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Előszó

akorabelitudósításokatolvasvanemlehetkétségünkafelől,hogyazelsőbécsidöntés
ésaFelvidékdélisávjánakMagyarországhozcsatolásaazottélőmagyarokszámára
talánéletüklegboldogabbpillanataiközétartozott.avisszacsatolás(hiszenmi,magya-
rok így nevezzük meg ezt az eseményt) főszereplői, vagyis maguk a visszacsatolt
magyarokésszlovákok(akikperszekorántsemvoltakolyboldogok)azonbansohasem
beszéltektúlsokatarról,mit iséltekátazokbananapokban.akkorésaztkövetően
néhányévigezfölöslegesnektűnt,hiszenmindenkitudta,mitörtént,későbbpediga
nemzetállamot,majdszocializmustépítőcsehszlovákiábannemvoltajánlatosabécsi
döntésnapjait–különösennempozitívtónusban–emlegetni.ígya’38-astörténetek
nemlettekpapírravetve,nemlettekelmondvaésáthagyományozvaakövetkezőgene-
rációk számára. Mindennek következtében a Felvidék visszacsatolásának nincs túl
gazdagmemoárirodalma,legalábbiskevésazismertnapló,kevésavisszaemlékezés,
aligrendelkezünkezekreanapokravonatkozólejegyzettszubjektívvallomással.

Ezahiányisközrejátszikabban,hogyugyanjólismerjükabécsibelvederepalotá-
ban1938.november2-ánJoachimvonRibbentropnémetésgaleazzocianoolaszkül-
ügyminiszteráltalaláírtbécsidöntésdiplomáciaihátterét,studjukaztis,hogysomor-
játólKirályhelmecigmindenüttdíszkapukkalésvirágokkalvártaalakosságabevonuló
honvédséget,ámarról,hogyan teltekezekanapokakorabelidél-szlovákiában,mit
éltekátazottélőmagyarokésszlovákok,vagyismilyenekvoltakabécsidöntésidősza-
kánakmindennapjai,viszonylagkevésinformációvalrendelkezünk.

azelsőbécsidöntésésazérintettterületekvisszacsatolásánaktörténetemindigis
atörténettudományérdeklődésénekfókuszábanállt,miközbenaszlovákésamagyar
historiográfiakezdetiélesellentéteéssárdobálásamáralényegébenkulturáltvitává,s
nemegyszeregymásérveinekkölcsönöselfogadásávászelídült.amagyarésszlovák
hangsúlyokazonbantovábbraismáshovákerülnek,mintahogyanamindkétféláltal
többé-kevésbéazonosan leírteseményekértelmezése iseltér.amagyar történetírás
alapvetőenazeseményekbékésjellegétésazérintetttérséglakosságánakőszinteörö-
méthangsúlyozzaki,aszlovákfélviszontszívesenhelyeziahangsúlytanagyhatalmi
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(fasiszta)háttérreésabécsidöntésutánaddigilakóhelyüketelhagyószlovákokkeserű
sorsára.

Mindenesetreazelsőbécsidöntésszakirodalmaazutolsóbőegyévtizedbenszámos
alapművelbővült,amelymunkákmegjelenésétkétforrásgyűjteménykeretezi.azelsőa
deák ladislav szerkesztésében az új évezred első éveibenmegjelenő háromkötetes
kiadvány (Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty I–III.Maticaslovenská,
Martin,2002–2005),amelyazeseményeketfasisztaagressziókéntláttatva,sabécsi
döntésáltal elszenvedett vélt vagy valós szlovák sérelmekre fókuszálvaadja közzéa
témadokumentumait.amásodikpedigabécsidöntés–deákétólsokkalkiegyensúlyo-
zottabb,bárkevésbégazdag–magyargyűjteménye(szarkalászló–sallaigergely–
Fedineccsilla:Az első bécsi döntés okmánytára. Diplomáciai iratok 1938. augusztus –
1939. június. MTa bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi intézet,
budapest,2017).akétforrásgyűjteménymellettazutóbbiévekbennéhányfontoslevél-
tárialapkutatásraépülőfeldolgozásismegjelent.ígysallaigergelynekabécsidöntés
diplomáciai történetét és végrehajtását bemutató kötete („A határ megindul…” A
csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatai az 1938–1939. évi
államhatár-változások tükrében. Kalligram,budapest,2009),valamintsimonattilakét
könyve,azegyikelsősorbanazérintettszlovákiaimagyarlakosságszempontjaibólvizs-
gálja azoknak a bécsi döntést megelőző (Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai
magyarok 1938-ban. FórumKisebbségkutatóintézet,somorja,2010),amásikazazt
követő(Magyar idők a Felvidéken.Jaffa,budapest,2014)sorsát.

azalábbiszövegekismétegyújabb
nézőpontotvonnakbea témavizs-
gálatába: az eseményeket átélők-
nek,azutcaemberénekélményeit,
tapasztalatait. olyan forrásokat,
amelyekrendkívülióvatosságotigé-
nyelnek, hiszen egy-egy személy
szubjektív élményei alapján hiba
volna bármiféle általánosítás. azok
a részletekésérzelmimozzanatok,
amelyek ezekben a szövegekben
megjelennek, mégis nélkülözhetet-
len és pótolhatatlan adalékok a
kutató számára. nem mellékesen
pedig az a személyesség, amely
ezekenaszövegekenátüt,nemcsu-
pán olvasmányossá teszi ezeket,
hanem egyben akár 80 év után is
átélhetővé.

bár a nagypolitika szempontjá-
bólaz1938-asévmár januárelse-
jétőlfeszültséggelvoltteli,amagya-
rok által lakottdél-szlovákia lakos-
ságaamünchenikrízisutolsónapja-

1.kép.A tüzérek megérkezése Taksonyba, 1938.
november 11-én
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iban,1938.szeptembermásodikfelétőlkezdteamindennapokbanisérzékelniavál-
tozásokat.nemcsoda,hogysokvisszaemlékezőaszeptember23-ánkihirdetettáltalá-
nosmozgósításnapjaitólfogvabeszélielakorabeliélményeitéstapasztalatait,hiszen
amozgósításésazazzalösszefüggőintézkedésekmindenkiéletétbefolyásolták:akit
nemmozgósítottak,azlövészárkotásott;arádiókészülékekösszeszedéseésaszigorú
előzetessajtócenzúraugyannemmindencsalád,deazelsötétítésmármindenkiéletét
befolyásolta,mintahogyanközösélményvoltaháborúkirobbanásátólvalófélelemis.

a szudétanémet területeketnémetországnak juttatómüncheni egyezményugyan
elűzteaháború rémét,egybenazonban ráébresztettedél-szlovákia lakosságátarra,
hogyatrianonihatárokbármelyikpillanatbanmegváltozhatnak.Ezafelismerésvezette
októberelsőnapjaibanazutcáraaszlovákiaimagyarokat,akikapadlásokon20évig
pihenőnemzetilobogókatelővéveésanemzetihimnuszténekelveköveteltékahatár-
revíziót.nemcsoda, hogy ezek az október elejei napok legalább olyan erős nyomot
hagytakafelvidékimagyarokemlékezetében,mintahonvédcsapatokbevonulása.

akomáromitárgyalásoksikertelenségeésanéhánynapigtanácstalanhatalomeré-
lyesintézkedései–amelyekkövetkeztébenademonstrációkmegszűntek,ésapiros-
fehér-zöldszínűlobogókategyrövididőreismétösszegöngyölték–elbizonytalanították
alakosságot.októberközepétőlareményareménytelenséggel,alelkesedésazapáti-
ávalváltakozott.Ezafeszültségnovembermásodikáraapattanásigfokozódott,hogy
aztán–településenkéntkülönbözőintenzitással–magyarörömujjongásbaésszlovák
sóhajokbatorkolljon.

