és 
mélyebb szerkezeti összefüggése is. Mert lassan itt 
az ideje, hogy próbáljunk elszakadni attól a másik 
végzetes optikai csalódástól, hogy a szocializmus és 
kapitalizmus egymás történelmi ellentétei. A magát 
szocializmusnak nevező létszerveződési mód 
ugyanis nemcsak nem ellentéte a kapitalizmusnak, 
hanem a kapitalizmus hatalomgazdaságának 
legnyersebb, vegytiszta formáját testesíti meg. 
Létrejötte annak köszönhető, hogy a XX. század 
elején Kelet- és Közép-Európa társadalmaiban 
még mindig létezett a zárt, tradicionális anyagi 

és szakrális szimbolikus viszonyok között élő 
paraszti társadalom. A globális kapitalizmus urai 
azonban tisztában voltak azzal, hogy ezt rövid idő 
alatt csak egy olyan brutális berendezkedés tudná 
szétroncsolni, és olyan eszközökkel, amelyeket 
akkor már a „fejlett és demokratikus” — ergo 
finnyás ízlésű — Nyugat legfeljebb Afrikában 
engedhetett meg magának. Szétroncsolni pedig 
egyszerűen azért kellett, mert csak így lehetett 
„legyártani” a védekezésképtelen és engedelmes 
dolgozó és fogyasztó „állatok” gigantikus 
csordáit ezekből a paraszti társadalmakból, amit 
napjainkban elegánsan „globális integrációnak” 
szokás nevezni, és amelynek egyetlen célja a 
globális erőforrás-szivattyúk sikeres működtetése 
az ily módon véres péppé tett lokalitásokban. A 
magát „szocializmusnak” nevező szerveződési 
mód ezt a feladatot kiválóan teljesítette! Mintegy 
„előemésztette” a térség társadalmait, és mikor 
e feladatának eleget tett, kollaboráns oligarchiái 
szíves örömest visszaszolgáltatták azt eredeti 
tulajdonosaiknak. Hogy a már említett Lev 
Davidovics Bronstein milyen szerepet is játszott 
mindebben, az, ma már nyílt titok. Annyira, hogy 
az amerikai kongresszusban a harmincas évek 
elején egy McFadden nevű képviselő vizsgálatot 
kívánt kezdeményezni a FED és számos amerikai 
pénzintézet ellen, mert bizonyítékai voltak 
arra, hogy egy svéd bankcsoporton keresztül 
közvetlenül finanszírozták Trockijt és annak 
bolsevik forradalmát. Oroszország zárt szakrális 
paraszti társadalmának radikális felbontását — 
tehát a globális kapitalizmus stratégiai céljainak 
megvalósítását — éppen a bolsevik diktatúra tette 
lehetővé, mégpedig történelmileg hihetetlenül 
rövid idő alatt, és persze ehhez mért brutalitással. 
Trianon szerepe ugyanebbe a stratégiai tervbe 
illeszkedett, bár már csak a kegyelemdöfés volt, 
hisz a Tanácsköztársaság bolsevik hatalomátvételi 
kísérlete és pusztító berendezkedése jelezte, hogy 
Magyarországnak ugyanezt a sorsot szánták a világ 
urai. A „különös kegyetlenséggel” végrehajtott 
folyamat a magyar társadalom alapvető lelki, 
erkölcsi és szellemi talapzatában végzetes roncso-
lódást indított el.
A magyar forradalom és szabadságharc 1956-
os eltiprásában, amely Trianon újabb történelmi 
felvonása, azért segített készségesen a Nyugat 
globális birodalma a szovjet impériumnak, mert 
az eredeti „projektje” számára a forradalom 
komoly fenyegetést jelentett. Egyrészt a paraszti 
társadalmak szétverése még éppen, hogy csak 
elkezdődött, másrészt 1956 a Nyugat urai 
számára veszélyesebb kihívás volt, mint a szovjet 
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birodalomnak. Azt jelezte ugyanis, hogy egy 
szakrális mélyszerkezetében még mindig ép nemzet 
képes megmutatni az egyedüli kiutat. Azt tudni 
illik, hogy a „kapitalizmus versus szocializmus” 
hamis síkjából térben kilépve kell megkeresni az 
emberi lét egyetlen lehetséges útját, a hagyomány 
szakrális létharmóniájához való visszatalálást. 
Ez azonban olyan nyilvánvalóvá tette volna a 
nyugatias kapitalizmus zsákutcájának végzetes 
tényét, amit a Nyugat urai aligha engedhettek 
meg maguknak, ezért tettek meg mindent annak 
érdekében, hogy 1956 mihamarabb elbukjon.
Az eredeti projekthez a „liberális” reformok 
jelentették a visszatérést, persze csak azután, 
hogy a lázadó nemzet megkapta globális uraitól 
a megfelelő büntetést. Az 1956-ot követő évtized 
során a paraszti társadalmat szétroncsoló eredeti 
terv sikeresen megvalósult, és elkezdődhetett a 
„visszaadás” lassú előkészítése. Ezt már akkor is 
az MSZP–SZDSZ nagykoalíció jelentette. Kádár 
személyesen bízta meg Nyers Rezsőt és Tardos 
Mártont annak a „reformnak” a kidolgozásával, 
amely a visszatérés első állomása volt. A hetvenes és 
a nyolcvanas évek során az adósságcsapda rázárult 
az országra, de nem csak anyagi értelemben. A 
magyar történelem során békeidőben még soha 
nem ment végbe olyan népességbeli, egészségi 
vagyonban és lelki, erkölcsi, szellemi javakban 
való fogyatkozás, mint a kádári konszolidáció 
aranykorában. A felkészületlen magyar társa-
dalmat olyan rövid idő alatt és olyan példátlan 
brutalitással hajszolták át a globális alkalmazkodás 
kényszerű szakaszán, hogy ennek máig tartó 
végzetes következményei lettek. Az egyik — 
talán legdrámaibb — fejlemény, hogy 25 év alatt 
a megkétszereződő mezőgazdasági termésátlagot 
15-szörös üzemanyag felhasználással, és 
40-szeres vegyi anyag felhasználással értük el, 
és mindeközben a középkorú falusi férfiak rák 
okozta halálozása megötszöröződött. Ez volt az 
igazi „rendszerváltás”, vagyis annak a folyamatnak 
a kezdete, amelynek során a Nyugat globális 
birodalma visszavette a most már feleslegessé 
váló szovjet birodalom brutális politikai 
kapitalizmusától a „kényszerítő passzként” rábízott 
országokat, ahol az példamutató brutalitással 
felszámolta a tradicionális, szakrális paraszti 
társadalmakat. Mindebből kiderülni látszik, hogy 
Trianon nem egyetlen esemény, hanem e pusztító 
világerő működésének élő szimbóluma. És 
minden bizonnyal újabb és újabb „Trianonokkal” 
kell megtanulnunk a Magyarország felszámolására 
irányuló törekvéseikkel való eredményes szembe-
fordulás nemzetstratégiáját.

Terület és népesség
Az első világháború legnagyobb áldozata 
Magyarország volt, amelynek területi és népességi 
veszteségi arányszámait a többi legyőzött állam 
– Törökországot kivéve – meg sem közelítik. 
Törökország 61,6, Oroszország európai fele 15,8, 
Németország (az Ausztriával való egyesülés előtt 
és a gyarmatveszteséget figyelmen kívül hagyva) 
13, Bulgária 9,9 százalékot vesztett el területéből, 
míg Magyarország 71,4 százalékát csatolták el.
Lélekszámban ugyanezek az országok 39,6, 
20,4, 9,5, 8,9 százalékos veszteségével szemben 
Magyarország népének 63,5 százaléka került 
idegen állam uralma alá.
Magyarország területéből hat állam részesedett. 
Az ország szétdarabolásának nagyarányúságát 
jellemzi, hogy csak a Romániának jutott rész 
(31,7 százalék) nagyobb, mint a Magyarországnak 
meghagyott egész terület, amely 28,6 százalékot 
tesz ki. Jugoszlávia és Csehszlovákia egyaránt 19 
százaléknyi rablott területnek örülhetett, míg az 
ausztriai, lengyel és olasz felek egy százalék körüli 
területtel gazdagodtak.
Az anyaország 63 vármegyéje közül mindössze tíz 
maradt meg sértetlenül, a 27 törvényhatósági jogú 
városból 11, a 112 rendezett tanácsú városból 36, a 
2701 körjegyzőségből 722, a 2176 nagyközségből 

Elekes Dezső 1938-ban megjelent Trianon 
mérlege c. írását felidézve emlékeztetünk, mibe 
került a Kárpát-medence magyarságának a 93 
évvel ezelőtti békediktátum.
A Statisztikai Szemlében megjelent összefoglaló 
az adatokba Horvátországot és Szlavóniát is 
beleszámította, enélkül például a nemzetiségre 
vonatkozó adatok még drasztikusabbak 
lennének a magyarság számára.
A szerződés Magyarországból csak sík- és 
dombvidékeket és az északi hegyvidék néhány 
nyúlványát hagyta meg. Az új határ legnagyobb 
gazdasági hátránya az volt, hogy Magyarországot 
szinte egyoldalú agrárgazdálkodásra kárhoz-
tatta, megfosztva nyersanyagforrásaitól és 
jelentős belső fogyasztópiacaitól.

TRIANON
SZÁMOKBAN
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1006, a 10 196 kisközségből 2490 volt az 1919. évi 
állapot szerint a csonka ország területén.
A trianoni békeszerződés a magyar anyanyelvű 
népességének kereken egyharmadát helyezte a 
szomszéd államok impériuma alá, és csupán 67 
százalékát hagyta meg a csonka ország területén. 
A magyarországi németek 27,2, a tótok 8,4 
százaléka maradt csonka országban, a többi 
nemzetiségnél ez az arány mindössze 1-2 százalék. 
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a mai 
terület lakosságának 88,4 százaléka, míg Nagy-
Magyarország lakosságának 48,1 százaléka volt 
magyar anyanyelvű.
A Csehszlovákiához csatolt terület 30,2 százaléka, 
a Romániának ítélt föld 31,9 százaléka volt 
magyar. A területcsökkenés következében a római 
katolikus vallásúak száma 52-ről 63 százalékra 
nőtt, és csaknem megduplázódott a reformátusok 
részaránya: 12,6-ról 21,3 százalékra. Az izraelita 
felekezet számaránya 4,5-ről 6,2 százalékra nőtt.
Mezőgazdaság
Az országcsonkítás a termelési szektorban is súlyos 
torzulást eredményezett. A szántóföldek aránya 
44-ről 60 százalékra nőtt, javarészt az erdőségek 
kárára. Nagy-Magyarország szántóföldjeinek 38,6, 
erdeinek 12,6 (!) százalékát tarthattuk meg 1920 
után. Egyedül a szőlőültetvények java részét (62,5 
százalék) sikerült megőriznünk.

A főbb gabonatermények hozama a rozs (58,9%), az 
árpa (44,8%), a búza (41,5%) és a burgonya (34,6%) 
esetében meghaladta a területcsonkítás arányát, 
a zab és kukorica termelés 29-30 százalék körül 
alakult. A sertés- (43,8%) és lóállomány (38,1%) 
csökkenése is átlag feletti maradt, a méztermelés 
viszont 32 százalékra csökkent, és 331 ezer kecskéből 
csupán 21 ezer darab jutott Kis-Magyarországnak.
Bányászat, ipar
A békediktátum az ország hegyvidékeinek 
elcsatolásával az ipar fontos feltételeitől fosztotta 
meg az országot. A szenet kivéve az erőforrások 
javarésze éppúgy elveszett, mint a föld méhében 
rejlő nyersanyagoké. Határon kívül maradtak 
arany, ezüst, réz, mangán, kén, antimon, horgany 
és só lelőhelyeink.

Ország(rész) Terület (km2) Terület (%) Lakosság (fõ) Lakosság (%) Ebbõl magyar 
(fõ)

A Szent Korona országai 
(Magyarország és Horvát-
Szlavónország)

324.411 100 20.886.487 100 10.050.575

Magyarország 282.870 87,195 18.264.533 87,45 9.954.170

Romániához 103.093 31,78 5.265.000 25,21 1.664.000

A Szerb – Horvát - Szlovén 
Királysághoz 62.092 19,14 4.122.000 19,735 562.000

Csehszlovákiához 61.633 18,9 3.576.000 17,12 1.072.000

Ausztriához 4.020 1,24 358.000 1,714 26.000

Lengyelországhoz 589 0,18 24.000 0,115 1.000

Olaszországhoz 21 0,000065 50.000 0,239 7.000

Elcsatolva összesen 231.448 71,345 13.395.000 64,13 3.332.000

Csonka-Magyarország 92.963 28,655 7.516.000 35,87 6.718.000

A négyzetek nagysága az egyes vármegyék 
erdőterületeinek a nagyságát mutatja



8

A bauxit egészében elveszettnek vélt telepeiért a 
háború utáni kutatások a Dunántúlon kárpótlást 
találtak s hasonló remény biztat a kőolajnál is – 
írja az 1938-as tanulmány. Az energiahordozók 
terén a szénveszteség volt kevésbé fájdalmas, az 
1915-ös adatok szerint az évi kőszénbányászat 
72,8, a barnaszénbányászat 69,5 százalékát sikerült 
átmenteni. Drasztikusan csökkent viszont a 
vasérctermelés, 16,9 (!) százalékra.
„A maradékországnak, bár területe túlnyomóan 
agrárjellegű, még mezőgazdasági termékekre 
alapozott egyes iparágai is nyersanyagok és 
félgyártmányok hiányával küzdenek. Így a malom-
ipar, mely a Bánság és Bácska gabonatermését 
is őrölte, a fafeldolgozó- és papíripar, mely az 
erdők hiányát s a fűrésztelepek kilenctized 
részének elcsatolását sínyli, a textilipar, melyet a 
len- és kendertermelés több mint háromnegyed 
részének (77%) elszakítása érint érzékenyen. 
Ha még figyelembe vesszük a fogyasztópiacok 
megszűkülését: fokozottan kell értékelnünk a 
megcsonkított Magyarország erőfeszítését, mely 
a mai határok adta lehetőségek között az ipar 
szinte minden ágát életben tudja tartani, sőt nem 
egyet közülük virágzóvá fejlesztett” – olvasható az 
irományban.

