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Mottó: T. G. Masaryk a csehszlovák
állam megalapítójának véleménye:

„Ha beleegyezünk a népszavazással
kialakított államhatárba, Csehszlová-

kia nem jöhetett volna létre”.

1918-19-ben a cseh légiók kezdeti har-
cok után már csak besétáltak Ungvárig és
az Uzsoki szorosig (1919. január 20).

Kárpátalját már a kanadai ruszin
emigráció egyes vezetõivel, de a hazai
ruszinok megkérdezése nélkül történt
fiktív cseh-ruszin megállapodás alapján,
a versaillesi békekonferencián csatolták
Csehszlovákiához, elsõsorban azért,
hogy Máramarosszigetnél a cseh hadse-
reg a románnal összezárva, abroncsként
vegye körül és tartsa kordában a védhe-
tetlenné vált Magyarországot.

Ilyen hosszúra, 1300 km-re nyúló
„hurka-szerû” Csehszlovák államalaku-
latot csakis a határmenti átlós magyar
vasúti fõvonalakkal lehetett összefogni.
A természetes alakú kárpát-medencei
vasúthálózatot az új államalakulatok
csakis a közlekedés-földrajzot megerõ-
szakoló módszerrel tudták átformálni.
Alapelvük volt, hogy az átlós vasúti fõ-
vonalak ne az „ellenséges” Magyaror-
szágnál maradjanak, hanem a gyõzte-
sek katonai felvonulási lehetõségeit se-
gítsék elõ. E vasúti fõvonalak mentén 2
milliót kitevõ tömbben élõ, elcsatolt
magyarokra nehezedett elsõsorban az
elnyomás, hiszen még a vasbeton erõd-
rendszer kiépítése Pozsonytól Bereg-
szászig, Nagyváradon át Szabadkától
Dél-Baranyáig és a Dráva mentén tar-
tott. Ennek terület-kisajátítása és mezõ-
gazdasági megmûvelése is külön teher-
ként nyomta a kisebbségi sorsba taszí-
tott magyarokat.

Miért féltek annyira a kisantant gyõz-
tes országok az ellenállásra képtelen
Csonka-Magyarországtól? Nekik együtt-
véve félmilliós, nehéz fegyverzetû had-
seregeik voltak, mi meg a békediktátum
miatt csak 35 ezer fõs, könnyû fegyver-
zetû zsoldos sereget tarthattunk… Nevet-
séges félelem volt, mert 1938-ban a fran-
ciák hibájából a Német Birodalom elõ-
nyomulásakor szinte kártyavárként om-
lott össze a kisantant… Csehszlovákia a
rossz nemzetiségi politikája miatt omlott
össze, amikor a szudétanémetek beke-
belezésével nem is a német egyesülés
volt a lényeg, hanem a határ menti, a
Szudétaföld menti hatalmas cseh erõd-
rendszer puskalövés nélkül került német
kézbe, s utána a cseh fegyverek a német

hadsereg kezébe, hogy a franciákat ez-
zel gyõzzék le. A szlovákok pedig azért
árulták el a Köztársaságot, mert Prága
nem hajtotta végre a pittsburghi egyez-
ményben megígért társállami rendszert.
A magyarok voltak a legkevésbé okai a
csehszlovák állam szétverésének, mégis
1945-ben minket is fõbûnösnek tekintet-
tek. A szlovákok a német hadsereggel
együtt indították el 1939. szeptember 1-
én a háborút. A nácizmust az ún. 1944-es
õszi felkeléssel „lemosták” magukról.
1945-tõl több volt a szlovák partizániga-
zolvánnyal rendelkezõ szlovák náci,
mint amennyien egyáltalán részt vettek a
felkelésben. Sokan egy-egy demizson al-
koholért vásárolták meg ezt a mentesítõ
igazolványt a Léva melletti Siklós hegyen
három hónapig állomásozó Malinovszkij
marsalltól. Ezt nevezték el annakidején
„demizsonos” partizán igazolványnak. 

A szlovák felkelés egyik célja volt,
hogy a magyarokat egy-egy csomaggal
napok alatt kiûzzék. A terv az volt,
hogy a partizán felkelés gyõzelme ese-
tén a magyarokat kiûzik túl a Dunán… 

Mivel ez a hadmûvelet nem sikerült (a
szovjet front délrõl észak felé mozgott),
jött az állampolgárság megvonása, a va-
gyonelkobzás, a zaklatás, az iskolai ok-
tatás szünetelteté-
se, tízezrek csehor-
szági rabszolga-
munkára deportá-
lása, majd a lakos-
ságcsere,  jómódú
magyar gazdák ki-
cserélése szegé-
nyebb magyaror-
szági szlovákok-
kal. A jómódú ma-
gyarországi szlová-
kok nem hagyták
el a birtokaikat. Az
1948 februári prá-
gai kommunista
puccsal történt ha-
talomátvétel után
némi nemzetiségi
enyhülés követke-
zett be, mert az
elvtársi szolidaritás
a szintén kommu-
nistává vált Ma-
gyarországgal „test-
véri” együttmûkö-
dést kívánt meg,
de jött a kommu-
nista vagyonelkob-
zás, az államosítás,

a kolhozrendszer, s a magyar nemzetisé-
gû iskolákban a pedagógushiány miatt
magyar iparosok és párttitkárok „nevel-
ték” azokat a magyar gyerekeket, akiket
szüleik ennyi szenvedés elviselése elle-
nére még mertek magyar iskolába beí-
ratni. Kárpátalja már 1944. november 26-
án csatlakozott „népgyûlés” keretében a
„testvéri” szovjet Ukrajnához… Így a szlo-
vák tartomány területén a sok népmoz-
gás után maradt az 1910-es népszámlálás
szerint számba vett 800 ezer magyarból
még 600 ezer. Azóta is ezrek száma a
burkolt és az önkéntes asszimiláció miatt
egyre fogy, s a 10 évvel ezelõtti 560 ez-
res létszám a 2011. januári népszámlálás-
kor nagy megdöbbenésünkre újabb
csökkenést fog mutatni.