aszövegeken(akáracsehszlovákszerzőkénis)erősenátütazazőszintelelkese-
dés,ahogyanafelvidékimagyarlakosságabécsidöntéskihirdetését,majdamagyar
csapatokbevonulásátfogadta.adöntéskihirdetéseésacsehszlovákcsapatokkivonu-
lásaközötti3–7napazonbantelepülésenkénteltérőentelt,hiszenamígegyeshelye-
ken,példáulKassánnemlehetettmegakadályozniazt,hogyatömegekazutcáratódul-
vaünnepeljékahírt,volttelepülés(osgyán),aholakatonaijárőrazünnepelniakaró
tömegbelőtt.azátmenetnapjaibanmindenérintetttelepülésenabevonulásrakészült
alakosság,akülönbségannyivolt,hogyegyeshelyekennyíltanácsolhattákadíszkaput
ésgyakorolhattákaműsort,másholpedigaházukablakaimögülkellettfigyelniükaz
utolsócsehszlovákjárőrökelvonulását.

a bevonulás nagyjábólmindenütt hasonló koreográfiamellett zajlott le: központi
szerepetkaptakbenneaközhelyektőlhemzsegőszónoklatok,averseketszavalóisko-
lások,ahonvédeklábaelévirágokatszórólányokésakönnyekkelaszemükbenfelso-
rakozó idős frontharcosok. és persze a mindent átitató öröm és meghatódottság,
amibecsak itt-ottkeveredtekdisszonánshangokésnémi rácsodálkozásabevonuló
honvédségszegényesgépjárműparkjáraésazújhatalombirtokosainak–avisszacsa-
toltterületeken–szokatlannaktűnőviselkedésére.

akortársakszemében,saztgondolom,ezaszlováklakosságegyjórészéreisigaz
volt,azelsőbécsidöntésésszlovákiamagyarokáltal lakott térségeinek(amitakkor
még a szlovák közbeszéd is magyar vidéknek tartott) Magyarországhoz való
(vissza)csatolásatörvényszerűéselkerülhetetleneseményvolt,amelynémiképpsegí-
tettaz1918–20-bankifordultvilágothelyrebillenteni.igazezmégakkoris,hatudjuk,
hogyazelsőbécsidöntés,amelyelválaszthatatlanajóegyhónappalkorábbimüncheni
egyezménytől,anácinémetországegészEurópátveszélyeztetőagresszívlépéseinek–
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berlin szempontjából egyébként nem túl nagy jelentőségű – része volt. az érintett
magyar lakosságazonbannemberlin,snemazeurópaipolitikaprizmájánkeresztül
láttaéséltemegmindezt,hanemsajátegyéni,családi,közösségisorsánakegyikmeg-
határozóeseményeként,amelyvisszaadtanekialehetőséget,hogyújrateljesértékű
magyaréletetéljen.Ezzelszembenazottélőszlovákokszámáraamagyarhonvédség
bevonulásaacsehszlovákiábanszámukrabiztosítottnemzetiélethezképestbizonyára
visszalépésvolt.

Elsősorban olyan írásokat szerettünk volna besorolni, amelyek az eseményekkel
egyidőbenvagyviszonylagkisidővelaztkövetőenszülettek,snembármifélehivatalos
véleményt, álláspontot, hanem egy-egy szemtanú szubjektív élményeit közvetítik. a
közöltszövegekegy részemost látelőszörnyomdafestéket,más részükviszontmár
korábbanpublikálásrakerült–igaz,általábanolyanmunkákban,amelyekmanehezen
hozzáférhetők. itt közöljük elsőként például borsos Mihály akkori galántai káplán
emlékiratainakidevonatkozórészét,vagyvágovitsgyulaérsekújvárimunkájánakegy
részletétis.akorábbanmárközöltszövegekkategóriábatartozikkönyvébőlközöltrész-
letis.

aközöltszövegektöbbségea’38-aseseményekmagyarnézőpontjátközvetíti,ami
mellett szükségesnek láttuk annak a (cseh)szlovák nézőpontnak a felmutatását is,
amelyjelentőseneltéramagyarokétól,samagyarhonvédségbevonulásátalapvetően
megszálláskéntértelmezi.Haeltekintünkaközéletiszemélyiségekszövegeitől,ame-
lyekbesorolásátóltartózkodtunk,akkorelmondható,hogyazelsőbécsidöntésszlovák
memoár- és naplóirodalma szintén szegényes. a honvédség bevonulását megelőző
napokban vagy azt követően az arbitrázsterületet önként vagy kényszerűen elhagyó
szlováktelepeseknek,tanítóknakstb.aszlovákhatóságokelőtttettvallomásaiugyan
nagyszámúak, ámezek sem jellegüknél fogva, sempedig keletkezésükkörülményei
okán(ezekavallomásokkizárólagazzalacéllalszülettek,hogyaszlovákokonelköve-
tettvéltvagyvalóssérelmeketdokumentálják,miközbenazeseményekegyébaspek-
tusait teljesen mellőzik) nem illenek be a válogatásunkba. bekerült viszont olyan
(cseh)szlovákforrás,példáulladislavvláčilé,amelyKassakorabelinapjaitmutatjabe,
skapcsolatbahozhatóacsehszlovákfegyvereserőkkel.

aközreadottírásokatolykorlerövidítve,ámakorabelihelyesírásszerintszöveghűen
közöljük,csupánagépelésihibákatjavítottukki.bárfelvetődött,hogyaszövegeketláb-
jegyzetekkelegészítsükki,ettőlmégiseltekintettünk.Egyrésztazért,mivelnemszigo-
rúantudományosközlésrőlvanszó,másrésztezekaz írásokönmagukértbeszélnek,
azokszámárapedig,akikszeretnénekennélmélyebbenisatörténésekmögélátni,a
fentebbfelsoroltmunkákbizonyárasegítségetnyújtanakebben.

80évnemkevés,ésmamárkevesenvannakközöttünkolyanok,akiknekszemé-
lyesélményeikvannak1938őszéről,a„Felvidékvisszacsatolásának”napjairól.Ezért
isreméljük,hogyösszeállításunkafiatalabbgenerációkszámáraissegítfelidézniazo-
katakinekörömteli,kinekszomorú,ámmindenérintettszámáraemlékezetesnapo-
kat.

simonattila
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Földesgyörgy:visszaemlékezések

októbermásodikánbúcsúvoltvajkán.szomorú,muzsikanélkülibúcsú.Miisátmen-
tünkErzsikekomaasszonyunkhoz(özv.buriánPálné).azebédjóvolt,kacsapecsenye
éstársai,deakedvannálnyomottabb.

Másnap, október3-án reggel kitekintek az ablakon, csintóKároly háza előtt egy
biciklistakörülcsoportosulanép.Mivanazonlátnivaló?