Kereskedelem és 
közlekedés
„A trianoni határmeg-
szabás nem törődött a 
közlekedés természet 
adta kialakulásával 
sem. A szárazföldi és 
vízi útvonalaknak a 
gazdasági szempontok 
figyelembevétele nélkül 
történt széttagolásával a 
közlekedésben okozott 
vérkeringési zavarokat 
növeli, hogy a határ 
mentén a nagyobb 
városokat szinte kivétel 

nélkül az utódállamoknak ítélték, fontos közúti 
s főleg vasúti csomópontok egész sorát hagyva 
közvetlenül az új határon kívül” – állapítja meg 
összefoglalójában Elekes Dezső.
Az állami közúthálózatnak – melynek a perifériák 
felé való kiépítésére Nagy-Magyarország különös 
figyelmet szentelt – a békeszerződés csupán 26,2 
százalékát hagyta meg. A vasútvonalak 37,9 
százaléka, a vasúti kocsipark alig negyede vészelte 
át az elcsatolásokat.
„A trianoni békeszerződés Magyarországot 
nemcsak a tengertől szakította el, hanem a 
belvízi közlekedés törvényeivel is szembeszállt. 
A békebeli Magyarország egységes, koncentrikus 
vízrendszerében a szélső országrészek vizei az 
Alfölddel való forgalmat kitűnően szolgálták, míg 
a mostani szétszabdaltságban a szomszéd államok 
belforgalma nehézkessé, vízi hálózata excentrikus 
felépítésűvé vált. A régi Magyarország 6011 km 
hajózható Vizi útjából a mai országnak csak 2128 
km maradt, a gőzhajóval is hajózható vízi utak 
hossza pedig 2511 km-ről 1063 km-re szorult alá” 
– állapítja meg a tanulmány.
A békediktátum katonai előírásai
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződést 
a magyar törvényhozás az 1921. évi XXXIII. 
törvényben cikkelyezte be, amely 1921. július 26-
án lépett életbe. A magyar haderőre vonatkozó 
korlátozásokat a törvény V. része (katonai, 
hadihajózási és léghajózási rendelkezések) tartal-
mazza. A békediktátum rendkívül súlyosan 
érintette a magyar haderőt, annak létszámát, 
fegyverzetét, közel két évtizeden át meghatározva 
fenntarthatóságát és szerepét a Magyar Királyságban. 
Magyarország fegyveres erőit a békeszerződés 
életbe lépését követő három hónapon belül kellett 
a szerződésben előírtak szerint leszerelni, illetve 
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a megszabott mértékben korlátozni. Az általános 
hadkötelezettséget megtiltották, a hadsereget 
kizárólag önkéntes alapon lehetett felállítani, 
illetve kiegészíteni.
A haderő létszáma nem haladhatta meg a 35.000 
főt, beleértve a pótkereteket is. Ezen belül a 
tisztek aránya nem emelkedhetett az összlétszám 
huszad, az altiszteké a tizenötöd része fölé (1750, 
illetve 2333 fő). A csapatvezetésre vagy háború 
előkészítésére alkalmas minden szervezetet 
hadosztályparancsnokságon felül megtiltottak, 
így a vezérkar létét is. Az engedélyezett létszámon 
felüli csapatokat fel kellett oszlatni. A diktátum 
csak a határokon belüli, karhatalmi feladatokra 
képes, megnyomorított, korlátozott védelmi 
képességű haderő létét tűrte el.
A diktátum a készletben tartható fegyverzet 
milyenségét és mennyiségét is meghatározta. 
Összességében a haderő főbb nehézfegyverzete 
nem lehetett több mint 525 géppuska, 70–70 
könnyű és közepes aknavető (fegyverenként 1000, 
illetve 500 darab lőszerrel), valamint 105 könnyű 
tábori és hegyiágyú vagy -tarack (fegyverenként 
1000 darab lőszerrel). A 10,5 cm-nél nagyobb 
űrméretű lövegek rendszerben tartását megtil-
tották. A létszámhoz viszonyított többletfegyverek 
kizárólag pótlásra voltak használhatók.
Ezzel az engedélyezett fegyvermennyiséggel 
minden komolyabb támadó hadműveletre alkal-
matlanná tették a Honvédséget, sőt jelentősen 
csökkentették egy védelmi hadművelet sikerének 

esélyét is, miután a háború tapasztalatai azt 
mutatták, hogy jelentős közepes és nehéztüzérség 
nélkül a hadviselő fél esélytelenné válik.
A megadott határidőn túl a meglévő fegyver- 
és lőszerfelesleget a szerződés által létrehozott 
Szövetségközi Ellenőrző Bizottság által megjelölt 
helyen letétbe kellett helyezni. A hadiipart sújtó 
korlátozások szerint fegyvert, lőszert és más 
hadianyagot csak egy, állami tulajdonban lévő 
gyárban volt szabad előállítani, ahol a termelés 
nem haladhatta meg a létszám- és fegyverzeti 
korlátozások által megszabott szükségleteket. 
A hadsereg kizárólag Magyarország területén, 
rendfenntartásra és határszolgálatra volt 
alkalmazható. A katonaiskolák növendékeinek 
számát a tisztikarban beállt üresedések számához 
kellett igazítani. Sport- és egyéb egyesületek 
katonai kérdésekkel nem foglalkozhattak.
Magyarország haderejének katonai vagy 
hadihajózási repülőszolgálata nem lehetett, a 
hadi repülőgépeket meg kellett semmisíteni. 
Az 1920 előtti tengeri kikötőkben építés alatt 
álló hadihajókat és a Dunai Flottillához tartozó 
minden monitort, torpedóhajót át kellett adni 
vagy leszerelni. Az antant hatalmak diktátuma 
súlyos helyzetbe hozta ugyan a hadvezetést, de 
maradéktalanul nem érte el célját. Az ország 
életben tartotta hadseregét, megkezdődött a 
„rejtés időszaka”.

Korabeli sajtóanyagok és kiadványok felhasználásával 
összeállította: Szentiványi György

A haderő viszonyok Trianon után
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Dr. Róbert Péter
egyetemi docens:

Trianon
és a zsidók

Az első világháború merőben más volt, mint a 
megelőző századok összecsapásai, különbözött a 
hadviselés módjában, de a szembenálló hadseregek 
összetétele tekintetében is. Egyes országok szinte 
teljes férfilakossága egyenruhát öltött. Ellentétben 
a múlttal, amikor a fegyverviselés a nemesség 
kiváltsága volt, most a polgárok is részt vehettek 
hazájuk védelmében. Felekezetre tekintet nélkül 
érkeztek a behívók és zsidó katonák tömegei jelentek 
meg a laktanyákban és a fronton. Igy volt ez az 
osztrák-magyar monarchiában is, 320.000 zsidó 
vonult be, akik közül minden nyolcadik soha nem 
tért vissza…
Milyen volt ekkor a magyar zsidóság?
Az 1867-es egyenjogúsítás kulturális és gazdasági 
téren gyors magyarosodást eredményezett, nagy 
előrehaladást értek el, zömük kormánypárti 
volt. Érdekes dokumentuma ennek Tisza István 
Nemzeti Munkapártjának 1912-es választási 
támogatására felszólító jiddis nyelvű körlevele, 
amelynek héberbetűs szövegében a párt nevét latin 
betűkkel írták le. A zsidóságban sokan voltak „48-
as” tehát ellenzékiek is. Jó néhány zsidó képviselő a 
parlamentbe jutott közülük. De nagyon sok zsidó vett 
részt a baloldali mozgalmakban, szakszervezetben, 
Gallilei-körben, egy részük szerepet vállalt az 
1919-es tanácsköztársaságban is. Érvényesült az 
egyenjogúság a hadseregben, noha létszámuk alatta 
maradt lakossági ará-nyuknak, viszont a tartalékos 
tisztek 17-18%-a volt izraelita felekezetű. (Az első 
világháború hadügyminisztere báró Hazay Samu is 
zsidónak született Rimaszombaton). 

Vesztett háború után 
Az egyenlő jog a hősi halálra a fronton maradéktalanul 
érvényesült, egy tábori rabbi az olasz harctéren 268 
zsidót temetett el egyetlen véres napon!
A zsidók közgondolkozását nagyon megrázta a 
háborús vereség, a forradalmak, ellenforradalom 
és a mindezek következtében növekvő antiszemi-
tizmus. Tragikusan fejezte be a korszakot a trianoni 
békeszerződés, amely az egész országot – és benne a 
zsidóságot – valósággal sokkolta. Hiszen a döntés, 
a magyar zsidóságot nagyban érintette, jelentős 
részüket az utódállamoknak juttata. (A magyarságnak 
egyharmada került az utódállamokba, a háború előtti 
milliós zsidó lakosságnak több mint a fele!)  

A felekezet legnagyobb, legrelevánsabb lapja az 
Egyenlőség, azonnal felismerte a veszélyt. Biró Lajos 
a hires iró-publicista, Ady barátja vezércikkben 
írta: ”Ebben a válságos helyzetben miránk, magyar 
zsidókra az a kötelesség hárul, hogy változatlan forró 
szeretettel, de sokszorozott önzetlenséggel siessünk 
minden áldozatot meghozni, melyet hűséges 
fiaitól a haza megkívánhat. Igen sok testvérünknek 
van összeköttetése az európai kultúrélet vezető 
szellemeivel és irányító orgánumaival. Ezeknek a 
zsidó testvéreinknek  haladéktalanul munkához 
kell látniok, és mindent meg kell tenniök, hogy 
a béketárgyalások idejére a magyar nemzetünk 
iránt való fagyos közhangulatot melegebbé tegyék.” 
(Egyenlőség, 1918.nov.2.) November 6-ra zsidó 
nagygyűlést hívtak össze a Vigadóba tiltakozásul 
a területek elszakítása ellen. Érdekes olvasni a 
beszámolót a napirendről és fogadtatásáról: 
„1.pont A magyar zsidóság  törhetetlen hűségnyilat-
kozata a magyar nemzethez. A közönség felállva tapsol. 
2. pont felhívja a külföldön élő hittestvéreket, 
harcoljanak a magyar integritás, a magyar állam 
becsületének védelme mellett. Őrjöngő taps.” 
A viharos gyűlésre önhibájukon kívül két küldött 
késve érkezett: „Egyszerre két ember közeledett felénk 
lihegve. -Elnök úr! – lihegte az egyik. – A csehek 
betörtek a Felvidékre és elhurcolták Pozsony megyéből 
az összes zsidókat. A másik ember megtörölte izzadt 
homlokát: -A románok is betörtek…Besztercén folyik 
a vér, csupa zsidó áldozat. Erdély, Erdély elveszett.” 
Ez volt a történelmi Magyarország zsidó hitköz-
ségeinek utolsó fóruma! Végül az elnökség egy 
sürgönyt intézett a világ zsidóságához:

„ A magyar nemzethez való szent, elszakíthatatlan 
tudata által vezéreltetve és a magyar nemzetnek zsidó 
vallású polgárai jogai iránt mindenkor tanúsított, 
messze világító szabadelvűségéért érzett soha el nem 
múló hálájával eltelten, hittestvéri bizalommal és 
szeretettel fordul önökhöz azzal a közel egymilliónyi 
magyar zsidó aggódó lelkéből fakadó kérelemmel, 
hogy a demokratikus magyar kormánynak a békére 
és nagy nemzetünk állami újjáépítésére és területe 
integritásának fenntartására irányuló tevékenységét 
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államkormányuknál minden erejükből támogassák, 
véssék szívükbe és lépéseiknél hassa át önöket az a tudat, 
hogy sorsunk a magyar nemzet sorsával válhatatlanul 
összeforrott, és hogy a magyar zsidók súlyos sérelme 
volna az ezeréves Magyarország szétdarabolása…” 
Aláírók között megtaláljuk a gazdasági élet 
vezetőit ( Kohner Adolf, Ullmann Adolf és Weiss 
Manfréd bárókat), Vázsonyi Vilmos minisztert és 
természetesen a zsidó közélet alakjait. Mezei Mór, 
Szabolcsi Lajos és mások neve mellett csak a kultúra 
zsidó nagyjai hiányoznak.” A csepeli rádió még az 
éjszaka sugározta a francia és angol nyelvre lefor-
dított szöveget.
Elhatározták bizottság küldését Svájcba a 
magyar béketárgyalások zsidó vonatkozásainak 
megbeszélésére. Már volt szó a megszállt területek 
zsidó lakosságának sérelmeiről. Az új hatóságok 
gyakran arra hivatkoztak hogy az atrocitásokat mint 
magyar hazafiak szenvedték el. Így Hodzsa Milán 
szlovák politikus, az első budapesti csehszlovák 
követ elismerte kb. 5000 zsidó család kitelepítését a 
Felvidékről, de szerinte ezzel a magyarságot akarták 
sújtani . Utalhatunk itt a Huszadik Század című 
folyóirat 1917-es körkérdésére a zsidókérdésről, ahol 
Anton Stefánek a magyarországi szlovák kulturális 
mozgalom egyik vezére, később a prágai Narodni Listy 
munkatársa fejtette ki álláspontját. „Ma a magyarság 
exponenseinek tekintik őket, a szolgabírák, jegyzők 
és a csendőrség önkéntes segédcsapatának és minden 
rosszat feltétételeznek róluk…Letagadhatatlan tény, 
hogy a zsidókat nem köti semmiféle etikai kapocs 
a szlováksághoz és hogy kölcsönös idegenkedésük, 
főleg a háború alatt, sajnálatosan kiéleződött. 
Zsidóval, álljon az bár a legnagyobb becsületesség 
és tudományosság hírében, nem mer senki a 
nyilvánosság előtt nyílt barátsággal szóba állani.” 
Felveti, hogy Csehországban ez másképpen volt, Ott 
Masaryk a vérvád ellen védelmezte a zsidókat.
Elemzi a zsidóság asszimilációs folyamatát, amely 
Észak-Magyarországon tragédiát fog hozni a 
zsidókra, mert a dzsentrikhez igyekeznek hasonulni. 
Pedig azelőtt a helyi zsidóság „nem állt ellenséges 
lábon szlovák polgártársaival…A szlovák becsülte a 
zsidó mély vallásosságát, tisztelte a zsinagógát…” Ez 
egyaránt jelentkezett az egyszerű embereknél és az 
értelmiségnél, utóbbiak közül Dusán Makovickyt, 
Tolsztoj szlovák munkatársát említi. Optimista 
végkövetkeztetése: „még ma sem lehet általános 
értelemben felfogott ..antiszemita szellemről, zsidó-
gyűlöletről szólni a szlovákság körében.” Nem csoda, 
hogy az idegen csapatok elleni – eléggé szórványos 
– polgári ellenállásban zsidók is részt vettek, főleg 
tartalékos tisztek, a balassagyarmati emléktáblán 
is van zsidó név. Közülük többet az új hatóságok 
letartóztattak, kivégzések is voltak.
Egyébként a zsidókból szerveződött un. önkéntes 
karhatalmi századok amelyek a pogromok ellen 

léptek fel, főleg a nemzetiségi vidékeken működtek 
(pl.Galgócz, Vágújhely) és egyúttal a magyar közigaz-
gatást is helyreállították.  
Később a forradalmak is sok zsidót érintettek, úgy a 
közismert vezetők, mint az áldozatok (kivégzettek, 
túszok ) között a zsidók száma meghaladta 
lakossági arányukat. A fellángoló antiszemitizmust 
a zsidóság vezetői a proletárdiktatúra elítélésével, 
hűségnyilatkozatokkal, valamint ősi módszerrel: 
pénzadományokkal (pl. a Nemzeti Hadsereg részére 
átadott 100.000 korona) igyekeztek csillapítani, de 
nem sok eredménnyel. 
Rengetegen megkeresztelkedtek, a 27 zsidó bárói 
családból néhány nap alatt 23 lett keresztény, csak 
a fővárosban több mint tizezren hagyták el őseik 
vallását 1919-ben. 
A trianoni békeszerződés szigoráért jelentős 
mértékben a Tanácsköztársaságot tették felelőssé, 
de a proletárdiktatúrában való közreműködés 