Ficóék mostani, „a kettõs állampol-
gárság” elleni durva támadásai nem is a
budapesti kezdeményezést támadják
igazán, hanem igyekeznek a magyar
anyanyelvû állampolgárokat megfélem-
líteni, hogy a januári népszámláláskor
minél többen tagadják meg magyarsá-
gukat. Ez az EU felé kimutatható népe-
sedési, nemzetiségi statisztika miatt fon-
tos! Ugyanis, minél kevesebben vallják
magukat félelembõl, megtorlástól tart-
va, vagy megalkuvás, illetve vegyes há-
zasságaik miatt magyarnak, annál ki-
sebb anyagi támogatás és szervezet, is-
kolák fenntartása terhelné a szlovák ál-
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lamot. A szlovák filozófia: „Ha már
1944-45-ben nem sikerült minden ma-
gyartól megszabadulni, akkor az asszi-
miláció még jobb, mert egyúttal az 5
milliós szlovák nemzetet az asszimiláló-
dott magyarok fogják a beolvadásukkal
gyarapítani”. És mindezt abban az Euró-
pában teheti meg a dühöngõ naciona-
lizmus, amelynek alapelve állítólag a ki-
sebbségek támogatása, a „tolerancia”, a
„testvéri együttmûködés”. Ez az EU igaz
arca, vagy talán csak az impotenciája????

S ha Prága és társai (Bucuresti, Beo-
grad) mindenáron a területszerzéssel
háborús jutalomként szét akarták szakí-
tani a Magyar Királyságot, akkor miért
nem fogadták el Wilson USA elnök ter-
vét, a népek önrendelkezési jogát? 

Ez csak ránk, magyarokra nem volt ér-
vényes, de minden más népre? Hol voltál

Amerika? Miért vonult vissza az Európát
felforgató Wilson a gyõzelem bankárhi-
telezõje, hiszen a hitelezõ ne hagyja va-
gyonát az adósokra, ez kereskedelmi
alapelv, mert az adós nem dirigálhat… Az
USA elintézte ezzel Európát és a Világot
is, íme a második katasztrófa!

A Magyar Királyság (a társállam Horvát-
országgal együtt, mert ott is élnek magya-
rok!) 325 000 km2-én a magyar anyanyel-
vû relatív többséget képezõ magyarok
aránya 48 %-os volt, akkor miért nem
eszerint alakították ki a bosszúra éhes
szomszédaink a kisebbik 156 000 km2

nagyságú Magyarországot? Ebben az
esetben Pozsony, Léva, Kassa, Ungvár,
Beregszász, Nagyvárad, Székelyföld,
Arad, Temesvár, Zenta, Szabadka, Zom-
bor és a Dráva folyó határvonala megfe-
lelt volna a magyar „minimumnak”, de

ami a legfontosabb, hogy nem kellett vol-
na ellenünk oly nagy állami költségvetés-
sel hadseregeiket fenntartani, sõt együtt-
mûködés, gazdasági elõnyök származ-
hattak volna a Duna-medencei népek kö-
zött. Ha minden magyar a magyar állam
határain belül élhetett volna, akkor való-
színûleg békesség uralkodott volna. De
így sose lesz békesség, mert a megrabolt,
kifosztott állam sose bocsát meg a kifosz-
tóinak, azok pedig minden manõvert al-
kalmazni fognak, hogy a zsákmányt idõ-
vel megemészthessék. Ez ugyan megfek-
szi a gyomrukat, és ezért van nekik is tria-
noni, de negatív szindrómájuk! Nem lett
volna jobb a békés, igazságos osztozko-
dás, és az együttmûködés???

Hábel György
gyémántdiplomás erdõmérnök
Jáky-díjas közlekedési mérnök

A magyarság összetartozásának hirde-
tésére Pákozdon haranglábat állítottak.
Az ünnepség szervezésében és lebo-
nyolításában oroszlánrészt vállalat dr.
S. Nagy László erdõmérnök és felesége.
Trianonra ökomenikus ima keretében
emlékezett Páli Balázs rk. plébános,
Pákozd, Zalcer György rk. káplán, Fel-
vidék, Ipolyság, Jenei Károly ref. lel-
kész, Kárpátalja, Visk, Rüsz Domokos
unit. lelkész, Erdély, Székelyudvarhely,
Utcai Róbert atya Csantavér, Délvidék,
Kardos Péter ref. lelkész, Pákozd. Kö-
szöntõt mondott Takács János polgár-
mester, ünnepi beszédet Jókai Anna,
Kossuth-díjas író (képünkön). A harang-
lábat Csibi László fafaragó mester, a ha-
rangot Gombos Lajos harangöntõ mes-
ter, a mûködtetõ óramûvet Kovács Jenõ
órásmester készítette.
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