Hátaz,hogyalegénygomblyukábannagypiros-fehér-zöldkokárdavirít.álmodom,
vagyaszememcsal?ugyaneztgondoltamindenki,segypercalattolyancsődületvolt
alegénykörül,amilyetbacsfamégnemlátott.Miaz?Mitörtént?Rohantaménis.itt
vannakamagyarok?döntéstörténtajavunkra?Errealegénynemtudottbiztosválaszt
adni.alkalmasint,talán,lehet.deazbiztos,hogysomorjábanmindenkikokárdáthord,
smindenházonottlobogazeddigrejtegetettnemzetiszínűzászló.azutcateleujjongó,
Himnuszt,boldogasszonyanyánkat,32-esbakáténeklőnéppel.

azáldóját!Kapj fölvasparipádra,szerkesztő!Ebbőlolyankülönkiadás lesz,olyan
riporttal,amitkiollóznakKolozsvártólPittsburghig!

voltvagy25méternemzetiszínűpántlikámmégaregruta-kalapomról.összekap-
tamamarkomba,sszáguldottam60km-essebességgel.Mikortúlvoltamacsendőr-
tanyán,kieresztettemaszalagokat,haddlobogjanak!ahánykocsi,autómellettelvág-
tattam, mind megállt. a legtöbbről harsány éljenzés hangzik. Tejfalu meglehetősen
üres,deaházakonkintazászló.somorjábanmárnemveszemhasznátabiciklinek.
gyalog isalig férekelazutcán.asokpántlikátmárakalapombatűzetemúgy,mint
mikorbesoroztak.Megrohannakérteazok,akiknekkészletfogytánmárnem jutotta
boltokban.csókkalfizetérteafehérnép,ölelésselaférfiak.Egészöklözőtudományo-
matösszekellszednem,hogyelneveszítsemlábamalólatalajt,mertmindenáronföl
akarnakemelni,hogypajzsonhordjanak,mintőseikegykorárpádapánkat.aregruta-
szalagújeszmetársulástszül,felhangzikaharcidal:Föl,fölvitézekacsatára!

csatánakegyelőresemminyoma.nem látnicsendőrt,elnyelteőketa föld.nincs
ellentmondás,egyszív,egylélekmindenki.deegylelketsemtalálok,akivelegyokos
szótválthatnékarról,tulajdonképpenmitjelentsenez,mitörtént.atömegsodormagá-
val,mertegyénimenésrőlszósemlehet.odasodródomajárásihivatalelé.azemeleti
ablakbólkiszólrámKoncsekszolgabíró:

gyurka,kérlek,gyerefölhozzám,szeretnékveledbeszélni!
Ez a Koncsek felvidéki úri gyerek volt. abból a fajtából, akinek az anyanyelve

magyar, de a dajkától már szlovákul tanult meg beszélni. Mint orosz hadifogoly,
szibériában nagyonmegkapta a honvágyat, smert azt remélte, hogy így hamarabb
hazajut,beálltalégióba.vadászatokonszoktamveletalálkozni.Kedves,jómodorúfiú.
azt hittem, egyedül maradt a házban, s reméltem, hogy megtudok tőle valamit.
Megzörgettemabezárt kaput, csanyi, amégegykori vármegyei hajdúnyitott kaput.
Rémültentekintettfölbokrétázottkalapomra,beeresztett,ésbecsuktakulcsraakaput
mögöttem.látva,hogyahivatalcsehszlovákhátramozdítóiteljesszámbanegyüttvan-
nak,kezdtemmagamatfurcsánérezni.benyitokazemeletiülésterembe,hátottülvagy
ötvenfeltűzöttszuronyoscsendőr.csaknemcsaltkelepcébeKoncsekbarátom?akár
így,akárúgy,megijedninemszabad.denemisszokásom.vállonütömahozzámleg-
közelebbbóbiskolócsendőrt,saztmondomneki,parancsolóhangon:
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JelentseKoncsekszolgabíróúrnak,hogyittvagyok!
szolgálatkészenelsiet,visszatér,ésbetessékelanácselnyík(Járásifőnök,főszolga-

bíró)szobájába.
sápadtarccalállelőttemMihalnácselnyík.Melletteacsendőrkapitány.
Kedves doktor úr, azért kérettem Koncsek útján, hogy megkérjem, hasson oda,

hogyatömegnebántsonminket,secsaládjainkat!
Mert,különben–szólbeleamarconacsendőrtiszt.
deénmárbiztosnakéreztemmagamatanyeregben.
semmikülönben!önöktőlfüggminden.anépeddignemmutattajelétsemmimás-

nak,csakörömének.Engedjenekszabadfolyástennekazörömnek,ésbiztosítomönö-
ket,hogysenkinekegyhajszálasegörbülmeg.Hanemhiszi,jöjjönkikapitányúrvelem
a tömeg kellős közepébe, fogjon kezet velük, s az egyetlen veszedelem, ami érheti,
hogyannyibortitatnakmegönnel,hogyberúg.dehatapintatlanulbeleavatkozik…

anácselnyíkközbevágott:–aztnemszabad.istenmentsen!
itt vagy a falvakban – folytattam –, ahol ma este lakodalom lesz egész

csallóközben.
gondolja,hogyezterjed?
nemcsakgondolom,detudom.Úgymegyez,mintafutótűz.Hatehátacsendőrség,

afináncokvagyatelepesekrészérőltörténikilyesmi,semmirőlsemállokjót!aminép-
ünkbékeszerető,meggondolt,körültekintő.dealegjámborabbkutyaisharap,haafar-
káthuzigálják,mikoralegízesebbcsontonrágódik!

Hátnemfogjukafarkáthuzigálni!
Mostmárbarátságosabbannéztünkegymásra.Megkockáztattamakérdést,hogy

tulajdonképpenmitörtént.Miazalapjaazegésznek?

2.kép.Beérkeznek a honvédek Ekecsre
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Ezt éppenöntől akartammegtudni. Fogalmamsincs róla.de váromazországos
hivatalküldöttjét,rövididőmúlvaittlesz.

Megengedi,hogytelefonáljakafiamnakPozsonyba?aztalántudvalamiújat.
Tessék!
gyuszi fiam akkor már elunva amindennapi rendőrszoba-mulatságot, beállott a

békebeli pánszláv, most nagyfejes Fajnor ügyvéd irodájába, jelöltnek. Felhívtam a
Fajnor-irodát.

Halló, itt apád! gyuszikám, nézz ki az ablakon, és mondd meg, mi történik
Pozsonyban.

Hogyértedezt,apám?semmi.Miért?
azért,mertittmimármagyarokvagyunk.Egészsomorjazászlódíszbenáll!
deapám,telefononhogymondhatszilyet?Mégkihallgatjákés…
ajárásihivatalbóltelefonálok.MellettemállMihalnácselnyíkúrmegacsendőrka-

pitány.szóvalnemtudszsemmit,hogyhol jöttekátadunán.Mindenesetre iparkodj
hazamielőbb!Halehet,hozzhíreket!

a bezárt kapu kinyílt előttem, Kiléptem a térre, s kihirdettem az eredményt.
lakodalomazegészjárásban,desetelepest,secsehszlovákot,seezekfeleségét,szol-
gálóleányát,seházát,semezejét,seökrét,seszamarátnebántsák.nemisvoltszán-
dékábansenkinek.ígyvanezmegírvaatízparancsolatban.

ésmégmindignemtudtam,mitörtént,miértéshogyan.Mostsiettempiros,fehér
megzöldkelmétvásárolni,egybennemvoltkapható,hogybacsfániskitűzhessükaz
elsőzászlót.

Tüzetesnyomozásutánmegállapítottam,hogy…
somorjábanegytíz-tizenkétéveskölöktaláltvalaholegypiros,egyfehérésegyzöld

rongyocskát.ügyesenösszeállította,kokárdánakkitűzte,sazzalkorzózottazutcán.a
népekmeglátták, és tetszett nekik. a csendőrökmegtudták, és nem tetszett nekik.
Háromfegyveresférfi támadtagyerekre,akikörülmár jónagyvoltacsoportosulás.
szerényenkezdtékazzal,hogydobjaleaztakokárdát.akedvesésjólneveltgyereka
közönségnagy tetszéseközbenmegtagadtaa teljesítést,merthogyúgyismagyarok
vagyunk,sacsendőrökmenjenekaszületésüklegeslegeredetibbhelyére.Ezkelletta
népnek,amelyekkormármindnagyobbszámbanfutottössze,szorosankörülfogvaa
gyereketháromoldalrólkörülfogócsendőröket.acsendőrpulykavörösentámadtagye-
rekre,ütésreemeltkézzel.deatömegrázúdult.