vádja súlyosan érintette a magyar zsidóságot. 
Ezért a zsidó szervezetek erőteljesen védekeztek 
ellene. Rögtön a bukás után nyilatkozatok-
ban ítélték el a proletárdiktatúrát, statisztikákat 
közöltek a kommün alatt letartóztatott és kivégzett 
zsidókról, akiknek száma meghaladta a felekezet 
lakossági arányát. A pesti hitközség ünnepélyesen 
deklarálta: „ A Hitközség konstatálni kívánja, hogy 
a kommunizmusnak nevezett tévtan legelsősorban 
kereskedőellenes áramlat, senkire sem olyan káros 
és veszedelmes, mint a főleg kereskedelmi és ipari 
foglalkozást űző zsidóságra.” 
Kénytelenek voltak szólni a közismert zsidó-
származású népbiztosokról is: „A Hitközség 
megtagad minden szolidarítást azokkal, akik akár a 
bolsevizmus propagandájában, akár annak gonosz-
tetteiben aktív részt vettek és azokat, mint a haza 
és a vallás ellenségeit – amennyiben még a zsidó 
felekezethez tartoznának – annak közösségéből 
kirekeszti.” Az ellenforradalmi kormány el is fogadta 
a hitközségek álláspontját, de nehéz volt a helyzetük. 
Ellentmondás keletkezett több igény között. Hivatalos 
részről figyelembe kellett venniük az őket hatalomra 
emelő fegyveres és polgári csoportok zsidóellenes 
hangulatát, ugyanakkor a külföld felé védelembe 
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kellett venni a zsidóságot, akiket az utódállamokkal 
szemben nemzetközi fórumokon teljesen magya-
roknak tekintettek. Ezzel már a gróf Teleki Pál 
vezette Békeelőkészítő Iroda is foglalkozott. Noha 
ezekben a hónapokban Magyarországon dühöngött 
az antiszemitizmus, a zsidókat fizikai bántalmak 
érték, sokan az egyenjogúság visszavonását sürgették 
szóban és írásban, a békekongresszus felé a hazai 
zsidóság teljes és visszafordíthatatlan magyarrá 
válásával érveltek:
„magyar zsidók száma meghaladja az egymilliót, 
antropológiai szempontból csak vallási különbséget 
mutatnak fel. Büszkén emlegetik, hogy a honfoglaló 
magyarokhoz török eredetű kazárok csatlakoztak, akik 
közül többen a zsidó vallást vették fel. Bizonyos, hogy 
a XIII.századig Magyarországon jobb bánásmódban 
részesültek, mint a nyugati országokban… 1790 óta a 
magyar törvényhozás sorsuk javításával foglalkozik 
.Ez volt az oka annak, hogy amikor emancipálódtak, 
számuk félmillióra rúgott. Legnagyobb részük 

teljesen asszimilálódott a magyarokhoz. Velük 
született internacionalizmusuk ellenére is kiváló 
magyar írókat és művészeket adtak nekünk. A magyar 
nemzeti lélekhez való asszimilációjuk következtében 
el kell ismerni, hogy faji szempontból a magyar 
zsidók már nem is zsidók, hanem magyarok.” Ez a 
részlet a külügyminisztérium által kiadott béke-
előkészítő anyagból furcsán hangzik, tekintve hogy 
szerzője, vagy legalábbis jóváhagyója az a gróf Teleki 
Pál volt, aki később egyetértett a numerus clausussal 
és a zsidótörvényekkel! Maga Teleki Pál aki ezekben 
az időkben a parlamentben a „nem megbizhatóak” 
számára munkaszolgálatot javasolt és előkészítette a 
„numerus clausus” törvényt is erélyesen síkraszállt  a 
békekonferencián a zsidók magyarsága mellett . Nem 
érdektelen az a körülmény, hogy a Békeelőkészitő 
Iroda anyagait megtárgyaló üléseken – amelyeket 
néha az Ullman Adolf irányította Magyar Általános 
Hitelbankban tartottak – résztvettek zsidó származású 
előkelőségek, pl. Hatvany Károly, Madarassy – Beck 
Gyula, Lánczy Leó, Chorin Ferenc, Bacher Emil, 
Walder Gyula és mások. Az anyagban külön fejezet 
szólt a zsidókról, főleg a román hadsereg zsidóellenes 

kilengéseit sorolva fel. Fent említett irat 135. oldalán 
közöl egy jegyzéket, támadva a román statisztikát, 
amely a zsidókat nemzetiségnek veszi: ”Célzatos és 
tudománytalan a román memorandumnak azon 
eljárása, hogy a zsidókat levonják a magyarok 
számából a 146. oldalon határozottan a magyar fele-
kezetek közé sorolja az izraelitát, szemben a német és 
román jellegű vallásokkal.
Demográfiailag a városok magyar többségét 
hangsúlyozták olyan helyeken is, ahol a zsidóság nagy 
száma volt a döntő. Pl. Nagyvárad 25%, Munkács 45%, 
Szatmárnémeti 20%, ezeken a helyeken az ő vállalt 
magyarságuk biztosította később a kisebbségi jogokat 
a magyar lakosság részére, ők voltak a mérleg nyelve. 
Különösen fontos lett volna állásfoglalásuk abban az 
esetben, ha a békekonferencia elfogadja a magyar 
javaslatot a vitatott területeken tartandó népszava-
zásról. Ezt zsidó részről is tudták, hiszen Léderer 
Pál a Pesti Izraelita Hitközség elnöke így számolt be 
Somssich József külügyminiszterrel és Teleki Pállal 
1919 decemberében folytatott tárgyalásáról:
”…Amidőn a tanácskozás folyamán eljutottunk 
a máramarosi és beregi népszavazáshoz, a 
leghatározottabban kijelentettem, hogy az itteni zsidók 
kivétel nélkül magyaroknak fogják magukat vallani.”
A magyar küldöttség végig ellene volt a zsidók 
nemzetiségként számontartásának, különösen a 
román féllel vitatkoztak ebben az ügyben. 
Támaszkodhattak a magyar zsidóság egységes 
állásfoglalására, amely osztozott az ország egész 
lakosságának a trianoni rendezést elutasító magatar-
tásában. Idézzük meg – legalább részben – a Pesti 
Izraelita Hitközségnek az Egyenlőség 1920.január 
24-i számában megjelent többnyelvű felhívását a 
világ zsidóságához:
„Testvéreink!
Jöjjetek segítségünkre a szörnyű veszedelemben, 
amelyet a békeszerződés számunkra jelent. A magyar-
zsidó műveltség legvirulóbb vidékei, a magyar 
Felföld, zsidóságunk eme kiapadhatatlan újjászületési 
medencéje, a Bánság és Erdély, a magyar zsidó 
ipar eme viruló tájai, idegen kezekre kerülnek az 
igazságtalan béke által.” Tehát a magyar zsidóságot 
is legalább annyira sújtják a békefeltételek mint a 
keresztény lakosságot. Tehát a jövőben nehéz feladat 
áll előttük: „Háromszorosan – négyszeresen kell majd 
minden erejét koncentrálnia, hogy magyar hazája és 
ősei hite iránti kötelességét teljesíthesse”. 
Ehhez kér önérzetes hangon segítséget a világ 
zsidóságától. ”Nem hihetjük, hogy ti, kik a 
magyar zsidóknak köszönhettek annyi világhírű 
zsidó tudóst, most tétlenül nézhetnétek, hogyan 
száradnak ki a zsidó kultúra, a zsidó tudomány 
eme kútforrásai”. Pedig ez még a nagy értelmiségi 
kivándorlás előtt volt! Lehet, hogy előre látták a 
jövőt? Leszögezi hazafias álláspontjukat: „ Mi magyar 
zsidók magyarok akarunk maradni és nem hagyjuk 
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el magyar hazánkat legnagyobb nyomorában, részt 
óhajtunk venni szeretett hazánk újjáépítésében  
teljes erőnkkel”. Ezért fordul a nyugati győztes – 
esetleg semleges – országok hitközségeihez: „Angol, 
amerikai, francia, svájci hittestvéreink, támogassátok 
befolyástokkal, kérelmeitekkel a ti kormányaitoknál a 
magyar békedelegáció kérelmét, mely egyúttal magyar 
hittestvéreitek kérelme, mely egyúttal, tót, bánsági és 
erdélyi hittestvéreitek kérelme”. Különösen igaz volt 
ez a Felvidéken, ahol az impériumváltás antiszemita 
atrocitásokkal járt. Később a csehszlovák demokrácia 
kedvezőbb helyzetet hozott a zsidóság számára, de 
ekkor még inkább az a szlovák álláspont érvényesült 
a zsidókról, amelyet Anton Stefánek a Huszadik 
Század című folyóirat 1917-es híres ankétjában így 
körvonalazott: ”Ma a magyarság exponenseinek 
tekintik őket, a szolgabírák, jegyzők és csendőrség 
önkéntes segédcsapatának és minden rosszat 
feltételeznek róluk…”
Romániáról elég megjegyezni, hogy a nemzetközi 
nyomás ellenére az első világháború utánig a cári 
Oroszországgal csak a román királyság tagadta 
meg a törvényes egyenjogúságot zsidó polgáraitól. 
Sajnos kivégzések is előfordultak, pl. Szinérváralján 
a román csapatok 18 zsidót lőttek agyon a Székely 
Hadosztálynak való kémkedés vádjával. Ellentétben 
Csehszlovákiával és Jugoszláviával, Romániában 
később sem javult a zsidók helyzete. 
Az Országos Orthodox Iroda elnöke Frankl Adolf  
a zürichi világkonferencián kijelentette, de a 
Magyarországi Cionista Szervezet 1919. augusztusi 
miniszterelnöki beadványa is hangsúlyozta: ”Ezekben 
a rettenetes napokban tehát a keresztény magyarság és 
a zsidóság az érdekek egész hálózatával van egymáshoz 
fűzve. Csak együtt élhetünk, és bármelyikünk halála 
magával rántja a másikat…” 
Kiss Arnold budai rabbi, aki költő is volt felszólította 
az erdélyi zsidókat: ”Menjetek ki apátok, anyátok 
sírjára, vigyetek ki magyar dalt, magyar virágot és 
mondjátok el a zsidó szeretet fogadalmát: Nem, 
nem sohasem!” Mezey Sándor így szólt hozzájuk: 
„Magyar zsidók az új határon! Maradjatok 
magyarok a gyászban, hogy magyarok lehessetek 
az újjászületésben!” Az Országos Rabbiegyesület 
körlevele sem fogalmazott másképp: „Őrizzétek meg, 
elszakított testvérek hiteteket a magyar hazának, 
maradjatok szívben-lélekben magyarok!”
Kecskeméti Lipót rabbi Nagyváradon így beszélt 
a zsinagóga szószékén: „A mi nemzeti érzésünk a 
magyarságé. Mi az új uralomban is magyar zsidók 
vagyunk, a magyar érzésnél kitartunk a maga 
végtelenségében.” A megtorlás nem is maradt 
el. Román katonák szuronyok között kísérik a 
helyőrségi börtönbe!
Nem hagyhatjuk ki a külföldön élő. Magyarországról 
kivándorolt zsidók tevékenységét sem. Legnagyobb 
volt köztük az USA-ban letelepedettek csoportja. 

Csikágóban Singer Berthold  bocsátja ki az első 
írásokat Trianon ellen és Turteltaub Lajos végigjárja 
az amerikai magyar egyesületeket irredenta 
szavalatokkal. Nemcsak írtak és szavaltak: az 
amerikai   magyar segélybizottság – amelynek 
elnöksége és aktivistái kizárólag zsidók voltak 20.000 
pár cipőt, 50.000 dollárnyi élelmiszert  küldött 
Budapestre és berendezte a Rókus kórházat. JOINT 
zsidó segélyszervezet 18.000 Szibériában rekedt 
magyar hadifoglyot –zömmel keresztényeket – 
szállított haza tengeri úton.  
Mindezek nem hatottak a közvéleményre. A 
béke gyásznapján, (június 4-én) a franciák és az 
utódállamok elleni tüntetések zsidóellenes jelleget 
kaptak. Nem volt elég a jelszavak skandálása: 
hivatalos jelentés szerint 85 zsidó sebesültet láttak 
el a mentők! Egy rikkancsot azért vertek véresre 
a Dunakorzón mert az Egyenlőség zsidó újságot 
árulta, lapjait elégették. Pedig éppen ez a lapszám a 
béke miatt feketekeretes gyászban jelent meg, első 
oldalán Kiss József hazafias versével.

Zsidó veszteség az új helyzetben
Ez a gyász nem volt mesterkélt. A magyar zsidóságnak 
volt oka fájlalnia az ország megcsonkítását. A 
békeszerződés megváltoztatta helyzetüket itthon 
és az elcsatolt területeken egyaránt. Elsősorban 
az emberveszteség: az 1910-ben még 911 ezer 
fős felekezet 1920-ban 473 ezerre csökkent, tehát 
létszámának 48%-át elvesztette, bár a megmaradt 
ország lakosságán belüli aránya 5,9%-ra nőtt. Olyan 
nagy múltú hitközségek szakadtak el mint Pozsony, 
Ungvár vagy Nagyvárad. Főleg az orthodoxiát 
sújtotta az észak-keleti rész , a hagyományokhoz hű 
„Unterland” elvesztése. Új határok közbeiktatása a 
galiciai bevándorlást is megszüntette (ez különben 
sem volt olyan mérvű, mint az antiszemita  
propaganda állította)!
Megváltozott a zsidóság településszerkezete is, az 
urbanizáció, elsősorban a főváros javára. 1910-
ben 50,8% volt városlakó, Trianon után 72,7%. 
Budapesten élt már a háború előtt a magyar zsidóság 
közel negyede, 1920 után az itt élő 215 ezer fő, ha 
hozzászámítjuk a peremvárosok (különösen Újpest) 
zsidó lakosságát, az ország zsidóságának több mint 
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felét tette ki. Ez szociológiailag is változást jelentett.
Eltűntek a kárpátaljai és máramarosi „paraszt-
zsidók”, előbbi helyen volt a zsidók között a világon 
a legmagasabb a földművesek aránya, 22%. Nagyon 
lecsökkent az orthodox és a status quo hitközségek 
létszáma. Előbbiek aránya a világháború előtti 52%-
ról 31-re esett! Ez együtt járt viszont az asszimiláció 
erősödésével és a jiddis nyelv visszaszorulásával.
Székely Béla 1936-ban így elemzi Trianon hatását 
a zsidó társadalomra: „Az összeomlás az ország 
földrajzi, politikai és gazdasági struktúráját teljesen 
megváltoztatta, de megváltoztatta lelkiségét is. 
Ezzel természetesen megváltozott a zsidók politikai 
és gazdasági helyzete is. Politikai funkciójában 
feleslegessé vált, amennyiben a kis Magyarország 
megszűnt nemzetiségekből összetett állam lenni, így a 

magyar zsidók korábbi felhasználhatósága is megszűnt  
De szociális szerepében is szembekerül a gazdanép 
uralkodó osztályának érdekeivel A gazdasági élet, a 
maga megszűkített kereteiben a hazatért katonákat, 
a felnövekedett új nemzedéket a maga igényeinek 
megfelelően elhelyezni nem tudta. Így ver gyökeret 
egy új antiszemitizmus, amelynek feladata az, hogy 
a zsidókat az állami élet kompetenciája alá tartozó 
minden területről kiszorítsa és ezzel elfoglalható 
helyekről gondoskodjék.”

