Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Elhangzott: 2021.június 4. péntek

2020-ban volt a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. Sajnos a járványhelyzet
miatt nem tudtunk erről az eseményről méltóképpen megemlékezni.
Köszöntöm a megjelenteket ezen a megemlékezésen.
Iskolánk közössége nevében külön köszöntöm Klement János polgármester urat.
Hallgassuk meg Juhász Gyula: Trianon című versét Lajtosné Dudok Mária tanárnő
tolmácsolásában!
József Attila Nem, nem soha! című versét kitörölték József Attila versei közül, mert nem illett
bele a proletárköltőnek kikiáltott verselő mítoszába!
1945-1990 között szomszédaink érzékenységére hivatkozva tabu volt Trianon témáját még csak
megemlíteni is!!!
A 2000-es évek elején azt hallottuk szinte naponta, hogy ha belépünk az EU-ba, megoldódik a
trianoni trauma is, mondván:
Majd az EU-ban légiessé válnak a határok, és ezzel okafogyottá válik Trianonról beszélni…
Ehhez képest nem sok minden változott, holott 2004. május elseje óta EU tagok vagyunk.
Csatlakozásunk óta 17 év telt el!
Szinte naponta látjuk, tapasztaljuk, hogy az Európában élő őshonos kisebbségeknek sokkal
kisebb a lobbi ereje, mint pl. az LMBTQ érdekekért szót emelőknek.
Hazánkról elmondható, hogy az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos! 1920-ban
színmagyar területeket csatoltak át a szomszédos államokhoz…

2010. óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, így emlékezünk az 1920. június 4-én a
Párizs melletti nagy-trianon kastélyban aláírt békediktátumra.
2010-ben is volt – és sajnos még a mai napig is van – olyan parlamenti politikai erő, amely az
alábbi hivatkozással nem támogatta/támogatja a nemzetünk ügyét:
„rontja Magyarország jó szomszédi kapcsolatait és nem szolgálja a határon túli magyarok
érdekeit”
Elkeserítő, hogy még ez a kérdés sem tud olyan nemzeti minimummá válni, amelyet pártállástól
függetlenül minden parlamenti párt támogatna…
Ezért lehet naponta hallani, olvasni olyan szégyenteljes megnyilvánulásokat, miszerint
leukránozzák, lerománozzák, leszlovákozzák a határon túl élő nemzetrészeinket!
Holott meg kellene köszönni nekik, hogy 100 év után is magyaroknak vallják magukat, magyarul
beszélnek annak ellenére, hogy elképesztő erőket mozgósítanak meg az utódállamok a magyar
kisebbségek beolvasztása, ezáltal eltüntetése érdekében!
Apropó utódállamok, azok, amelyek jelentős területeket kanyarítottak ki hazánkból!
1990-1991-ben fokozatosan felbomlott a Szovjetunió….
Csehszlovákia 1993-ban – békés körülmények között - Csehországra és Szlovákiára hullott
szét…
A Szerb-Horvát Szlovén királyságból később Jugoszlávia lett, majd az 1991-1992-es véres
délszláv háború után 7 kisebb államra esett szét…
A mai napon ünnepélyes keretek között felavatjuk a Nemzeti Összetartozás Napjára ültetett 5 db
babérmeggy bokrot. Mindegyik bokor egy-egy elcsatolt területet jelképez oly módon, hogy a
megfelelő égtáj szerint tájoltuk őket.

Köszönjük a csomádi önkormányzatnak, személy szerint Klement János polgármester úrnak,
hogy a mai megemlékezéshez hathatós anyagi- és természetbeni támogatást nyújtott!
Köszönjük Pongrácz Péter úrnak az elcsatolt területeket jelző táblák elkészítését!
Észak:
Felvidék (és Kárpátalja)
63.000 km2; 3.576.000 fő
Pozsony
907-ben történelmi győzelmet arattak őseink a város mellett, tönkreverve az egyesített frank és
bajor seregeket, mely diadal Pozsonyi csata néven vonult be történelmünkbe.
A honfoglalás lényegében e csatával fejeződött be véglegesen.
Miután a törökök elfoglalták a koronázások addigi színhelyét Székesfehérvárt, 1536-tól Pozsony
lett Magyarország fővárosa, 1563 és 1830 között itt koronáztak a Szent Márton dómban tíz
királyt, egy uralkodó királynőt és hét királynét.
1938-ban az első bécsi döntés az etnikai revíziót megvalósítva 12.000 km2 Trianonban elcsatolt
területet juttatott vissza Magyarországnak, 869 ezer fős lakossággal. A döntésnek köszönhetően
újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár,
Komárom, Léva, Losonc és Fülek városa.
Kérem, hogy az 1. és az 5. osztály képviselői kössék fel a nemzeti szalagot a Felvidék táblára.
Észak-kelet:
Kárpátalja
Vereckei-hágó
Árpád fejedelem a magyar fősereggel 895 tavaszán kelt át a Vereckei-hágón és megkezdte a
honfoglalást. Így Kárpátalja története kezdettől fogva elidegeníthetetlen része a történelmi
Magyarországnak, hiszen a honfoglalás révén ez a terület fontos szerepet játszott, mint az
országszerzés hadműveleteinek kiindulópontja.
Kárpátalja területe 1939-1944 között ismét Magyarország szerves része volt.
A honfoglalás 1100. évfordulójára készített emlékmű a Kelet és a Nyugat közötti kaput ábrázolja.
Hét kőtömbből áll össze, ezek a hét törzset jelképezik.
Közepén a vérszerződésre utaló oltárkő látható.
Kérem, hogy a 2. és a 6. osztály képviselői kössék fel a nemzeti szalagot a Kárpátalja táblára.
Kelet:
Erdély