Megnemerjeütni!nemszégyenlimagát,hogyilyenkisgyerekkelhősködik!bezzeg
aháborúbancsakahorerukytértették!Megaszaladást!

dekérem,eznemszabad!ilyentmondanicsendőrnek!
ésakokárda!
Mikorkörülnézett,rémülvelátta,hogymindenkinekottvanagomblyukában,amel-

lénatiltottdolog.szciberzédergabipántlikásboltjajóüzletetcsinált.
akkorbekísérem!Menjünk!
Menjünk!–zúgottráamárszázakraszaporodotttömeg.ésmentek.Elölanaphőse

adíszkísérettel.utánaazegészutcaszélességételfogótömeg.éshogynemenjenek
zeneszónélkül,elkezdtékaHimnuszt,aKossuth-nótát.Mireajárásihivatalhozértek,
már lobogódíszbenállott azutca. a kikelő tojás felborítottaa várost.denemcsaka
várost.akölyökperszeegérutatnyert,deafürgebiciklikszéthordtákahírtaszélrózsa
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mindenirányába,sabeözönlőfalusiakgondoskodtakarról,hogyatüntetőtömegesté-
ligneritkuljonmeg.avajkai,csölösztői,doborgazilegényekátúsztakadunán,ésvitték
ahírt,úgyhogyamagyarrádióelégkésőn,azéjfélihíradásbanjelenthetteazeseményt.
aforradalomtúlmentajáráson,smásnapKomárombanismételtékmegazelőadást.
Mindenkiaztvárta,hogyerreTúlsófélenmozdulvalami.deúgylátszik,mégnemvol-
tak társadalmimunkával készre varrva a katonagatyák. az alkalmas pillanat el volt
mulasztva úgy, mint Károly király visszatérésekor. Hírszolgálatuk fabatkát sem ért,
fogalmuksevoltarról,hogyatojásközbenbrünnbenisfölfordítottaafészketsasor-
rendenátazegészcsehszlovákhadsereget.Egykantinbeli, jólsikerültrossztréfából
verekedéslett,abbólnemzetiségielkülönítésűtömegpofozkodás,amitarendhelyreál-
lításárakirendeltkészültségsajátkebelébenfolytatván,atöbbikaszárnyákraisönkén-
tesszabadságolásmezejéreléptek,rábízvánacsehekreésamorvákraadologfolyta-
tásátaszudétanémetjeikkel.

Mi,aszentantaliplébánianépeioktóber4-én,Eduárdguardiánunkkalazélünkön,
akiben már rég megismertük a mi emberünket, gyönyörű Te deum-ot tartottunk.
díszfelvonulással,zászlókkal,Himnusszal.abacsfaicsendőrökkintültekaházukelőtt,
deaHimnuszrafelkellettállniuk.

aztán…
négy-öt napig kint lógtak a zászlók. az őszi eső kimosta a nem zászlószövetnek

készültkelmeszíneit.acsendőrökudvariasanfelkértek,hogyvonjukbeőket.lám,a
magyaroknemjöttek.nincsértelmeazegésznek.udvariasmodorukbanfelismerhető
voltalekicsinylőgúny.Tegyükelazászlókatakkorra,mikorigazánjönnek.Mertkifakul
aszínükegészen!

(Földes György: Visszaemlékezések. Pozsony, Kalligram, 2008, 381–385. old.)

TrochPál:Felszabadulásnapjai

Ezazévjóformánafelszabadulásjegyébenindult.valamivoltalevegőben…ausztria
megszállásamárreménységetkeltettbennünk.április3-áraazegyesültmagyarpártok
nagynépgyűléstrendeztekérsekújváron.Mégdaltiskomponáltak,ámahatóságnem
engedélyezteagyűlést.Tőlünk80-100embermentvolnael.

Május21-énbehívtakkétkorosztályt,sürgősenmozgósítottakanémetekellen,a
tótokatéjfélutánvertékfelálmukbólésrögtönkellettbevonulni,néholgyorsanfelis
öltöztettékésautókonvittékvárosokra.

Június12-énképviselőtestületiválasztásvolt.nagyagitációfolyt,nálunkazegye-
sültpártoknakkét listájukvolt,egyik inkábbgazdáké,másikmunkásoké.akét lista
erősengyőzött.sokanotthagytákakommunistapártotésmegijedtekHorthyésHitler
nevénekhangoztatásátólsattól,hogyhabejönnekamagyarok,nemkapnakmunkát.
bíróbélyFerenc.

augusztus21-énnagyaratásiünnepélytrendezettakatholikusifjúság,melyalka-
lommalmárigenhasználtákamagyarszíneketnemcsakaleányruhákon,hanemasze-
kereken is. Pozsonyból szabó vince idehívta csapucha – csapos géza nevű papot.
olyanmagyarszínezetűvoltafelvonulás,hogyavéletlenülittlévőszlovákszolgabíró
megütközöttrajtaésbüntetésthelyezettkilátásba.
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szeptember 15-én részleges, 24-én általános mozgósítás volt. Horváthovich györgy
tanítóéskántorisbevonult,minttartalékoshadnagy.azutánlovakatésszekereketkel-
lettátadni,lovakathajtóembereket.

szeptember26-ánbeszedtékarádiókatésgalántáravitték,csakoktóber4-énkap-
tukmeg.

október3-ánestekilencórakoraközönségösszegyűltéssoknemzetizászlóvalfel-
vonulásttartott,énekelveamagyarHymnusztésegyébmagyardalt.

október5-énreggeltízkorismétfelvonultak,bejártákafalutésdélbenbementeka
templomba,Hymnuszt,boldogasszonyanyánkstb.énekelve.atoronybanmagyartriko-
lórlengett.

október 6-án tíz óra tájban egy cseh őrnagy és öt katona a kapu előtt körülvett
engem és követelték a zászló levételét, én megmondtam, hogy nemmehetek fel…
akkorkétkatonafelmentéslevetteazászlótésmagukkalvittékanyolcmétereszász-
lót.azutánkidobolták,hogyzászlótkitenni,kokárdáthordani,estenyolcutánuccán

3.kép.Díszkapu Érsekújvárban
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járninemszabad.aszentekszobrairólperszeréglevettékabádogot,devalakimindig
beárultaésfolytontelefonparancsjött,hogytakarjukbeőketésaszolgabíróengemtett
felelőssételefonon.

október7-én félhétkor jelentetteapozsonyi rádió,hogy JarossésEsterházy fog
beszélni.Ezekmondták,hogyahatárokmegállapításáigamagyarnemzetitanácsuta-
sításainakengedelmeskedjünk.

október9-énacsehszlovákszolgabírómegintkiadtaaparancsot,hogyakétszent
szobrottakarjukbe.Papirossalbefödték,éjjelperszealegényekleszedték.

október6-ánestemindenkiarádiónálült,hallgattukakomáromitárgyalásokat,de
hiába…döntésnemtörtént.

október 11-én délben lépték át a honvédek a határt és ipolyságot és
sátoraljaújhelyt jelképileg megszállták. Ettől kezdve azonban igen idegessé tette a
közönségetisavárakozás…

október9-éncsehkatonaságvonulnádszeg,Tallósfelé…
október13-ánmégcsakaztjelentiarádió,hogynincsmegegyezés!
október 19-én beszedték a vadászfegyvereket. Most még dühösebbek a galántai

csehszlovákok.atótokugyanisragaszkodtakaPozsonybólhaladóvasútivonalhozésazt,
hanemisÚjvárig,deTótmegyerigmegakartákmenteni.Ezenvasútivonalhozazonban
követelték azokat a községeket,melyek határában vasúti töltés vonul!! így Taksony is
Tótországbakerültvolna,vízkelet,Felsőszeli,Peredamagyarokélettvolna.ámabécsi
tárgyalásokmásképdöntöttek.november2-ánestekilencóratizenkétperckorarádió-
banjelentettemagavitézimrédyminiszterelnök„miénkKomárom,galánta”!!