A zsidóság mint bűnbak
Nem véletlen, hogy a zsidóság helyzete ilyen nagyot 
romlott a háborús áldozatok, az „egyenjogúság 
a hősi halálban” után. A vesztett háború és a 
békediktátum okozta problémákat sokan a zsidók 
rovására szerették volna megoldani. Csökkenteni 
akarták a zsidó értelmiség számát és ezt szolgálta 
a korabeli Európa első zsidótörvénye a numerus 
clausus is, amely a zsidó egyetemi hallgatók arányát 
szorította le. Mindenképpen helytelen volt ez a 
méltánytalan és igazságtalan „törvény”. Elsősorban a 
szegényebb zsidókat sújtotta, a gazdagabb családok 
gyermekei külföldi egyetemekre mentek, sokan 
kikeresztelkedtek. Népszerűek voltak az olasz és a 
cseh egyetemek, sokan jártak (pl. Radnóti Miklós) 
Brno műszaki főiskolájára. 
Jellemző, hogy amikor az amerikai zsidók saját 
költségükön felajánlották egy zsidó egyetem 

létrehozását Budapesten, Haller István kultusz-
miniszter nem engedélyezte. Nem véletlenül nevezték 
gúnyosan a Keleti pályaudvar egyik helyiségét, ahol 
a külföldi egyetemekre utazó diákok gyülekeztek 
„Haller-várónak”. Ennél súlyosabb következménye 
volt a felkeltett hisztériának az egyetemi zsidóverések 
(„Hirig Simon akciók”) megjelenése. Az 
„életveszélyes egyetemek” nem használtak a patinás 
magyar felsőoktatás jó hírének!  A numerus clausust 
egyébként vidéki egyetemeken nem vették olyan 
szigorúan ez összefügg Trianonnal. Ugyanis az ottani 
magyar egyetemek átköltöztek magyar városokba, a 
pozsonyi Pécsre, a kolozsvári Szegedre még a nagy 
múltú selmecbányai műszaki főiskola is Sopronba. Új 
székhelyükön nehezen honosodtak meg, kevés volt a 
jelentkező, ezért a máshol elutasított zsidó diákokat is 
szívesen fogadták. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
a jogfosztó törvényt 1927-ben hivatalosan eltörölték, 
bár a „foglalkozási arányszámok” említése módot 
adott a diszkriminációra. (Radnóti is Szegeden 
végezte a bölcsészkart ).
Nemcsak az egyetemeken történtek tettlegességek. 
Az Ébredő Magyarok Egyesülete éjszakánként 
igazoltatta a zsidókülsejű járókelőket és bántal-
mazták, néha agyonverték őket. 1920 július 27-
én berontottak a Lipót körúti Club kávéházba, 
egy bankigazgatót agyonszúrtak, egy ügyvédet 
megsebesítettek. Októberben elfoglalták a Lipótvárosi 
Kaszinót és néhány zsidó szervezet székházát, ahová 
vagonlakó menekülteket telepítettek. A kormány csak 
az év végére tudott rendet teremteni. Addigra már 
sok zsidó értelmiségi elhagyta az országot. Nagy 
szellemi veszteség volt ez a kivándorlási hullám: 
talán elég, ha közülük Neumann János, Szilárd Leó, 
Teller Ede, Wigner Jenő, Mannheim Károly, Hauser 
Arnold, Kármán Tódor, Polányi Károly és Mihály, 
Szende Pál, Biró Lajos, Korda Sándor, Breuer 
Marcellt említjük meg. 
A zsidók helyzete az un. „elszakított területeken” 
nagyon kényes volt. Kétszeres nyomás alatt éltek, 
elindult egy disszimilációs folyamat, új zsidó 
identitásokat kerestek. Komlós Aladár a nagy 
irodalomtörténész ezt írja egy röpiratban Kora 
Álmos aláírással Eperjesről 1921-ben: „Aki még 
most is kételkedik benne, annak kísérletileg is 
igazolhatjuk, hogy dupla bőrünk van. Üsd előttünk 
a magyart és fáj Üsd a zsidót, és még jobban fáj. Mi 
duplán tudunk fájni.”
Megerősödik a cionizmus, sokan zsidó nemzeti-
ségűnek vallják magukat a statisztikában, de 
gyakorlatilag senki sem szlováknak! Dusan Kovác 
szlovák történész így ír a folyamatról: „Érdekes 
volt a zsidó nemzetiség fejlődése. A zsidók inkább 
vallási, mint etnikai csoportnak tekintették 
magukat, Csehszlovákia megalakulása után 
azonban a szlovákiai zsidó lakosság arra hajlott, 
hogy csehszlovák nemzetiségűnek vallja magát. Az 
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1930-as népszámlálás szerint a csaknem 137 ezer 
zsidó nemzetiségű lakosból nem egészen 73 ezer 
zsidó nemzetiségűnek mondta magát, 44 ezren 
cseh-szlovák nemzetiségűnek vallották magukat, 
10 ezren németnek és ugyanennyien magyarnak. A 
Csehszlovák Köztársaság törvényhozása kedvező 
feltételeket biztosított a zsidó lakosság kulturális és 
vallási életének fejlődéséhez.” 
(Szlovákia története, Pozsony 2001. Kalligram 
kiadó) ugyanezen könyv 178. oldalán néhány 
sorral feljebb egész Csehszlovákiában csak 180.000 
zsidó nemzetiségűt említ. Meg kell jegyezni, 
hogy a magukat zsidó nemzetiségűnek bejelentők 
is többnyire ragaszkodtak a magyar nyelvhez, 
nagy részük volt abban, hogy egyes városokban 
(pl. Munkács) engedélyeztek bizonyos magyar 
nyelvhasználatot. Voltak, akik a kisebbségi magyar 
politikai mozgalmakban is részt vettek, pl. a Magyar 
Párt alapítói és tagjai.  
Romániában is hasonló mozgás zajlott le. Mintegy 
200.000 erdélyi és kelet-magyarországi zsidó került 
a megnagyobbodott királyságba. Nagyobb részük 
magyar anyanyelvű és kultúrájú, bár Máramarosban 
jiddis tömegek éltek. Ők tették ki az ország 
zsidóságának negyedét és helyzetük határozottan 
romlott a békebeli Magyarországhoz képest. 
Európában a zsidók legkésőbb Romániában kaptak 
egyenjogúságot, legtöbbjük még állampolgár sem 
lehetett. Érdekes módon ők éppen a magyar zsidók 
számára oly hátrányos párizsi békekonferenciának 
köszönhetik végre megkapott jogaikat a kisebbségekről 
szóló szerződés 7. cikkelye alapján, amelyet 1919.
december 9-én Románia is kénytelen aláírni. Ennek 
ellenére nagyon erős volt az antiszemitizmus, 
amely különösen a magyarul beszélő erdélyi és a 
német kulturájú bukovinai zsidóságot támadta. Ők 
nehezebben tudtak ez ellen együtt működni  a többi 
tartomány zsidó lakosságával, hiszen az összeköttetés 
alapja a jiddis volt, nem is szólva a havasalföldi 
spanyol zsidókról. Erőteljesen támogatták a magyar 
kisebbség szervezeteit. Erősödött a cionizmus, de 
zsidó pártot csak 1928-ban sikerült alapítani, igaz 
hogy ők az 1931-es választásokon már az erdélyi 
zsidó szavazatok felét megkapták. 
Az erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség elnöke, Fischer 
József  így emlékezett: „ Az utolsó öt esztendőben 
keresztülgázolt a történelem az asszimilációs politikai 
mentalitáson. Az Erdélyben élő zsidóság meg nem 

cáfolható tényekkel demonstrálta, hogy visszatért a 
maga népiségéhez. Nem vallja magát sem magyarnak, 
sem románnak, csak zsidóságnak..” Ennek az 
állásfoglalásnak reális okai voltak. Az új hatalom 
gyakorlatilag szankcionálta, lehetetlenné tette a 
magyarsághoz valló adminisztratív jelentkezést, 
a magyarok a kisszámú zsidóval nem nyertek 
annyit, mint egy másik – kulturálisan, gazdaságilag 
jelentős – kisebbség együttműködésével. Statisztikai 
bejegyzés dacára az utódállamok zsidósága továbbra 
is magyarnak vallotta magát, erre az anyaországiak 
egyhangulag buzdították is őket. Schönfeld József  
a cionista irányzatú Zsidó Szemle szerkesztője 
a békeszerződés aláírásakor őszintén siratja az 
elszakított hitközségeket, de kétségtelennek tartja: 
”A megszállott területek zsidósága, ha formailag 
más országokhoz fog is tartozni, kulturális téren egy 
marad Csonkamagyarország zsidóságával. A zsidó 
nemzeti eszme jegyében szervezkedett zsidóság lesz 
az a láthatatlan erő, amely a mesterséges határokat 
le fogja dönteni és a kulturális kapcsok gazdasági 
kötelékeket is fognak létesíteni közöttünk.”   
A zsidó lapok, főleg az Egyenlőség mindig 
következetesen képviselte a magyar álláspontot.  
Szinte minden számban volt valami az elszakított 
területeken élő zsidókról, akiket a magyarsághoz 
való hűségre bíztatott. 1922-ben egész cikksorozatot 
szentelt ennek, „Az Egyenlőség munkatársa a 
megszállt területen” alcímmel. Gyakran idézte 
ottani magyar személyiségek nyilatkozatait, amelyek 
köszönetet mondtak a támogatásért. Pl. temesvári 
magyar vezető szerint a város kisszámú magyarsága 
már elveszne, ”hanem itt van a mi zsidóságunk, amely 
valósággal letéteményese a magyar kultúrának”. 
Bizonyítják ezt az olvasói levelek, néha névtelenül 
pl.” Nagybecskereki cionista” aláírással tesz hitet a 
magyar ügy mellett.
A jogszabályban rögzített numerus clausus volt a 
hazai zsidóságnak a legnagyobb és sérelme. Mégis 
amikor a Népszövetség be akart avatkozni, a zsidó 
szervezetek ezt elhárították, mert úgy látták, hogy 
a szerencsétlen trianoni szerződés nem lehet jogaik 
forrása, az a szerződés, amely megcsonkította 
Magyarországot, amely a nemzetnek gyásza. Ugyanis 
a londoni Joint Foreign Commitee nevében Lucien 
Wolf újságíró és diplomata többször is nemzetközi 
bíróság elé próbálta vinni a korlátozó törvény ügyét 
mint olyat, mely ütközik a békeszerződés bizonyos 
pontjaival. Klebelsber Kunó kultuszminiszter ugyan 
hangsúlyozta a törvény ideiglenes,  Trianon okozta 
jellegét, sőt ígéretet tett módosítására, de a döntő 
az érdekelt kisebbség állásfoglalása volt, ők pedig 
többször is kijelentették, hogy nem kérnek külföldi 
jogvédelmet.

A történelmi korrajz második része a következő 
számunkban olvasható.
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„szándékos emberöléssel megvalósított háborús 
bűntett állapítható meg.”

Föv. Nyom.Ügyészség Ny, 276/2019 irat sz.

Pongráctelep 1956
Sz.Gy.: Vágjunk a közepébe, igaz hogy 
feljelentette a Szovjet Hadsereget háborúsbüntet 
miatt, Nem fél?
MK. Igaz, de előzetesen hozzá tenném, hogy az 
egyensúly, az igazság miatt a Vörös Hadsereget a 
„hős apákat” is feljelentettem 1945 márciusáában 
elkövetett héborús bűntett miatt. Akkor 
Olaszfaluban 23 ártatlan fiatalt mészároltak le. 
Bebizonyosodott az is. A miértje mindkét vörös 
csillagos seregnél indokolatlan, bűnöseinek 
személye sosem lesz ismert, a tettesek már az 
„örök lenini uton” haladnak. Mitől félnék? A náci 
bűntettekről beszélünk, tehát „illik” a másik oldal 
is szólni.
Sz.Gy.: Hogy szerzett tudomást a szovjet 
gaztettről?
MK: Bő hat éve – akkor még az MTV szerkesztője 
voltam – meghallottam, hogy Kőbányán 1956 
november 4. után minden ok nélkül fiatalokat 
mészároltak le. Először kételkedtem, majd 
utánajárás, kérdeződés után, tudtam meg, hogy 
a mai Hungexpo területén valóban fiatalokat 
végeztek ki. Sikerült rokonokat, ismerősüket, 
némi írásos anyagot találni. Döntő jelentőséggel 
bírt, a temetésről kapott fényképek sora. A 
halotti anyakönyvek alapján a sírhantokat is 
azonosítottam a Rákoskeresztúri temetőben. 
Sz.Gy.: A szóbeszédből tehát megismerte,
miként történt?