102.000 km2; 3.500.000 fő
Az Erdély szó az erdő főnév és a régi magyar elü (elv, azaz valamin túl fekvő rész) összetétele.
Az elnevezés az Alföld felől értendő, és az onnan nézve az Erdélyi-szigethegység korabeli sűrű
erdőin túl fekvő területeket jelölte.
Az 1940-es második bécsi döntés visszaadott Magyarországnak 43 492 km²-t, Erdély északi és
keleti részét, benne a 80%-ban magyarok által lakott Székelyfölddel.
Marosvásárhely a történelmi Székelyföld „fővárosa”. Lakosságát tekintve a jelenkori Erdély
hatodik legnagyobb városa. A magyarok számát tekintve az első helyen áll, megelőzve
Kolozsvárt.
A székelyek a latin ábécé mellett megőrizték ősi magyar írásukat, a rovásírást. A székelyderzsi
unitárius templomban található a legrégebbi ismert emlék, egy tégla 1431-ből, melyre a
következőt rótták:
„Miklós derzsi pap-atya.”
Kérem, hogy a 3. és a 7. osztály képviselői kössék fel a nemzeti szalagot az Erdély táblára.
Dél:
Délvidék
43.000 km2 ; 4.122.000 fő
A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte,
ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként él.
A középkorban egyrészt Magyarország déli vármegyéit, másrészt a Dunán, illetve a Száván túli
bánságokat értették alatta. Szent István korában még mint Alvidék volt ismert.
A II. világháborúban Magyarország 1941-ben visszafoglalt 11.601 km² területet.
Szabadka városában él a legtöbb magyar a Vajdaságban. A várostól keletre található a Palicsi-tó.
1880 és 1914 között híresek voltak a Palicsi Olimpiai Játékok, helyi nyári sportversenyek,
amelyeket a világon az elsők között szerveztek az ókori olimpiák mintájára. A győztesek ókori
mintára koszorút kaptak, de nem babérból, hanem a helyi jellegzetes akácból fonva.
Kérem, hogy a 4. és a 8. osztály képviselői kössék fel a nemzeti szalagot a Délvidék táblára.
Nyugat:
Őrvidék
4.000 km2; 358.000 fő
IV. Béla királyunk a tatárjárás után kiépíttette a végvári rendszert a Kárpát-medence körül,
melynek nyugati várai: Németújvár, Léka, Borostyánkő, Fraknó; Szalónak, Lánzsér.

„Civitas Fidelissima” a „Leghűségesebb város” címet ítélte Sopron városának és a környező
településeknek a korabeli országgyűlés, mert népszavazáson nyilvánította ki a többség, hogy
Magyarországhoz akarnak tartozni, nem pedig Ausztriához.
Az Őrvidék jelenleg Ausztria egyik tartománya Burgenland (Várvidék) néven…
Sajnos a turisták nem kapnak tájékoztatást, amikor felkeresik ezeket a várakat, arról a tényről,
hogy ezek a várak a történelmi Magyarország fontos erősségei voltak évszázadokon át!
Borostyánkő vára (németül: Bernstein) Almásy László gróf utazó, Afrika kutató, pilóta,
autóversenyző születési helye. Róla mintázták meg „Az angol beteg” című Oscar díjas film
főszereplőjét…
Kérem, hogy Csomád község önkormányzatának képviseletében Klement János polgármester úr,
valamint a szülőket és az iskolai dolgozókat képviselő Lajtosné Dudok Mária kössék fel a
nemzeti szalagot az Őrvidék táblára.
A történelmi Magyarország elcsatolt területei jelenleg 7 szomszédos államban vannak….
Összesen: 232.000 km2 elcsatolt terület, több millió határon túlra kerülő magyar ember….
Az elmúlt években szinte második himnuszunkká vált a következő dal…
Hallgassuk meg az Ismerős Arcok együttes Nélküled című számát Chlopkó Sára 6.osztályos
tanulónk előadásában!
Karinthy Frigyes
„Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a
kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjaikat, amik nincsenek.
Ha ezt hallod majd: Kolozsvár és ezt: Erdély és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire
gondoltam.”
A haza bölcsével, Deák Ferenccel együtt kell valljuk:
„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a
nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig
kétséges.”
Hogyan is szóltak Juhász Gyula idézett sorai, mely versét 1920-as években írta, de a mai napig
érvényesek:
„Nem kell beszéljünk róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá!”
Megemlékezésünk zárásaként énekeljük el a Himnuszt!

Varga László