noekkormárszentigazvoltfel-
támadásunk!! Rögtönmegszólaltak
mindkét toronyban a harangok…
csak most kezdett sok galántai
csehszlovák csomagolni, menekül-
ni…anépkivonultésösszeverődve
a templom előtt énekelte a
Hymnuszt!!

november5-én szent imrenap-
ján az ifjúság nemzeti zászlokkal
vonult testületileg a templomba,
énekelve szabadon a Hymnuszt!
Most már nap-nap után vártuk a
magyarhonvédekbevonulását.

november5-én,mikorahonvéd-
ség Medvénél átlépte a határt, a
dunát, tíz órakor megszólaltak a
harangok.

november 9-én a visszavonuló
cseh katonák vonultak át a falun.
Ezekből vagy harminc itt maradt,
letelepedtekazegyikosztálybanés
őrségükéjjeljártaafalut,snemvolt4.kép.Fülek. Mindenki mosolyog
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szabadkokárdátviselni,zászlótkitűzni…afaluvégénmárállottadiadalkapukétszob-
ra.10-énacsehekfélkilenckorkivonultak.Rögtönkitűztükazászlókat,feldíszítették
adiadalkaput(egykapuafalugalántaiútjánisvolt,szerényebb).Egészdélelőttvártuk
amagyarkatonákat,mígvégüldélutánegyóratájbanmegérkeztek.igensokaneléjük
mentek,azelöljáróság,a frontharcosok,képviselőtestület,zenekar, többöreghuszár,
leányok,akikvirágokkalhintettékbeazutat…atemplomdombjánanagyfaelőttállot-
taménfehérpalástban,ahonvédekegyszázadossalélükönmegállottakésköszöntöt-
temőket,majdakisHrotkóErzsikeszavaltaelatyjakölteményét.aszázadosválasza
utánHymnusz,éjenzésésmegindultamenetakatonákutánbandával,énekkel,zász-
lókkalgalántára.Felsőszelibőlvagy30-40csikósruhábaöltözött lovasisidekísértes
velükmentekgalántára.azutántüzérségjöttafalubasittmaradt.Estehálaadóisten-
tiszteletvolt,kivilágítás,mindenablakbangyertyák.11-énpénteken tízórakorMise,
melyenmegjelentakatonaságésnégytüzérministrált.utánaakatonáktöbbzászlót
adtakátaközségnekparádéval.délbenaszövetkezetbennagyebéd,aközségleöle-
tettegydisznótésegyhektóbortajánlottfelakatonaságnak.Mindenelszállásoltkato-
naagazdátólkapottélelmet,amígittvoltak.

(Troch Pál: Felszabadulás napjai. Kézirat. Magántulajdonban.)

JeszenszkyKároly:csilizradvány

…1938.szept.24-én,mikoracsehekelrendeltékazáltalánosmozgósítást,keservesen
éskétségbeesvenéztünkegyborzalmasháborúelé.deamikorláttuk,hogynemcsak
az idevaló, dea falukonátvonulómozgósított tömegek ismindazt énekelték, hogy:
„leszünk mi még Horthy Miklós katonái” és a búcsú integetéseinkre: „éljen
Magyarország!”eztválaszoljákésazállomásokonamagyarHimnuszténekelték,vala-
mibizonyosságésreménységszálltaszívünkbe,hogyilyenkatonákkalnemfoghábo-
rútviselnicsehszlovákia.arádiókatbeszedték.decsakegynapravoltunkelzárvaa
világeseményeitől,mertfiataléslelkestanítónk,Mészáros Lajos úrtitokbanrádiótsze-
reltfelmagánakésellátottbennünketishírekkel.amüncheniegyezményután,mikor
előszörtehettükkinemzetiszíneinket,örömmámorbanésfélóránbelülzászlódíszben
voltafalu.délutánötórakoristentiszteletvoltatemplomban.Felekezetikülönbségnél-
küljöttmindenmagyar.Felejthetetlenpillanatvolt,mikorazsúfolásigmegtelttemplom-
babehoztákahúszévigeltitkoltpiros-fehér-zöldlobogót.Percekigcsakzokogáshallat-
szott,lelkünkmárakkorfelszabadult.ahúszévmegaláztatása,fájdalma,szenvedése
és kisebbségi sorsunk minden keserve utat talált magának ebben a zokogásban.
istentiszteletutánzászlókkalfelvonultunkakivilágítottutcákonéskésőestig,mígtel-
jesenbenemrekedtünk,énekeltükaHimnuszt,aszózatotéshazafiasdalokat.Ezt
csakazokértikmeg,hogyígyislehet,akik,mintmi,csaktitokbanésinkábblélekben,
minthanggalénekelhettükhúszévigamagyarimádságot.gyönyörűségbenésboldog-
ságbanúsztunk.Egymásutánszülettekazaktuálisszövegűdalok,hogy felváltsáka
régiKossuth-nótákat.zászlókkalakezünkbenésénekelveakartunkelzarándokolnia
szomszédfalvakbamagyartestvériölelkezésreésmikoralegszebbálmainkatszövö-
gettük,mintaderültégbőlavillám,úgyértbennünketanemzetiszínekeltiltásaésa
statárium!deezmárcsakrövidideigtört lebennünket.nemlehetettmárszárnyaló
képzeletünketmegállítani a statáriumokkal.Már láttuk a bevonulást, a honvédeket,
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gyönyörű képek vonultak fel lelkünk előtt, amelyek mind-mind valóra is váltak.
Készülődtünkabevonulásra.afiatalabbgenerációtalelkészlakbantanítottáktitokban
a Himnuszra, a Hiszekegyre, a szózatra, a gyermekek meg az iskolában tanulták.
KözbenmegalakultaMagyarnemzetiTanács,KóczánMórref. lelkészelnökségével.
csakezalázaskészülődéstudtaelviselhetővétenniazokatalassú,el-elakadótárgya-
lásokat,amelyeketKomárombanfolytattak.anemzetitanácsmegszervezteabevonu-
lásiünnepséget,akatonákellátását,arendfenntartásátbiztosították.Hatembernek
megtiltottaanemzetitanácsanemzetizászlókitevését,akikmintJúdások,hazaáru-
lók,vezetőszerepetvittekacsehekalatt.azállamigabonaraktárakbólnégy-ötteher-
autófolytonszállítottaafelhalmozottgabonát.atelepesek,akiklégionáriusokvoltak,
majdnemazutolsópontigkétségbeesveragaszkodtakagondolathoz,hogyittmarad-
nak,négy-ötnapalatthurcolkodtakeléjjel-nappal!sírvamentekelacsallóköziarany-
kertből.aztmondták,„ötévenbelülvisszajönnek”.demimegmondtuk,hogyezlehet-
ségeslesz,decsakmintvendégekjöhetnekvissza.nov.4-énesteazutolsóvonattal
mentekki,mimáradiadalkaputdíszítettük.4-énkésőestefutárfigyelmeztetteanem-
zetitanácselnökét,hogymeneküljönel,merttúszokatvisznekmagukkalacsehek.Ezt
előztemeg,hogyaszomszédfalubanbombátdobtakegyfináncra.alelkészúrhelyén
maradtéshálaistennek,semmirendkívülieseménynemtörtént.arádióbemondta,
hogy5-éndélelőtt10órakorátlépikamagyarhonvédekahatárt!ötkilométertőlünk
Medveközség, ígymiazelső zónábaestünk.örömünkésboldogságunkhatártalan
volt,reggelnégyórakormártalponvoltafalu.KilencórakormárMedvénvoltunk.az
utakonözönlöttanép,kocsikocsit,emberembertért,mindenkizászlóvalésvirággal…