MK: Bizonyos lettem a megszállók háborús 
bűntényt követtek el A kapott tények alapján 
feljelentést tettem a Fővárosi Nyomozó Ügyész-
ségnél. Az éveken át tartó precíz vizsgálatuk 
bebizonyította, 1956 november 6-án szovjet részről 
mészárlás, háborús büntett történt!
A helyszín Kőbánya. Pongrác telep, mely  Trianon 
átka következményének is tekinthető mivel, az ország 
szabdalása, csonkítása, után 1923-ban kezdték 
építeni a II. világháború első évéig. E lakásokba 
zömmel azok a „vagonlakók” menekültek, kerül-
tek, akiket az új urak szülőföldjükről üldöztek el. 
A telep megfelelt az akkori követelményeknek, 
fürdőt, különböző üzleteket, így lóhúsboltot, 
mozit építettek, alakítottak ki. Az ott élő fiatalok 
csoportokba verődve jártak, esetenként verekedtek, 
élték az akkori fiatalok életét.
Az 1956-os forradalom folyamán ott nem volt 
harci cselekmény, a terület távol esett a harcok 
színhelyétől, Ellentétben a Móricz Zsigmond 
körtérrel, vagy a Széna térrel, nem beszélve a 
Corvin-közről. Nem volt stratégiai pont.
1956 november 6-án, a telepen lakó fiúk, 
szokásukhoz híven csoportba verődve indultak el a 
közeli vasutat átívelő hídon, – 1974 óta a Hungexpó 
– akkor még az állatkiállítás területe felé.
Sz.Gy.: A hídon áthaladva mi történt?
MK: Közvetett elmondások, közvetett visszaemlé-
kezések révén ismerem. /Minden bizonnyal az 
Ügyészség ismerete pontosabb, de az zárolt/ 
Szovjet katonai oszloppal találkozott a mintegy 
1o főnyi csoport, a fiuknak fegyvere nem volt, 
még az akkor igencsak „divatos Molotov-
koktélt” sem vittek magukkal. A vörös csillagos 
katonák megállították őket, csoportba terelték 

A hozzátartozók 
és a barátok 
körében; útban a 
Rákoskeresztúri 
Újköztemető felé

(korabeli fotó)
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és megszólalt a harckocsi toronygéppuskája. A 
fegyvertűz váratlanul érte őket, egy fő kivételével 
/őt a nyomozó hatóság találta meg Dániában, a 
kegyetlen mészárlás után mindent hagyva indult 
el nyugatra, Dániában kötött ki ahol ma is él – a 
nyomozóknak nyilatkozott/ aki katonaviseltként 
látta Iván felhúzza a géppuskát, Ő rutinként, jót 
nem várva, eldobta magát. A fegyver megszólalt, 
többiek véresen rázuhantak, elmondások szerint 
volt olyan tetem melyet a sorozat ketté vágott.
A családok később értesültek a tragédiáról. Az 
elhunytakat a koporsókba helyezve egy tehergép-
kocsira rakva vitték a temetőbe.
A kádáriéra alatt érthetően nem beszéltek róla, 
hallgatott a nép, kezdetét vette a feledés homálya, 
idővel, a rendszerváltás után a telepen egy szolid 
táblával emlékeztek az elhunytakra.
A lelőtt fiuk mellett egy leányt is megöltek a 
semmiért, rossz helyen rosszkor voltak.
Sz.Gy.: További elképzelése a témára 
vonatkozóan?
MK: Most kaptam meg az Ügyészség határozatát, 
becsület tisztessége pártpolitika mentes, bizonyítja 
a gyilkosságot. A háborús büntettek tényét a 
megszállók, kimerítették, hiszen november 4-én 
már háborút viseltek ellenünk, tettükre még annyi 
magyarázat sincs, mint Oradurra, vagy Lidicére, 
illetve bármelyik háborút sulytotta olasz francia, 
orosz vagy éppen német (mert ott is tevékenykedtek 
a Vörös Hadsereg katonái, csak nem beszélhettünk 
róla) helység tragédiájára vonatkozóan.
E rövid idő telte alatt baráti beszélgetés alkalmával 
felvetődött, hogy a bizonyiték alapján esetleg az 
orosz föderáciot érdemes lenne megkeresni. Az 
áldozatoknak szóló tiszteletadás érdekében, hiszen 

azok a végrehajtó jó elvtársak elképzelhetően az 
örök lenini útra tértek.
Sz.Gy.: Ön szerint mi a vizsgálat eredményének 
jelentősége. 
MK: Forgatásaim során számtalan „felszabadí-
tók„ által végrehajtott gaztettet ismertem meg, alig 
volt helység ahol ne lett volna egy-egy tragédia, 
Képolnapusztát megsemmisítették, Nyíregyhá-
záról ezreket vittek el és így tovább. Konkréten? 
Történészektől függetlenül, hihetetlen preciz 
viszgálattal az igazság megidézése, bizonyítása.
Sz.Gy.: Elégedett?
MK: Igen, minden bizonnyal, úgy érzem köteles-
ségemet teljesítem. Bebizonyosodott az ügyészség 
is az igazság mellett áll. Az már sajnálatos, hogy 56 
átélői, netán cselekvői között vannak olyanok, akik 
nem törődnek a múlttal, a tiszteletadás köteles-
ségével, de ezeknek lelkük legyen rajta, emberek 
vagyunk ki ilyen, ki olyan, ki hűséges, ki felejtő! 
Úgy érzem köszönettel tartozunk dr. Király 
Szilveszter ügyésznek is, aki hihetetlen akarással 
tárta föl a bő hat évtizeddel ezelőtti tragédiát.
Sz.Gy.: Köszönöm
MK: Kérem, vigye tovább, hirdesse azt a szellemet, 
hogy feladatunk az elhunyt hősöknek emléket 
állítani, őrizni tetteiket, ez nem állami kötelesség!!

Mattheidesz Konrád

Dr. Sántha Gábor elnök, Világszövetségünk 
elnökségével együtt, szükségszerűnek tartja, hogy 
az ártatlan Pongrác-telepi fiatalok halála végre 
méltó emlékműben szolgálja a megemlékezést.

Az utcán felravatalo-
zott 10 koporsó

(korabeli fotó)
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Hadiérettségi
mostanában talán ismerős intézmény?
A hazánkat sem kímélő világjárvány érintette az 
oktatást, az iskolákat is. Digitálisan tovább folyt az 
ismeretek átadása, de szükség volt a középiskolai 
tanulmányok befejezésének számonkéréssel tör-
ténő igazolására. Ezt nálunk mintegy másfélszáz 
éve az érettségi vizsga jelenti. Természetesen a 
rendkívüli körülmények között ezt nem lehetett 
a hagyományos módon megoldani, de végül 
megtörtént. Hasonló eset már előfordult az 
oktatás történetében, nem békeidőben – de most 
is háborút kellett viselni, méghozzá egy eddig 
nem ismert veszedelmes ellenséggel. Az első világ-
háború csatái hatalmas véráldozatot követeltek, 
egyre több katonára volt szükség. A mozgósított 

korosztályokon kívül önkéntesek jelentkezését 
is szorgalmazták, a háborús propaganda nagyon 
sokat tett ezért. Nem csodálkozhatunk, hogy 
mindent a háborúnak és a remélt győzelem-
nek rendeltek alá – hadban álló országban ez 
természetes, a propaganda behatolása az iskolákba 
nem használt az oktatásnak. Támogatták , hogy 
a gyerekek háborús témájú rajzokat készítsenek.  
„Fiúk vágtázó paripákat, csákós huszárokat, olyik-
másik Zeppelin-gömböt, ágyút, szuronyrohamot, 
a legtöbben csatateret rajzolnak, míg a leányok a 
sebesültek gondozását, hósapkák kötését, katonák 
búcsúztatását vetik papirosra …” – számol be a 
Világ című lap, közölve hogy a főváros elrendelte 
e rajzok összegyűjtését, hogy „ a kései utókor lássa 
a huszadik század gyermekeit, mint él lelkében a 
háború, mint gondolt szeretettel a katonákra”. A 
tananyagot igyekeztek aktualizálni, katonanótákat 
énekeltettek, a dolgozatok a hadi helyzetet tükröz-
ték. Néhány kiadott dolgozatcím: A magyar katona, 
Levél a harctérre, Katonáink karácsonya, Buzdító 
beszéd a harcba indulókhoz, Búcsúzás a harcba 
induló iskolatársaktól. Még konkrétabb volt, 

amikor a tanulónak szakaszvezetőként roham előtti  
lelkesítő beszédet kellett intézni „alárendeltjeihez”, 
ennek szövege volt a dolgozat. A háború egyre 
nagyobb áldozatokat követelt a hátországtól, 
beleértve az oktatási intézményeket is. Kevesebben 
tanítottak, a tanárok felét behívták – ne felejtsük, 
hogy ekkor még nagyon kevés volt a női tanerő, 
főleg férfiak tanítottak – a megmaradtakra több 
óra jutott, ezen kívül nem iskolai feladatokkal  
(pl. élelmiszerjegyek kiosztása) terhelték őket. 
Az iskolaépületeket gyakran igénybe vette a 
katonaság elszállásolás vagy kórház céljára. Az 
osztályokat anyaghiány miatt gyengébben fűtötték 
és világították, pedig bevezették a délutáni tanítást.  
Rövidebb lett a tanév, csak októbertől májusig 
tartott, de az órák is. „Redukálni kell a tananyagot 
a legszükségesebbre.” – írta a Tanító c. lap 1914. 
szeptemberében, de hozzátette: „Ima, lelkesítő, 
hazafias dal éneklése naponta legyen”. Viszont  
tervek születtek, hogy „ellenséges nyelvek” így az 
angol és francia tanítása helyett a bolgár és török 
szövetséges nyelvét oktassák. A behívások miatt 
megfogyatkozott tantestületek nehezen bírtak az 
összevont, nagy létszámú osztályokkal. A fegyelem 
meglazult, a bevonult apák és a pótlásukra 
munkába járó anyák nem tudták ellenőrizni 
gyermekeik szabadidejét. Mindez az iskolai 
oktatás színvonalának érezhető csökkenéséhez 
vezetett, amely a háború második-harmadik 
évében már nyilvánvaló és letagadhatatlan volt. 
Megnyilvánult ez abban a tényben, hogy az 
enyhülő számonkérések ellenére ugrásszerűen 
megnőtt a bukások aránya, a külvárosokban pl. 
a háború előttinek a duplájára. Középiskolákban 
rontotta a helyzetet, hogy a veszteségek növe-
kedésével, az „emberanyag” fogyatkozásával pár-
huzamosan szükségessé vált a 17-18 éves diákok 
behívása. Az iskolák megpróbáltak segíteni a 
frontra menő diákjaiknak. Eleinte csak korábbi 
időpontban külön levizsgáztatták őket, beleértve 
az érettségit, majd később a már bevonultak is un. 
„hadiérettségit” tehettek. Ez csak szóbeli részből 
állott – ellentétben az ideivel! Már Jankovich 
Béla kultuszminiszter felszólította az iskolákat 
a tananyag lényeges részének március végéig” 
való befejezésére. 1915. évi XIII. törvénycikk 
szerint a „bevonuló fiatalságot a lehetőségig 
meg kell óvni azoktól a hátrányoktól, amelyek az 
egyeseket tanulmányaik formaszerű befejezésé-
ben katonai szolgálatuk következtében érnék”.
Részleteket a művelődési, ahogy akkor nevezték 
kultuszminisztériumnak kellett meghatároznia 
és ez meg is történt az 1915. évi 313.sz. elnöki 
rendeletében, amely a „tényleges népfölkelési 
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szolgálatra behívandó” diákokról intézkedett. Már 
bevonulás előtt egy héttel kiadható az érettségi 
bizonyítvány, ha egy külön értekezlet az illetőket 
eddigi előmenetelük alapján „érettnek nyilvánítja”. 
De nem sokáig ünnepelhetnek: „A hadi érettségi 
vizsgálatok befejezése után a tanulók éretten várják 
a király hívó szavát” amely a harctérre szólítja 
őket. 1916-ban újabb könnyítést kaptak: front-
ról érkezetteknek „magánvizsgát” engedélyeztek. 
Később a bizonyos kitüntetésekkel rendelkezők 
vizsga nélkül is megkapták a bizonyítványt! A 
diákok és az iskola közötti kapcsolat nem szűnt 
meg. Erről tábori levelezőlapok is tanúskodnak. 
Thaller György hadnagy 1916, november 2-án 
így írt Morvay Győzőnek az Árpád Gimnázium 
igazgatójának: „őrülünk, hogy akik az iskolában 
együtt voltunk itt a harcmezőn is együtt lehetünk. 
Vigyázunk egymásra, hogy majdan ismét haza 
kerülhessünk…” Sajnos ez sokaknak nem sikerült! 
Ennek a háborús szükségintézménynek még a 20-
as években is volt egy utóélete, ui. a hadifogságból 
– gyakran évek multán – hazatérőknek így nyúj-
tottak módot vizsgáik letételére. A kifejezés 
szépirodalomban és visszaemlékezésekben gyak-
ran megjelenik. Néha szinte formális volt, kinek 
lett volna szíve a lövészárkok poklából jövő 
gyerekembereket faggatni? Már a korabeli köznyelv 
is „kegyelemérettséginek” nevezte a hadiérettségit. 
Berkeszi István temesvári iskolaigazgató könyvé-
ben borúlátón jósolta: „Nagyon meg fog látszani, 
hogy kik azok, akik rendes és kik, akik hadi 
érettségin mentek keresztül”. Ez olyannyira így 
volt, hogy pl. a Műegyetemen a háború után külön 
tanfolyamokat indítottak a középiskolai anyagból 
a hadiérettségizett hallgatók számára. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a felsőoktatásban szintén 

volt mód a bevonult diákok vizsgáinak letételére 
és természetesen velük se voltak túlságosan 
szigorúak. Mivel ekkoriban az egyetemeken nem 
volt kötelező bejárni, gondoljunk csak az un. 
„mezei jogászokra”, vagy a másutt lakók „vicinális 
doktorátusára”.  
Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan című 
világhírű háborús könyvében, többször felbukkan 
egy Müller nevű bajtársa „aki még tankönyveket  
cipel magával és hadiérettségiről álmodozik:  
pergőtűz közben tételeket magol!” Megtudjuk a 
könyvből, hogy rajta kívül álló okból mégse tehette le 
a hadiérettségit: „Müller meghalt. Közvetlen közel-
ről világítógolyót lőttek a gyomrába”. A fronton 
lévők szenvedéseire gondolva mi se irigyelhetjük a 
valamivel könnyebb érettségit tőlük. Valószínűleg 
az iskolai élet évekig tartó zavara és a háború 
friss emléke játszott közre abban, hogy néhány 
hónappal későbbi Tanácsköztársaság eltörölte az 
érettségi intézményét. Maga a hadiérettségi a 20-as 
években is még fennmaradt: a hadifogságból évek 
multán hazaérkezők pótolhatták így kényszerűen 
félbeszakított tanulmányaikat.
Már nincsenek köztünk az annak idején hadi-
érettségizett egykori katonák. Az első világháború 
viszontagságai között némi könnyebbség volt szá-
mukra, hogy folytathatták tanulmányaikat, amelyet 
egy mára szinte elfeledett korabeli újítás tett lehe-
tővé. Helytállhattak nemcsak a lövészárokban, de a 
tanteremben is!