(Jeszenszky Károly: Csilizradvány. In Hangel László (szerk.): Mit élt át a Felvidék.
Budapest, Felvidéki volt Politikai Foglyok Országos Szövetsége, 1939, 449–450. old.)

ladislavvláčil:Kassa

amikordélutánegyetütazóra,aszabadságlaktanyábólakassaiutcákonkijelöltkör-
útjáraindulazelsőmotorizáltőrjárat,amelyegymotorbiciklisszakaszbólésegypán-
célautó-szakaszbóláll.azőrjáratútjátmindenüttazpolgároksorfalafigyeli.afenyege-
téstsugallónehézgéppuskákkalellátottpáncélautókésabukósisakosmotorkerékpá-
rosok,akikpontosanmeghatározottpárokbanközlekednek,félelmetéscsodálatotvál-
tanakki.ugyanezmindenkétórábanmegismétlődik,csupánajárőrútvonalaváltozik.
azutolsójárőr,amelyegyszakasznyilT35-öskönnyűtankbóláll,amelyeketa2.számú
felderítőegységhezazokgálszécsrőlvalóelindulásaelőttvezényeltekát,estehételőtt
megykiazutcára.Estenyolctólérvénybelépastatárium,ésazéjszakaikijárásitilalom.
alánctalpasokarobajukkalszétkergetikakassaidómnálkorzózóközönséget.Ennek
azestiőrjáratnakkülönlegeshatásavan:afüstöslegényekparafasisakbanésator-
nyokbólfenyegetőenmeredőágyúcsövekkelgyorstempóbanközlekednekakivilágított
utcákon,amitakipufogócsövekdurranásaiésakanyarokbanahernyótalpakszikrázó
fékezésekísér.

a fegyelmező eredmény nem is késik.Mintmegtudjuk,másnapmaga aMagyar
nemzetiTanács(anemzetitanácsavárosátvételecéljábóllétrejöttpolgáriszervezet
volt)elnökejöttčiháktábornokhozazzalakéréssel,hogykorlátozzákezeketakombi-
náltőrjáratokat,mivelriadalmatkeltenekalakosságkörében,amelyattólfél,hogya
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bemázoltszörnyetegekágyúitésgéppuskáitazépületek,esetlega lakosságellen is
használnifogják.

Estekimegyünkakassaiutcákra,hogymegismerjükazestiforgatagot,svalljukbe,
felfrissüljünkakorzózópolgároklátványától.azesetlegesincidensektőlésnacionalista
támadásoktóltartvaszorosanmarkoljukabőrköpenyeinkzsebeibenmélyenelrejtett
és készenlétbe helyezett csőre töltött pisztolyainkat. gyorsan felismerjük azonban,
hogy a Petőfi-nyakkendős és kabátjaikon magyar szalagot viselő kassaiak nyugodt
emberek.Este8utánazutcákkiürülnek.azelkövetkezendőpiros-fehér-zöldhatalom
képviselőinekpropagandájaazonbannemalszik:reggelazüzleteklehúzottredőnyein,
a szállodák és kávéházak hirdetőtábláin apró röplapokat találunk, amelyek szövege
(Kassamagyarvoltésmagyarlesz)abécsikonferenciadöntésénekjogosságátkívánja
bizonyítani.

november10-easzlovákKassautolsónapja.anovemberi reggelenaTordassyúti
szabadságlaktanyábanamotorizáltfelderítőegységacsehszlovákhimnuszeléneklésé-
velbúcsúzikavárostól.Majdmiutánalaktanyaudvaraazüresenjárómotorokfüstjével
telikmeg,afelderítőegységelindul,hogyelfoglaljaavárosdélirészénkijelölthelyét,ahol
biztosítaniakellatöbbicsapatnakademarkációsvonalmögévalóvonulását.

5.kép.Bevonulás Galántára
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atartományikatonaiparancsnokságépületeelőttčiháktábornokkalazélüköntisz-
tekegycsoportjaáll,akikamagyarhadseregdelegációjátvárják.Mellettükavisszavo-
nulócsehszlovákcsapatokhaladnakel.aterepenvalóhosszastartózkodástólmegfá-
radtkatonákahatározottvezényszórakihúzzákmagukatésdübörgőmenetelésbekez-
denek.akatonákteljesméltósággalvonulnakakassaiakhallgatagsorfalaiközött–a
csehszlovákhadseregegyfajtanemhivatalosdíszmenetéttartvaKassán.Féltízkora
csehszlovák összekötő tiszt kíséretében megérkeznek a magyar összekötő tisztek
(stiellyWalterezredes,KériKálmánvezérkariszázados,zachársándorszázadosés
bencze Jenő százados) és jelentkeznek čihák tábornok előtt. Köszöntik egymást a
csehszlováktisztekkeléskicserélikinformációikat.

azelvonulócsehszlovákgyalogosalakulatoksorátazállamvédelmiőrségegyikszaka-
szazárja.utánunkamotorizáltfelderítőegységpáncélautóiésmotorkerékpárjaizúg-

6.kép.Népviseletbe öltözött kislány szaval a galántai visszacsatolási ünnepségen
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nakel.utolsókéntazágyúikataŠtefánikutcáravisszairányítólT35-öskönnyűtankok
haladnak el. a felderítők parancsnoka, Josef sadil őrnagy, aki a tankok után halad,
megállčiháktábornokelőtt,kiszállagépkocsijábólésjelenti,hogyazutolsócsehszlo-
vák katonai alakulatok is elhagyták Kassát. sadil őrnagy gépkocsijátmár amagyar
cserkészekkerékpárosegységeköveti,miközbenalegionáriusokteréremármegérkez-
nekamagyarcsendőrosztagok.MégköszönünkKassalakosságánakésamagyartisz-
teknek,azutánagépkocsielviszbennünketavárosból,amelyfölöttnéhánypercemár
magyarzászlótlengetaszél.

(Vláčil, Ladislav: Kassa. In Lášek Radan: Jednotka určení SOS. Díl druhý. Praha,
Cody Print, 2007, 251–252. old.)

vágovitsgyula:ujváraz1938-asbécsidöntésután

Hogytárgyilagosanéssemlegesen,ateljestörténelmiigazságnakmegfelelőenállítsam
beazezennapokmegtörténteseményeit,rövidpárszóbancsakannyit jegyezhettek
meg,hogyazöslakosmagyarok,csekélyérdekeltekkivételével,határtalanörömmelés
lelkesedéssel,acsehekigenmeglepveésmegtörve,deazértbizonyosközönnyel,az
öslakosszlovákokellenbennagyelkeseredésselfogadtákadöntéseredményét.azitte-
niszlováköslakosoknagybizonytalansággalnéztekanemvárteseményekelébe,de
azértazigazatismegkellírni,hogyenapokbanáltalábanavárosegészösszlakossága
példásésfegyelmezettviselkedésttanusított.

7.kép.A díszvendégek bevonulása Kassára, 1938. november 11.
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Mindösszekétsajnálatosincidensrekerültsoravárosban,amelyeketmajdatovábbiak
soránismertetnifogok.november2-énmárakoradélutániórákbanrádiókmellettült
avárosmajdnemegészlakosságanemzetiségrevalótekintetnélkülésizgatottanvárta
a döntés eredményét. az eredményt a budapesti rádiókban ez esti órákban Kánya
magyarkülügyminiszterjelentettebe.Percekalattszéjjelrepültahírazegészvárosban.
azutcákonaboldogságtólmajdnemszétrepesöarcokat,desoklehajtottfejüésszo-
morúarcúembertislehetettlátni.olyanvoltaváros,mintegymegzavartnyüzsgőhan-
gyaboly.Mármásnapsokanvoltak,különösenadiákságésmásfiatalságközül,akik
kabátjukgomblyukábatüzöttmagyarnemzetiszínükokárdákkalkórzóztakavárosban
vagycsoportokbanboldogantárgyaltákazeseményeket.

avárosihatóságállandóan,úgyszolvánóránként,figyelmeztetteavárosösszlakos-
ságát,hogyaprovokációtólóvakodjonésszándékosanneingereljeaszlovákokatésa
cseheket,mertacsehszlovákhatóságokkezébenvanmégúgyakatonaság,mintakar-
hatalom.