Dr. Róbert Péter
Források:
- Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. (Napvilág K. 2008)
- Nagy háború írásban és képben (blog)

Érettségi 2020
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Fricz Tamás:

Az unió 
képtelen volt 
cselekedni

URSULA VON DER LEYEN ÉS AZ
EURÓPAI BIZOTTSÁG
NEM ÁLL A HELYZET MAGASLATÁN
Sokan bíztunk abban, hogy Ursula von der 
Leyennel, az Európai Bizottság tavaly ősszel 
megválasztott elnökével egy új, demokratikusabb 
korszak kezdődik el a bizottság és az unió életében 
a globalista, föderalista és liberális rémkorszak 
után. Sajnos azonban azt kell mondanom, hogy 
a koronavírus kitörése utáni hetekben ezek a 
reményeink némileg foszladoznak. Ursula von der 
Leyen eddig nem hozott megoldást, s leginkább 
egy sodródó, irányított bábnak tűnik a még mindig 
globalista liberálisok által uralt brüsszeli közegben.
Először is, az általa vezetett bizottság nagyjából 
csődöt mondott a világjárvány kellő időben való 
felismerésében, a járványra adott reakciók minő-
ségét és mennyiségét illetően nemrég pedig már 
váratlanul a koronavírus elleni védekezés kivezetési 
forgatókönyvét akarta felvázolni – elsőre ráadá-
sul sikertelenül. Végül pedig – ami a legnagyobb 
csalódás – ő is beállt a magyar demokráciáért 
aggódó balliberálisok végeláthatatlan sorába. Kár.
Természetesen nem irigylem Von der Leyen 
asszonyt azért, mert úgy hozta a sors, hogy 
hivatalba lépése után néhány hónappal máris egy 
totális vis maior helyzettel, a világjárvánnyal és 
annak következményeivel kellett szembenéznie, 
tehát azonnal a mély vízbe került. De, ezzel együtt, 
a helyzet mégiscsak úgy áll, hogy válságok idején 
mutatkozik meg az, egy politikai vezető mennyire 
rátermett és mennyire méltó a hivatalára. Orbán 
Viktor például a 2013-as árvíz után már másodszor 
bizonyítja be, hogy az ilyen kihívásokra jól és 
hatékonyan reagál. De hát Von der Leyen asszony 
nem újonc, volt már szociális és egészségügyi, 
családügyi és legutóbb védelmi (!) miniszter is 
Németországban, nem hivatkozhat tehát arra, 
hogy nincs politikai rutinja.
Ehhez képest az általa vezetett bizottság negatív, 
mondhatnánk, az európai polgárokra nézve 
életveszélyesen rossz teljesítményt nyújtott 
január, a vírus megjelenése óta. Stella Kyriakides 
asszony, a bizottság egészségügyért és élelmiszer-
biztonságért felelős biztosa, Von der Leyen elnök 

asszony beosztottja az utolsó utáni pillanatig 
képtelen volt felismerni, hogy a koronavírus 
milyen veszélyekkel jár Európára nézve, hiszen 
még február 24-én, amikor Olaszországban már 50 
ezer ember került vesztegzár alá, 350 fertőzöttet és 
tíz halottat tartottak számon (!), Franciaországban 
pedig már tizenegy fertőzött volt és meghalt egy 
beteg, képes volt azt mondani, hogy nincs szükség 
semmilyen korlátozásra az unióban, sem az 
utazásra, sem a kereskedelemre vonatkozóan.
Igaz, hozzá kell tennem, az ENSZ szakosított 
szervezete, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
is hasonló nyilatkozatokat adott ki, akárcsak az 
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC), amelyik még február 14-én is 
azt nyilatkozta, hogy a fertőzés kockázata az unión 
belül alacsony. De ez az általános bénaság nem 
menti fel sem Kyriakides asszonyt, sem a főnökét, 
Von der Leyen asszonyt. Jellemző egyébként, hogy 
arra az újságírói kérdésre, hogy az unió miért nincs 
felkészülve a járványra, azt válaszolta a biztos: „Az 
egészségügy a tagállamok kompetenciája.”

Ez utóbbi természetesen igaz, de emögött 
mélységes cinizmus húzódik meg. A belbiztonság 
és a határvédelem is tagállami hatáskör, ám 
érdekes módon a bizottság erre fittyet hányva 
kérte és kéri most is számon a tagállamokon 
– főleg rajtunk, V4-eken – a „szolidaritást”, a 
kötelező kvóták megtagadását, a határok lezárását, 
az illegális bevándorlás akadályozását. Vajon 
ebben a kérdésben hol marad a hűvös hivatkozás 
a tagállami kompetenciára? Ha az egészségügy, 
a járvány okozta válság kezelése tagállami ügy, 
akkor a migráció kezelése miért is nem az?
A bizottság fordítva ül a lovon: egy ilyen 
világválság idején, mely az európai polgárok 
életéről szól, természetes lenne az, hogy 
felajánlja a tagállamoknak a segítségét, pénzben, 
eszközökben, a cselekvés összehangolásában. 

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója
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Ez ugyanis – hányszor írom már le – vis maior 
helyzet, amelyben a tagállamok nyilvánvalóan 
számítanak a bizottság segítségére, mert erre az 
emberek életvédelme miatt van szükségük. Ez nem 
veszi el a tagállami szuverenitást, mert ez egyszeri, 
különleges helyzet. Ám ez a bizottsági segítség 
elmaradt, illetve rendkívül megkésve érkezett 
meg. Ebben a helyzetben ez a szenvtelen és rideg 
hivatkozás a tagállami kompetenciára felháborító, 
s már ez elég lenne ahhoz, hogy Kyriakides asszony 
távozzon hivatalából.

De Ursula von der Leyennek esze ágában sincs 
felmenteni őt, sőt éppen az elnök az, aki a bizottság 
katasztrofális teljesítményét tovább súlyosbította. 
Nem elég, hogy a bizottság és annak felelős biztosa 
nem ismerte fel a járvány okozta veszélyeket, majd 
a továbbiakban hirtelen a tagállamok önállóságára 
hivatkozott, mosta kezeit és érdemi segítséget 
továbbra sem adott a bajban lévő országoknak, 
legújabban Ursula von der Leyen asszony már 
a koronavírus elleni védekezés úgynevezett 
kivezetési tervét akarta április 8-án megosztani a 
tagállami vezetőkkel.
Egy cseppet sem csodálkozom azon, hogy Von 
der Leyen kivezetési tervének meghallgatását első 
kísérletére igen élesen utasította vissza Olaszország, 
Franciaország és Spanyolország, a leginkább 
érintettek, s lényegében véve tiszteletlenséggel 
vádolták meg az elnököt, amiért kósza és hajánál 
fogva előrángatott tervéről előzetesen nem 
tájékoztatta az említett országokat. Von der Leyen 
tehát ismét kudarcot vallott, a válság alatt nem 
először, ráadásul még az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezetének, a WHO-nak az európai 
főigazgatója, Hans Kluge úr is a joggal dühös 
olaszoknak adott igazat, mondván, egyáltalán nincs 

itt az ideje annak, hogy Európában megkezdődjön 
a védekező intézkedések leépítése. Matt az elnök 
asszonynak, de ő ezt észre sem vette.
Von der Leyen asszony azonban e tehetetlenkedés 
mellett még önállótlannak és bábnak is bizonyult, 
méghozzá éppen a velünk szembeni folyamatos 
kritikákkal összefüggésben. Jól tudjuk – írtam 
is róla –, hogy a magyar veszélyhelyzettörvény 
parlamenti elfogadása kapcsán viharos támadás 
indult meg ellenünk, Donald Tusk Orbánt oltás 
helyett vírusnak nevezte (elképesztő sértés, ez 
régen párbaj alapja lehetett volna!), de ami itt 
fontosabb, tizennégy nyugat-európai ország 
külügyminisztere arra szólította fel a bizottságot, 
hogy kísérje figyelemmel a magyarországi 
fejleményeket, hiszen Budapesten diktatúra van 
kibontakozóban.
Bíztam benne, hogy Ursula von der Leyen, aki elvileg 
nincs rossz viszonyban a magyar kormánnyal és 
Orbán Viktorral (sokat köszönhet nekünk és a V4-
eknek a megválasztása kapcsán), nem ugrik rögtön 
erre a presszióra és nem kezd sűrűn egyetérteni 
az ellenfeleinkkel. De sajnos mégis megtette, 
mégpedig április 2-án, csütörtökön. Kijelentette, 
hogy a biztosok ülésén megtárgyalták a rendkívüli 
helyzetben a tagállamok által hozott intézkedéseket, 
különös tekintettel Magyarországra (ó, mily 
meglepő!), s hangsúlyozta: aggódik a magyar 
intézkedés miatt, aggasztják a magyar állapotok.
Mi viszont Ursula von der Leyen miatt aggódunk, 
aki a nyugat-európai liberális fősodor nyomásának 
nem tudott ellenállni, s zokszó nélkül beállt a 
siratóasszonyok és siratóférfiak sorába. Nyilván-
való, hogy az ő „kitalálója”, a háttérből jelenleg 
is szellemi irányítója, Angela Merkel asszony 
nem állította meg, mert utóbbi még soha nem 
volt egy szokásos Magyarország elleni támadás 
elrontója – sőt. Mindig is attól féltem Von der 
Leyen asszonnyal kapcsolatban, hogy nem önálló 
tényező, hanem irányított emberről, politikusról 
van szó, aki különösen válsághelyzetekben képtelen 
önálló döntésekre. Korábban ezért is intettem 
mindannyiunkat, ne legyünk hurráoptimisták az ő 
esetleges, remélt pozitív szerepével kapcsolatban. 
Von der Leyen elnök asszony, sajnos úgy tűnik, 
beállt a liberális-globalista sorba. Mi azonban 
továbbra sem fogunk beállni ebbe a sorba, még 
Von der Leyen asszony kedvéért sem. Inkább 
szervezünk egy másik sort.

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ
kutatási tanácsadója.
(köszönet a Magyar Nemzetnek)

Ursula Von der Leyen
”Lavabo inter innocentes manus meas.”

Mosom a kezeimet
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Kis István Béla:

Koronavírus
és
összeesküvés-
elméletek

Sokan vagyunk, akik nem azért nem szeretjük az 
összeesküvés-elméleteket, mert nem „pc” , hanem 
mert többnyire rosszhiszeműség van a mélyén. 
Valakik valahol ezt vagy azt titokban (titkos 
helyen) így vagy úgy csinálták, eltervezték, hogy 
nekik jó, másoknak rossz legyen, sőt, ők éljenek, 
mások meg haljanak meg. Nem véletlen, hogy 
leggyakrabban olyankor keletkeznek, amikor 
valami negatív jelenségre, katasztrófára nincs 
magyarázat, és akkor már magától értetődik, hogy 
feltételezik: vannak akik tudják, világosan látják 
az ok-okozati összefüggést, láncolatot, csak önző 
érdekből , személyes érintettségből óvakodnak ezt 
nyilvánosságra hozni.
Vonatkozik ez a koronavírus megszületésének 
módjára is. Ahogy a jeles nemzetbiztonsági 
szakértő is visszaigazolta tapasztalatainkat:
„feltételezések, összeesküvés-elméletek tucatjait 
olvashatjuk a világhálón”. Hogy valakik valahol 
emberéletek ezreinek megszűnésével kalkulálnak 
azért, hogy önös (csoport) érdekeiknek érvényt 
szerezzenek.
A conteó gyártók mentségére szóljon, hogy ha 
végigtekintünk a történelmen, nemcsak, hogy 
erre számos példát találunk, hanem kis túlzással 
még azt is megállapíthatjuk, hogy erről szól az 
egész... („E megváltatlan földi lét”, Nagy Lászlóval 
szólva.) Azokról a konfliktusokról, amelyeket 
a szociológiában zéró összegű játszmáknak 
neveznek. Csakhogy, amikor a nyílt szembenállás 
helyett az ártó szándék el van leplezve mindenféle 
látszatokkal, félrevezető szlogenekkel, áttételes 
mechanizmusokkal, akkor bizony könnyen adódik 
a közvéleményben a „Cui prodest?”, a „Kinek 
használ?” kérdésére valami leegyszerűsített vagy 
téves, de akár frappáns és lényeglátó válasz is.
Korona vírus ügyben ilyesmivel egyelőre aligha 
büszkélkedhetünk. Különben is, ahogyan a 
politikai ellentétek félretétele kívánatos, a járvány 
elleni harc eredményessége érdekében, ugyanúgy 
az összeesküvés-elméletek gyártásával való leállás 
is. Mert mit számít az, a válságkezelés mostani 
sikeres technikájának megtalálása szempontjából, 
ha valamelyik conteóról esetleg később be is 
bizonyosodik, hogy létrehozója fején találta a 

szöget, mert nem elméletet gyártott, hanem az 
érvényes gyakorlatra mutatott rá? Csak a politikai 
ellentéteket lehet tovább mérgesíteni vele, a 
hőn óhajtott nemzeti összefogás helyett. Hőn 
óhajtott? Sajnálattal kell megállapítanunk: nem 
hiába mondják, hogy hazánknak a posztszovjet 
országok között a korábbi „uralkodó osztályok”: 
a bolsevista politikai elitek rendszerváltás által 
történő trónfosztása során még ellenzékből 
is a leghitványabbja jutott. Hiszen a nemzeti 
érdek, a nemzeti összefogás sárba tiprása mellett 
még conteókból is csak primitívet, átlátszót, 
nyilvánvalóan hazug módon rágalmazót tud 
kitalálni (még szerencsénk, hogy ez legalább 
egyúttal kontra produktív). A DK-s Vágó István 

és hasonszőrű párttársai „megszellőztették”, hogy 
a jelenlegi kormányzó pártszövetség, ha nem ő 
hozta is létre (vagy be) a koronavírust, igyekszik 
arra használni, hogy nyugdíjas polgártársainktól 
megszabaduljon, spórolásból, az egészségügy 
költségeit csökken-tendő. „Mérsékeltebb” for-
mában: hogy ez a törekvés legalábbis nem zárható 
ki. Hogy képzelik?
Hogy a kormány(pártok) tagjai saját felmenőik 
életével is keveset törődnek, a „szent cél” 
érdekében? (Mellesleg: közben jöttek a politikába 
a középkorúvá érett fiatal demokratáknál jóval 
fiatalabb és kevésbé demokrata pártok is, melyekről 
ezt saját megnyilvánulásaik alapján sokkal 
inkább el lehet képzelni.) Vagy hogy szelektíven 
irányítják a vírust az ”Orbán rezsimmel” 
szemben álló nyugdíjasokra? Például tőlük, őket 
titkosszolgálati adatok alapján beazonosítva 
megtagadják a tesztelést, gyógykezelést, megvon-
ják még a szájmaszkot is? Ami azt illeti, ez 
utóbbi csoport könnyebben megszólítható, 
megvezethető, hiszen föltehetőleg azért utálják 
annyira az Orbán rendszert. mert a pártállami 
rendszert nem utálták annyira. Sőt talán még azt 
is tudják, vagy tudat alatt emlékeznek, hogy attól 
a rendszertől ezek az „osztályharcos módszerek” 
nem álltak annyira távol, és saját magukból, 
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saját hajdani, privilégiumaikra épülő társadalmi 
berendezkedésükből indulnak ki.
Akkor már sokkal inkább érthető, ha valakinek 
szöget üt a fejébe, hogy hogy is van ez? Elkezdik 
bizonyos körök hajtogatni, hogy nagyon sokan 
vagyunk a földön, túlszaporodtunk, ezek közül 
az öregek a leginkább feleslegesek, teher a 
társadalmon a „boomerek” nemzedéke (nálunk 
némely nyugati orientációjú, ifjakat tömörítő 
pártoktól még durva támadásokat is kaptak), és 
akkor egyszer csak megjelenik egy vírus, amely, 
ha ifjakat fertőz meg, többnyire tünetmentes, ha 
időseket, akkor nem egyszer végzetes. Valami 
természetfölötti erő rendezte volna így? Az biztos, 
hogy semmi mea culpázást nem hallottunk 
azok részéről, akik ekézték az időseket, hogy 
„jaj, mi nem így gondoltuk,” amiből arra lehet 
következtetni, hogy talán épen így gondolták, 
vagy legalábbis nem bánják, hogy így történt. 
Azt pedig már megszokhattuk, hogy baloldali 
hagyományokat őrző politikai erők előszeretettel 
fogják rá (ellenségnek tekintett) politikai 
ellenfeleikre mindazt a galádságot, amit elkövettek 
vagy szándékoznak elkövetni.
Ne foglalkozzunk most ezekkel a kérdésekkel. De 
ne is felejtsük el, hogy számos emberben (nem 
véletlenül) megfogalmazódtak és tovább élnek. 
Hátha még egyszer valós választ kapunk reájuk.