5-énakoradélutániórákbanegydiákcsapatverödöttösszeafötérenanagytemp-
lomelöttésottamagyarhimnuszténekelték.Rövididömultánigensokanverődtek

8.kép.1938. november 11. – esős nap volt Kassán
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össze, fiatalok, öregekegyarántéshatalmas tömegelöl nemzeti színü lobogóval és
hazafiasénekeketénekelveelindultaszéchenyimostŠtefanik-utcánésfelvonultegé-
szenavasutiállomásig.Mirekiértekvólnaavasutra,azutonállandóanmindtöbben
csatlakoztakhozzájuk.atüntetökelejemáravasútelöttiteretmajdnemteljesenbetöl-
tötte,avégemégadohánybeváltóhivatalépületeelöttmozgott.aligértekezek isa
vasútelöttitérreaŠtefanik-utcánavárosfelölvagy60szuronyoscsehszlovákkatona
futólépésbenatömegutánigyekezett.

azállomásmásikfelénasugár-útvégénszinténmintegy40szuronyoscsendörmár
vártaatüntetöket,akikígyjobbrólésbalrólkéttüzközélettekszorítva.Pármásodperc
ésacsendörparancsnokkürtjébefújt,amelyjelarohamozásraszóltésszuronytsze-
gezvebalrólacsendörök,jobbrólpedigaszuronyoskatonákbehatoltakatömegközé.
legtöbbjük csak úgy tudottmegmenekülni a következmények elöl, hogy az állomás
elöttiakkormégjópármétermélygödrökbeugráltbele.Rendkívülsokanmegsebesül-
tek,mertmégpuskatussalisütlegeltékacsendörökéskatonákazt,akieléjükkerült,
nöt,férfit,fiatalt,öregetegyaránt.

asúlyossérüléstszenvedöket részbenkórházbaszállították, részbenpedigegye-
sek, ha bírtak, hazamenekültek, többeket pedig letartóztattak, akiket azonban a
magyarpártokképviselöinekintervenciójáramásnapreggelkiengedtek.

Emezeseményekutánavárosmagyarlakosságavisszatartottahazafiasérzelmeit
sígyújabbincidensrenemkerültsor.

Közben a csehszlovák hivatalokmind evakuáltak. a városi tanács hirdetmények
útjánértesítetteavárosközönségét,hogyamagyarcsapatnakavárosbavalóbevonu-
lásátaharangokmegszólalásafogjajelezniésegybenkértealakosságot,hogymind-
addig míg a csehszlovák csapatok Komárom felöl a városon keresztül vissza nem
vonultakésazutolsócsehszlovákkatonaiutóvédeksegyébkarhatalmialakulatoka
várostelnemhagyják,addigházaikatamagyarnemzetiszínüzászlókkalnelobogóz-
zákfel,nehogyaztiscsehszlovákrészrölprovokálásnakvegyék.azonbanezafigyel-
meztetésishiábavalóvolt,mertakadtakolyanokis,akikazászlókatidöelötttüztékki
s ezért a visszavonuló csehszlovák csapatokegységei e házakablakait puskatussal
mindbetörték. a csehszlovák csapatok két vonalonhaladvahagytákel a várost. az
egyikrészavámhídonátaKórház-utca,szt.anna-utcaésKomjáti-utcánkianyitrai-
útra,amásikrészavámhídonátaKomáromi-utca,Fö-tér,batthyányi-utcaésazöreg
vásártérenátkianyitrai-útra.

amagyarcsapatoknakavárosbavalóbevonulásátjelzöharangok1938.november
8-ánd.u1óra49perckorszólaltakmeg,amireaztánezekremenötömegindultmeg
avámhídonkeresztülavárositanácsáltalkiküldöttküldöttségélénamagyarcsapatok
fogadtatására.

aküldöttségnevébenanemzetiTanácselnökeid.ölvediJánosüdvözölteamagyar
csapatokparancsnokátHennyeygusztávaltábornagyot.ahivatalosüdvözlésekutána
magyar hadsereg egységei a többezret számláló tömeg üdvözlése és virágszórása
között vonult be a városba, illetve annak föterére, ahol aztán az ünnepi fogadtatás
programja megkezdődött, ami a késö esti órákig eltartott. az ünnepi beszédet dr.
HolotaJánosvárosbíró,nemzetgyűlésiképviselötartotta.Rendkívülködösnovemberi
napvolt.Mialattavárosföterénafogadtatásiünnepélytartott,addigavároskülönböző
helyeinincidensektörténtek.azittlakószlovákőslakosságnagyrészeotthonelzárkó-
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zottéskintazutcákoncsakazokmaradtak,akikállamiállásukbólkifolyólagalkalmaz-
kodni iparkodtakapolitikai változáskövetkeztébenbeállt helyzethez.a csehekmég
mind időbenelhagytáka várostnagysírásésbánatközött. itthagytákszépcsaládi
házaikat,kertjeiket.

Enapokbantöbbezerrelapadtalakosságszámaésaszéplakásokisszázávalüre-
senéselhagyatottanálltak.Mégaszónoklatokafötérentartottak,amikorismeretlen
egyének bosszúból pozdorjává törték az 1919 évi harcokban elesett legionáriusok
emlékérefelállítottszoborcsoporzatot.

a fötéren és a Štefanik (széchenyi) utcában a csehek tulajdonát képezö üzletek
kirakatait ismindbetörték.Egyesexponáltszemélyeket,akiketazutcánfelismertek,
tettleginzultálták.lehet,hogynagyobbincidensekreissorkerültvolna,haamagyar
hatóságokazonnalközbenemlépnek.ugyanisabevonultkatonaicsapatokkalegyidö-
ben jöttekavárosbaaközigazgatáshivatalosszervei is.csendörök,rendörök,pénz-
ügyörök,detektívek,különbözőhivatalialkalmazottakésmindenközépületetéshiva-
taltmegszálltak,úgyhogyaközigazgatástazonnalátvették.

akommunistapártvezetötagjaitmintpolitikailagmegbízhatatlanésgyanúseleme-
ketörizetbevették,dekihallgatásukutánszabadonengedték,azonbanhosszúideig
rendörifelügyeletalatttartottáköket.

Párnapmulvamegindultismétavároshétköznapiéleténeklüktetöereje,úgyszin-
ténazállamváltozáskövetkeztébenazegészeddigirendszerátszervezéseisminden
vonalon.