Öngólsorozat járvány idején
Nem kellett a járványnak kitörnie ahhoz, hogy 
kormánypárti oldalon többször megállapítsuk: ez 
az ellenzék sorozatosan öngólokat lő. A koronavírus 
megjelenéséből adódó válsághelyzet azonban 
megkoronázta ebbeli tevékenységüket. Ilyenkor 
ugyanis különösen feltűnő, ha egy politikai erő 
a közbizalmat, amelyre most megnövekedett a 
társadalmi igény, aláássa, rombolja, érvényesülését 
akadályozza. Ez még az ellenzéki szavazók egy 
része előtt is népszerűtlen magatartás. (Ahogyan 
ezt a legújabb közvélemény-kutatások is igazolják.) 
Hiszen a válságkezelés terhei mindig az éppen 

kormányon levők nyakába szakadnak. Ha ilyenkor 
a politikai haszonszer-zés, csoportérdek látványosan 
felülír minden mást, az a társdalom döntő többsége 
számára visszatetsző. Miközben egyre inkább 
kirajzolódik: az Orbán kormánynak politikai 
érdeke is a sikeres, eredményes válságkezelés, a 
2022-es választásokra tekintettel is, míg az ellenzék 
szemlátomást abban reménykedik, mert nem 
egészen alaptalanul azt tekinti utolsó esélyének, 
hogy ellenfelei ebbe belebuknak, leszerepelnek, 
Európában szokatlan arányú támogatásukat 
elvesztik. Amiből persze következik, bármennyire 
felháborodnak is rajta, ha valaki ezt szóvá teszi 
(ahogyan a kancellária miniszter is kénytelen volt), 
hogy ők igenis, a vírusnak drukkolnak. (Tisztelet a 
kevés számú kivételnek!)
Kezdődött ott az öngólsorozat, hogy megaka-
dályozták, hogy a parlament megadja a 
szükséges többséggel a kormánynak a felhatal-
mazást a rendkívüli állapot határidő nélküli 
meghosszabbításához, ami az eredményes válság-
kezelés praktikus összetevője lett volna, hanem 
ebben is (nyugati pártfogóikkal együtt) az „Orbán 
diktatúra” kiterjesztésének, bebetonozásának 
kísérletét látták. (Jó magam azt gondoltam, hogy 
ha történetesen Gyurcsány Ferenc lett volna 
kormányon, ő is kapja meg ezt a felhatalmazást. 
Nem azért, mert nem tudom, hogy kicsoda, 
hanem azért, mert hátha megszállja a Szentlélek, 
leteszi a poharat és fölveszi az ország gondját, felnő 
a feladathoz, bármilyen kevés is erre az esély egy 
olyan politikus részéről, aki, ha veszít a választáson, 
nem hajlandó gratulálni győztes ellenfelének, 
ami a demokrácia protokollja szerint első dolga 
kellett volna, hogy legyen a „Demokratikus 
Koalíció” elnökének.) Így aztán belelavírozták 
magukat az ellenzéki pártok egy vállalhatatlan, 
népszerűtlen szerepbe (amire a Fidesz akár 
számíthatott is). Talán azért, mert nyugati 
pártfogóik, akiknek a támogatása mindennél 
fontosabb a számukra, éppen ezt várták tőlük? 
Ezek után nem is maradt más számukra, mint 
hogy ezerre kapcsolnak ebben a gyakorlatban: az 
élő fába is bele kell kötni, ha azt a kormány ültette. 
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Ezt azonban betetőzte a hajdani osztályharcos 
retorika gyilkos indulatainak a felfokozása. 
Bangóné patkányozása, az IFA teherautókra 
lapátolt fideszes hullák látomása, a Fidesz tagok 
és az ő családtagjaik bebörtönzése után még a 
lámpavasra akasztás is előkerült a szépreményű 
és ifjúság centrikus, ám valószínűleg bolsevik 
gyökerű párt egyik politikusa részéről. Vajon 
elmondták nekik a felmenőik, vagy ösztönösen 
találtak rá, hogy mi rímel a Rákosi diktatúra egyik 
arculat meghatározó, skandált szlogenjére, ami az 
önkényuralom még élő áldozatainak sem megy ki 
a fejéből? („Minden rohadt reakciós lógni fog! De 
hol? A vason! A lámpa vason!”) Ami persze szintén 
kontra produktív, mert csak a legradikálisabb 
szavazó tábor egyben tartására alkalmas, pacifista 
fiatalok megszólítására aligha, még ha egyébként a 
szükséges társadalmi/személyes tapasztalat híján az 
ellenzékre szavaznának is. Erre az önsorsrontásra 
pártfogóik elvárásán túl csakis a sorozatos 
frusztráció készteti őket: „mi az, hogy háromszor 
is 2/3-dal nyert egy párt, amely helyettünk 
kormányoz, mikor az nekünk alanyi jogon jár?” 
Mindezzel azonban nemcsak saját maguknak 
okoznak kárt. Bizony nem volnék meglepődve, 
ha kiderülne valamilyen felmérésből (bár ilyen 
nyilván nem fog készülni), hogy akik az operatív 

törzs rendelkezéseit megszegik, azok egy része 
vagy nagy része ellenzéki fiatal, aki „csakzértis”, 
„dafkéből” kimegy az utcára és csoportokba 
verődik, mert ennek a kormánynak nem illik, nem 
szabad ,„ciki”, meg „égő” engedelmeskedni. Így 
aztán szétszórják a vírust. Még külön dühítheti 
őket, hogy egyenruhás rendfenntartók, katonák 
biztosítják a hatósági rendelkezések betartását. 
Ez már aztán igazi náci diktatúra! Ha emiatt még 
több emberéletet veszítünk, ezért sovány vigasz 
lesz egy újabb 2/3-os, netán 4/5 -ös kormánypárti 
győzelem. Bár kétségtelen, hogy némelyik radikális 
ellenzéki politikusnak ezért a nemzeti konzervatív 
pártok részéről kitüntetés, elismerő oklevél jár 
(Gyurcsánynak pl. már régóta dukál). Ahogy ezt az 
egyik kommentelő a közösségi médiában kilátásba 
is helyezte.

Í R D  A L Á !
Erdélyi áldás
Legyen előtted mindig út,
Fújjon hátad mögül a szél,
Melegen süsse arcodat a Nap,
Az eső puhán essen földjeidre
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén
Az Isten. 

•
Kedves Bajtársak, tisztelt Olvasóink!
Újabb esélyt kap a
Székely Nemzeti Tanács
európai polgári kezdeményezése!
Az Európai Bizottság javaslata szerint 
az uniós polgárok számára ismét 
megnyílik a lehetőség a kezdeményezés 

támogatására. Amennyiben az 
Európai Parlament és a Tanács 
elfogadja a javaslatot, további hat 
hónappal hosszabbodik meg az 
aláírásgyűjtés időszaka! Varga Judit 
igazságügyminiszter nyilatkozata 
szerint:
„Ne feledjük el, minél több aláírás gyűlik 
össze, annál erősebb lesz a közös üzenet. 
Minden magyar aláírás számít!”

•
Az Interneten az alábbi címen 
lehet aláírásunkkal támogatni a 
kezdeményezést:

IRDAL A .HU
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A Magyar Püspöki Konferencia 
május 21-én közleményt adott ki 

egy közéleti kezdeményezés kapcsán, amely a 
Trianoni békediktátum 

közelgő centenáriumára indult.
A társadalom részéről többen indítványozták, 

hogy június 4-én délután fél ötkor 
szólaljanak meg országszerte a harangok. 

Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja 
harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, 

könyörögjön hazánkért, népünkért 
határainkon innen és túl, 

és Közép-Európa összes népeiért, 
hogy békében, szeretetben 

és alkotó együttműködésben 
építhessük közös jövőnket. 

Budapest, 2020. május 21.

IV. rész
Október vége felé este beszólnak a zárkába, szedjem 
össze a holmimat, mert mindjárt jönnek értem. 
Megtörtént. Egy másik zárkába tesznek át, mondják, 
reggel elszállítanak. Én hülye még azt hittem, hogy 
hirtelen szabadulok. Tévedtem.
Reggel öten-hatan beszállunk egy mikrobuszba, és 
elindulunk. Megjárjuk Bács-Kiskun megye összes 
rabgazdaságát, börtönét. Mindenhol leszáll valaki, 
végén ketten maradunk. Irány Budapest. Este hét óra 
körül megérkezünk Budapestre. A Mosonyi utcában 
kinyílik egy vaskapu, begurulunk. Megérkeztünk 
a rabkórházba. A befogadás után beraknak egy 
kórteremnek nevezett hodályba. Ma már nem tudom 
hányan lehettünk a teremben. Legalább negyvenen, 
de lehet, hogy többen. A sok felnőtt csodálkozva néz 
rám amikor belépek az ajtón. Hát ez a gyerek mit 
keres itt, mondják a tekintetek. Aztán bemutatkozom 
jó hangosan, és amikor elmondom, hogy  a BHÖ 1 
pont, 1. bekezdéssel vádolnak, azt hiszik nem tudom 
mit jelent amit mondok. Kérdezik ettem-e valamit 
ma. Mondom semmit. Erre előkerül valamelyik ágy 
alól, egy csajka sárgaborsó főzelék, meg egy kanál. 
Egyél, mondják. Nincs undor bennem, eszem. Már a 
rendőrségi fogdában hozzászoktam, hogy a csajkákban 
megmaradt borsófőzeléket összerakják egy csajkába, 
és azt nem adják ki a tátikán.
Másnap reggel az volt a hideg „pástétem” a reggeli 
feketekávé és a kenyér kiegészítője. Az első napokban 
képtelen voltam enni egy falatot is, mert csak egy kanál 
volt, és az járt körbe, hogy igazságosan mindenki 
egy kanállal vegyen ki a csajkából körönként. Aztán 
lassan én is ráfanyalodtam. Végül már nem zavart 
engem sem a közösködés. Azóta sem vagyok finnyás 
ilyen esetben.
Ismerkedem a társasággal, mindenki politikai rab. 
Két orvos is van közöttünk. Ők látták el a betegeket, 
ha hirtelen rosszul lettek, diagnózisokat készítettek, 
együtt viziteltek a kórház orvosaival. Ami igaz a 
kórházi orvosok is kollégaként tekintettek rájuk és 
nem rabként. 
Az egyik ágyon a Csepeli munkástanács elnöke 
fekszik. Már túl van a halálos ítéleten. A Gyűjtőfogház 
orvosa nem engedte kivégezni, mert a véleménye 
szerint erősen strumás, beteg. Beteg embert nem 
lehet kivégezni! Előbb meg kell gyógyítani, hogy 
utána felakaszthassák! Egy másik ágyon fekszik a 
Pestszenterzsébeti Juta dombi harcok résztvevője: egy 
II. Világbáborús tüzértiszt,
aki egyébként a Csepeli Vasműben dolgozott mint 
mérnök, első fokon már őt is halálra ítélték. 

Az idő múlik. Október végén a rabkórháztól kb. 300 
méterre volt az Köztársaság téri Pártház. Október 30-
án avatták fel nagy ünnepség keretei között a pártház 
védőinek emléket állító szobrot.
A kórterem ablakai nyitva voltak, így minden szó 
behallatszott a térről, amit az üvöltő hangszórók 
szórtak a sötét korai estében a levegőbe. A beszédet 
tartó gyűlölettel szidta az „ellenforradalmárokat”, 
vagyis minket. A dolgozó nép öklét emlegette, hogy 
az majd lesújt ránk, és példát statuál örök időkre. Mi 
már a saját bőrünkön éreztük ezt a pörölycsapást. A 
kórteremben 4-5 első fokon halálra ítélt volt, és legalább 
10 aki ugyanarra számított az első tárgyaláson.
De milyen az élet. Ez a II. világháborús tüzértiszt 
két beszélgető társával kiszámította a röppályát, 
hogyha most lenne egy aknavetőjük, akkor milyen 
pontossággal, és. hányadik lövéssel lehetne telibe lőni 
a Köztársaság téri emelvényt.
Pár nappal később este közölték vele és két 
társunkkal, hogy a II. fok helyben hagyta az első fok 
ítéletét, és mivel a kórház gyógyultnak nyilvánította 
őket, szedjék össze a holmijukat, mert azonnal 
visszaszállítják őket a Gyűjtőbe.

Szentiványi György
Folytatás a következő számunkban!

„Az évek szállnak, mint a percek,
Véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!”
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H Ő S Ö K 
NAPJA

A múltban katonáknak, a hősöknek vitathatatlanul 
nagy tisztelete volt. Nemzedékek adták át 
egymásnak az esetenként tényeken alapuló 
színezett legendákat. Kinizsi Pál törökkel lévő 
tánca aligha fedte a tényeket, vagy éppen 1848 öreg 
zászlótartója, avagy gyermek dobosa is a gyermeki 
lelket emelte a hős a nevelésnek példaadásnak, 
magatartásnak, adta példáját. A jelenben és a 
jövőben egyaránt kell, hogy erősítse a hovatartozást 
a hazához, a magyarsághoz,   
Most emlékezünk meg hazánk megcsonkításának 
1oo évfordulójáról, arról az időről, amikor 
kilátásnélkűl élték napjaikat elődeink. Minden 
családot érintett Trianon, bizonytalan volt a 
jövő, így a múltból kellett az erőt meríteni. Ilyen 
erőt adott a világháborús hősök történetének 
közzététele, no és az elhunytak hősi halottak iránti 
tisztelet megadása. 

A tiszteletadásnak kortörténeti példáját kísérhetjük 
végig a Rákoskeresztúri Köztemető katona parcel-
láján. Az 189o-es évek végére az összevont magyar 
főváros temetői „megteltek” így új területet 
jelöltek ki a fővárosban elhunytak elhelyezésére, 
Azonos időben nyílt meg a köztemető (keresztény) 
valamint a mellette lévő Kozma utcai néven ismert 
zsidó temető.
A honvédség 3 parcellát vásárolt, mely különösen 
a háborús események folytán folyamatosan 
növekedett, míg 1945-re mintegy 20-25ezer 
katona végső nyughelye lett, A Magyar Királyi 
Honvédség igyekezett minden tiszteletet megadni 
a hősi halottaknak, ha a hozzátartozó kérte az I. 

világháború folyamán a hősi halott tetemét, a 
frontról állami költségen felhozták, hogy bajtársai 
között pihenjen.
A Horthy rendszer előtérbe hozta a magyar katona 
becsületét, mindent megtettek a hősi szellem 
éltetése érdekébe így a hősök nevét feltűntetve 
helységekben hősi emlékműveket emeltek. 
A központi Rákoskeresztúri katona temető 
részlegén külön térparancsnokságot, kertészetet 
rendeltek ki. Az egyéni sírokat gondozták, a 
területet gyakorta látogatta és tiszteletét tette 
a „főváros közönsége”. A hazánkba látogató, 
prominensek is koszorút helyeztek a hősök 
emlékénél. A magyar főméltóságok pedig évente 
több alkalommal adtak tiszteletet.
Az akkori katonai erkölcs bizonyítéka, hogy a 
háborút követően ide helyezték nyugalomra az 
akkor ellenségnek számító olasz, illetve szövet-
séges török hősöket. Akkor a rendszer nem tett 
különbséget, akkor ténylegesen az elhunyt hősi 
halott már nem volt ellenség, mint 1945 után a 
magyar és német katona sírja.
A háború jöttét napjaink szövetségesi az ameri-
kaiak jelezték, amikor légierejük” megszórta” a 
temetőt, majd jött a politikai változás. A magyar 
hős szálka volt a kommunista rezsim szemében, 
megszüntették az emlékezés napját éppúgy, mint 
Szt. Istvánét áttéve új kenyérre, illetve március 
15.   valami összetett szocialista emlékezésre. Az 
elhunyt magyar hősök sírhantjai feletti uralmat, 
mint a temető új igazgatója, egy becsületes 
tisztességes dohánygyári munkásnő vette át a 
hatalmat. Első lépése az ott nyugvó (I. világháborús) 
német katonákra emlékező fémszobor eltüntetése, 
hiszen „gyűjsd a vasat és a fémet azzal is a békét 
véded” alapon a magyar rohamsisakok is eltűntek. 
Ha sisak nincs minek a síremlék? Minek a hant, 
a katonai területe hulladéklerakó hely lett. Rákosi/
Kádári rendszernek nem volt érdeke, hogy a magyar 
hős legyen, példát adjon, igyekeztek kiszorítani, a 
magyar hősök emlékét, az országban összevissza 
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Három napos látogatás
a londoni 56-os veteránoknál
Szügyi István úti beszámolója.
2019. október 23.-a előtt három napot voltunk 
Londonban Kövessy  Róbert filmrendezővel, a 
londoni bajtársak meghívására. A Szentistván 
Magyarok Házában kaptunk szállást, ami London 
külvárosában található. A két emeletes épületetet 
egy régi iskolából alakították át.

A repülőtérre értünk jöttek, ugyanis a szállás 60 
km-re volt. Este érkeztünk, a szálláson szívélyesen 
fogadtak, külön szobát biztosítottak számunkra. 
Kövessy Róbert elhozta az általa készített filmet a 
„Pesti lányok” című alkotást, amit másnap este kb. 
90 fős közönség előtt vetítettünk le nagy sikerrel. 
A film egyik szereplője, a pápai szervezetünk tagja, 
aki Copfos néven vált ismertté az újságokból. A 
rendezvényen meglepően sok fiatal vett részt, 
összetartó a magyarok londoni közössége.
Másnap volt az 56-os megemlékezés, telt házas 
programmal, kb 150 fő résztvevővel. Egy budapesti 
zenei iskola növendékeinek előadásával kezdődött 
a magyar himnusszal a program. Majd ünnepi 
beszédet mondott az intézet vezetője. Felkértek 
mutassam be szervezetünket. Felolvastam Dr. 
Sántha Gábor elnökünk levelét, majd röviden 
beszámoltam a tevékenységünkről. Átadtam 
szövetségünk oklevelét és az 56-os Hűség a 
Hazához Érdemrend Nagykersztje kitüntetést. 
A Magyar Ház könyvtára részére átadtunk több 
általunk megjelentetett folyóiratot, és az 56-os 
Tűzvirágok című verses kötetet. Ezután kötetlen 
beszélgetések voltak, a múlt érdekes dolgairól, pl. 
az 56-os pilótákról.
Nagyon tanulságos volt a látogatásunk. Ezt 
megelőzően Brüsszelben voltunk Robival tilta-
kozni a Magyarországgal szembeni uniós eljárás 
ellen. Itt is megismerkedtem a Magyar Ház 
vezetőjével, akivel azóta is tartom a kapcsolatot. 
Robival szeretnénk ezt a belgiumi kapcsolatot 
bővíteni illetve több ország 56-os szervezeteivel is. 

felállított szovjetnek hódoló emlékművekkel. Nem 
létező szovjet hősök, Matroszovk Zoja, Oleg Kosevoj 
léptek az iskola lapokba a magyar hősök helyet. (A 
„molotov-koktél” 56-ban bejött, megtanulták). 
Országosan is felléptek azoknak a sírjai ellen, akik 
a hazát védték. A hősi emléktáblákat igyekeztek 
eltüntetni, estenként helyükre a „Felszabadító 
Vörös hadsereget” éltető tábla került – majd 1956-
ban elsőként verték le, amit a 9o évek elején ismét 
megtettek - A győztesek sírjait hivatalból, ápolgatták 
(Pl. Vecsés határában, 45 februárjában szedték 
össze a Vörös Hadsereg katonáinak tetemeit, majd 
közös sírba helyezték. Az „az azonosítás érdekében 
májusban megjelölték, ki hol nyugszik) Vidéken 
nem volt elszigetelt jelenség, hogy a német sírok 
fölé a nemzetközi munkásosztályt jelképező 
vörös csillagot tettek, hogy így védjék, ápolják az 
ott nyugvó emlékét. A 8o években bekövetkező 
exhumálások során bizonyosodott be hogy az ott 
nyugvó német katona volt
A 9o évek elején az MTV egyik szerkesztőségéhez 
egy idős hölgy lépett be közölte segítsenek, hogy 
a magyar hősök a Rákoskeresztúri temetőben 
megkapják a megillető tiszteletet. A riport lejött, 
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság felvállalta és 
teljesítette is, hogy a területen emléket állít. Némi 
ellenállás mutatkozott a HM részéről, pl zenekar 
csak úgy jelent meg, hogy felvetődött, ha nem 
adnak, jönnek a tűzoltók. Ott volt a zenekar. 
Azóta – kivéve 2019-et – minden évben katonai 
tiszteletadást történi az emlékműnél.
Érdemes megemlíteni a zsidó temetőben is 
van hősi parcella. A sírkövet felirata a magyar 
haza hazaszeretetét sugározta, az egyiken ott 
van a magyar imádság „hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, Hiszek Nagymagyarosrzág 
feltámadásában” Az MTV egyik szerkesztőségnek 
a tudomására jutott, hogy a bozótosban alig 
láthatóak a sírkövek. Kérés a HM felé lépjenek 
már a tisztesség érdekében. Hiszen magyar hősi 
halottak nyugodnak ott! A rendbehozatalra, négy 
évre majd Boross Péter a hajdani kadetiskolás, volt 
miniszterelnök ”közbejárására„ volt szükség. A 
rendbehozatali ünnepségen Orbán Viktor beszélt, 
természetesen megjelentek a nagyok.
Az országban egyre több hősi emlékműre kerülnek 
fel 1939/45, 1956 hőseinek a nevei, elértük, igaz 
félévszázadra volt szükség, a tiszteletadás.
Azért az „ördög kérdése nem alszik” a napjainkban 
elő 56-osok lelkiismerete tiszta, hogy ápolják, 
megfelelő tisztelet adnak elhunyt hős bajtársaiknak. 
Vagy hagyják azt az államra? (Netán néha nézzünk 
a tükörbe?)

MK
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Hódos Antal
1927. január 12-én látta meg a 
napvilágot. A szegény, földműves 
családból származó gyermek 
élete viszontagságosan indult, 
hiszen édesanyját karon ülő 
gyermekként veszítette el, majd 
12 éves korában édesapja is 
meghalt. Sokat emlegette sanyarú 
árva gyerekkorát, és talán ez adta 
neki a legnagyobb motivációt, 

hogy megmutassa az életnek Ő bizony nem adja fel. 
Olyan ember lesz, aki ha majd az élete végén visszatekint, 
büszkén vállalhassa minden tettét. Gyermekfejjel 
cselédnek állt, hogy megélhetését kemény munkával 
biztosítani tudja. 
1945-ben bevonult önkéntes katonának. Leszer-elése 
után annak reményében, hogy föld nélkül is meg 
tudjon élni rendőrnek állt. Aki sokat beszélgetett vele 
biztosan halhatott tőle egy-két érdekes történetet a 
rendőriskoláról, a rendőrbajtársakról, a nagyerdei lovas 
járőrözésekről a korról, ahol a becsület oly sokat ért. 
Ő a rendőri szakmát nem csak munkának tekintette, 
hanem hivatásának tartotta. Közben megismerkedett 
élete szerelmével, majd szerelmük 1950. szeptember 27-
én, házasságban teljesült be.
Hajdúdorogon kezdték közös életüket, ahol ő a rendőrség 
kötelékeiben találta meg önmagát, őrsparancsnokként 
teljesített szolgálatot. Lelkiismeretes rendőri 
munkájának elismeréséül a Belügyminisztérium A 
Közbiztonsági Érem Bronz fokozatát adományozta 
1952-ben, eme kitüntetéséről mindenkinek nagy 
büszkeséggel mesélt. Ezután életében igen nehéz időszak 
következett, mert a magyar történelem újabb viharának 
előszelei (az 56-os forradalom) miatt akadtak, akik nem 
jó szemmel néztek rá és feljelentették, mondvacsinált 
hamis vádakkal illették. Így 1953-ban létszámfelettiként 
leszerelték a rendőrségtől.
1956-ban a város vezetése megalakította a Nemzetőr-
séget, melynek Ő is tagja lett, és a hajdúnánási rendőr-
séghez osztották be, ahol a közbiztonság fenntartása 
volt a feladata. A forradalom bukása után bíróság elé 
állították, de mivel nem volt vétke, felmentették. Ezek az 
események rányomták bélyegét az életére a 70-es évekig, 
mivel politikailag rendszerellenesnek nyilvánították. A 
rendszerváltást követően, ezen politikai megbélyegzés, 
meghurcolás következtében belépett az 1956-os Magyar 
Szabad-ságharcosok Világszövetségébe, melynek aktív 
tagja volt haláláig.
Az 1960-as évektől a kevéske föld művelésével 
párhuzamosan, állatorvosok mellett dolgozott felcser-
ként, majd mivel meglátták benne a tehetséget, a 
jószágok iránti veleszületett szeretetét és paraszti 
hozzáértését, iskolába küldték, hogy ezután szakképzett 

inszeminátorként tudjon nekik segíteni. Mivel 
munkájából adódóan járta a várost, a környező kisebb 
településeket, tanyákat, gulyákat, csordát, rengeteg 
emberel nagyon jó barátságot kötött, mindenkivel jó 
viszonyban volt. Egészen nyugdíjba vonulásáig dolgo-
zott szakmájában, nagy megbecsülésben. Munkája 
elismeréseként igazgatói dicséretben is részesült.
Nyugdíjba vonulása után kezdett el hobbyszerűen főzni, 
tanította a fiatalokat a hagyományos ételek készítésére. 
Főzőversenyeken vett részt barátaival, ismerőseivel, így 
nagy tapasztalatokra tett szert a főzés területén. Kiemelt 
jelentőséget tulajdonított annak, hogy a slambucfőzés 
tudományát művészetté fejlessze. Sikereit mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy megkapta Benke Laci 
bácsi ajánlásával az „Örökös slambucfőző mester” címet.
Nyugdíjas korában is aktív szerepet vállalt a társadalmi 
életben, így 1990-ben, az első szabadon választott 
önkormányzat képviselőtestületének tagja, korelnöke 
volt. Lelkiismeretes munkájának elismeréséül 2010-
ben az önkormányzattól a ”Hajdúnánás Városáért” 
nevű kitüntetést kapta. Jelenléte meghatározó volt a 
város szinte minden területén, segített a rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában, főzött a sérült 
gyermekeknek, óvodai csoportoknak. Feleségével, több 
mint 63 évet éltek együtt boldog házasságban.
Amikor szeretett felesége megpihent, további életét ez a 
veszteség mindig nyomasztotta, szemének csillogó fénye 
elhalványult. 2020. januárjában még gyermekeivel, 
unokáival, dédunokáival együtt ünnepelte 93. születés-
napját. Aztán egészségi állapota napról napra romlani 
kezdett, aminek következtében kórházi kezelésre 
szorult. Onnan kissé megerősödve tért haza, de állapota 
újból romlani kezdett. 2020. március 25-én örökre 
pihenni tért. Élete minden percére jellemző volt a 
tisztelet, a kitartás, a becsület!
Kérem, őrizzék Őt így meg emlékezetükben!

Csuja Beáta

Kevesen tudják, hogy Csuja Beáta tagtársunk, Hódos Antal 
unokája. Tiszteletből és kegyeletből teljes egészében közöljük 
a unoka szeretett nagyapjáról írt emlékezetét. Ennél szebb 
nekrológot nem tudtam volna írni, hisz nem sok alkalom volt 
bajtársammal találkozni.
Nem lehetett nem észrevenni. Talán 90 éves korában kaptam 
meg a Jóistentől azt a kegyelmet, hogy megszorítottam Tóni 
bátyám dolgos kezeit. Minden szem ráirányult, amikor 
megérkezett Hajdúnánásról egy derűt árasztó öregúr, 
kiséretében karcsú, csinos hölggyel, az unokájával.
Tavaly és tavalyelőtt már nem találkoztunk, pedig vártam 
őket. Most már szívem legbensőbb bugyrában őrzöm egy 
derék, becsületes bajtársam sokat próbált életútját. Isten 
hozzád Tóni bátyám!

Dr. Sántha Gábor

Simon István
A napokban kaptuk a szomorú hírt Mikola Elenától: 
„Sajnos Simon István nem tudta elolvasni remek 
lapjukat mert elhunyt.”

A Jóisten adjon örök nyugodalmat neki!

IN MEMORIAM
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Nyerges Attila:

Nélküled
Annyi mindent kéne még elmondanom
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk
S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk

Mint a villám tépte magányos fenyő
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér
Otthont, házat, Hazát, nyugalmat már többé nem remél

S bár a lényeget még nem értheted
Amíg nem éltél nehéz éveket
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérből valók vagyunk

Mint a leszakított haldokló virág
Mint az öt millió magyar, akit nem hall a nagyvilág
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered
Ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is, nélküled.

S bár a lényeget még nem érthetted
Amíg nem éltél nehéz éveket
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérből valók vagyunk!

Zebegényi országzászló és Trianon emlékmű
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