(Vágovits Gyula: Historia oppidi Archi-episcopalis Érsekújvár ab anno 1544 
usgue ad a. 1944. II. rész. II. köt. Kézirat. A Nyitrai Állami Levéltár 

Érsekújvári Kirendeltsége, 103–106. old.)

borsosMihály:Emlékiratok

amünchenidöntésutándrámaibblettalégkör.amagyarokúgyérezték,hogydöntő
változásokvárhatókmagyarvonatkozásbanis.Ebbéliérzelmeiketszerettékvolnakiis
mutatni.akeresztényszociálisésamagyarnemzetiegységpártgalántaivezetősége
nagyszabásúfelvonulástakartrendeznioktóber5-éneste.demiértoktóber5-re?Mint
káplánperszeénerrőlsemmitsemtudtam.Újembervoltam,sapolitikábanegyébként
semigenérdekelt.október5-énvangalántánszentségimádás.Márnapokkalazelőtt
kiosztottaletochaesperesplébánosunkateendőket.MagaMiskaprédikálnifoga6
óraiestilitánián.Frtúzkolléga,–ővoltaszlovákkáplán,detudottmagyarulis,–maga
pedigelvégzialitániát.alitániaismagyarulvoltvégzendő.

október5-éndélutánvendégemvolt,ésmárbeharangoztak,amikoratemplomhoz
értem.siettemis.Kintatemplomelőttkétfiatalemberrámvárt,ésazegyikígyszólt
hozzám:

–Káplánúr,kivehetjükazászlót?
nemtudvánmiről vanszó,megaztána teológiánbelénknevelték,hogyminden

jelentősdologbanaplébánosintézkedik,aztválaszoltamdiplomatikusan,hogykérdez-
zékmegazesperesurat.nemisgondoltamarra,aznincsisitthon.Későbbmegtud-
tam.Pozsonybanvoltakaznap.gyorsanfelöltöztem,máriscsengettek,ésénkiléptem
aszentélyből,onnétahajóba.aligbírtamaszószékhezjutni,annyianvoltak.aszószék
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magasságábólletekintvefeltűnővoltnekem,hogyatemplomtömvevolt.Középenszin-
te rendezett sorbanahanzistákálltak.azegyikkopaszodó tisztviselőre ráismertem.
„Milyen vallásos nép ez a galántai” – gondoltam magamban. én beszéltem az
Eucharistiáról.Mégbennemvoltakamájusbanmegtartottbudapestieuch.kongresz-
szusbenyomásaiis.ígyaprédikációsikerültis.

valamivelazonbanhamarábbfejeztembe,mintakollégámgondolta,ésalitániát
isnekemkellettvégeznem.litániavégefelévalamisuhogásthallottam.amikorkifor-
dultam,hogyanépetszenteltvízzelhintsemmeg,látomám,hogyazelőbbikétfiatal
legényegymagyarzászlóttartazoltárelőttlehajtva.abbanapillanatbanpedigleállt
azorgonaésfelhangzottméltóságteljesenamagyarhimnusz.valószínű,hogyahanzis-
tákénekkarakezdte.bármennyire is jólesetthallanianemzeti imádságot,amelyért
eddigbörtönjárt,mégisnagyonhirtelenjött.belesápadhattunk,mertránéztemasek-
restyésre,akiholtfehérenálltazajtóvalszemközt.

–Mivan?–kérdezteméniszavaromban.
–Mileszebből,mileszebből,–tördelteakezeitTónibácsi.
gyerünkcsakhaza,voltnekemisazelsőgondolatom.igenám,deahogyakaroka

templommellettelmenni,márvártakengem.ajárásifőnök,chyža,ahelyettese,ésaz
öregJandly,nyugalmazottfőbíró.atemplomelőttpedigmozdulatlanulanagytömeg.
Kétoldaltpedigkatonaiteherautóknyomultakatemplomfelé.

–Káplánúr,leszfelvonulás?–kérditőlemanáčelník.
amikorlátta,hogyolyanértelmetlenülnézekrá,megmagyarázta.

9.kép.Az érsekújvári dísztribünön
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–KovácsJenőékadtakbehozzámegykérvényt,hogyszeretnénekszimpátiafelvonulást
rendezniMagyarországmellett. nekem semmi kifogásom sem lett volna. bár okosabb
megvárniazeseményeklefolyását.azittszékelőtábornokazonbankijelentette,hogyamíg
őittvan,nemengedélyezsemmifélefelvonulást.éshamégislesz,belelövetatömegbe.

–Kérem,haígyvan,tessékeztatömegethazaküldeni,–válaszoltam.
Mitislehetneerremástválaszolni.éskisséfellélegeztem,mertazthittem,hogya

himnuszmiattleszakellemetlenségmegazászlómiatt.
anáčelníkidegesentopogott,aztánJandlyhozfordult:
–szóljál,kérlekazembereknek,hogymenjenekhaza.
–Káplánúr,szóljonnekik,fordulfelém.
Körülnéztem,seholazesperesem,azemberek,azemberekpedigmindtöbbenés

többen,akatonaiteherautókpediglassan,debiztosanközelednek.
Felmentematemplomelőttilegfelsőlépcsőre.
–Figyelem…figyelem!–kezemmelolyanmozdulatottettem,hogybeszélniakarok.

csendlett.Későbbsokatgondoltamerreapillanatra.Micsodagyújtóbeszédetlehetett
volna ittenmondani.Micsoda hálás hallgatóság lett volna. Egy pillanatig éreztem a
csendet.Hagytam,hogyfiatalpapiszívemetmegsimogassaezafeketebársony.aztán
megszólaltam,nagyonrövidenkb.ezeketmondtam:

–…Emberek! Kéremönöket, hogymostmenjünk szépen haza.Magam is haza
megyek.Mindenkineknyugodalmasjóéjszakátkívánok.ésfeléjükintegetve,lejöttem

10.kép.Horthy Miklós fogadása Komáromban
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alépcsőkről.„éljenakáplánúr.”–hallottamegy-kéthangot.Minthavalakiaztismond-
tavolna:„igazavan.”

atömegazonbannyugodtanszétisoszlott.énishazamentemegyedül.
(...)
amagyar csapatoknovember10-én jöttekbegalántára.díszkapuvártaőketés

pódium.Közbenacsehszlovákseregtestekvonultakvissza.acsendőrségmaradtleg-
utoljára.adíszkapuinnensőoldalánsorakoztakfel.Többenkönnyeztek,hiszenvoltak
olyanok,akikgalántárólvagykörnyékérőlnősültek.amikorindulnikészültek,agalán-
taiak,azok,akikamagyarokatvárták,megéljeneztékatávozócsendőrséget.Ebbenaz
a hála is kifejezésre akart jutni, hogy az izgalmas napokban vigyáztak a lakosság
vagyonára,éséletére.azabenyomástámadtönkéntelenülisazemberben,hogyegy
barátságosmérkőzésvesztescsapatánakszólazelismerésabecsületes„játékért”.

Persze amagyarok bejövetele ismegható volt. Kissé csalódást okozott azoknak
gyönge felszerelése. gyönge, könnyű falusi lovaskocsikon jöttek. ugyanakkor a
csehszlovákhadseregmagastechnikájúkatonaiteherautókkalvonultvissza.

Egymás után köszöntöt-
ték a város előkelőségei a
bevonulókatonákat,azespe-
ressel az élen. Minden szó-
nok beszédjének refrénje
volt:

– „Húsz évig szenved-
tünk!”

Este bankett volt. én sé-
tálni mentem. a templom
előtt a régi idő óta ott volt
szent istván szobra. a Re-
publika megtűrte a húsz év
alatt. spicces fiatalokat lát-
tam a szobor előtt szavalni.
vagy inkább beszélgetni, pa-
naszkodni. Megálltam az ár-
nyékban,éshallottam:

– „szent istván király,
húsz évig szenvedtünk …
húszévig!”– toldottamega
másik meg a harmadik is.
aztán letérdeltek, és így
imádkoztak: „szent istván
király,segítsmeg,hogybever-
hessük a zsidók ablakait”.
valóban fel is álltak és elin-
dultak.

aFőutcánegyszálkakas-
tollascsendőrteljesítettszol-
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11.kép.Díszmagyarba öltözött somorjai legények



gálatot.a3-4fiúközrevetteacsendőrt.„őrmesterúr,őrmesterúr,húszévigszenved-
tünk.”(Tizenhat,tizenhétéveseklehettek.)

–Jólvanfiúk!–szólatyailagacsendőr.
–őrmesterúr,mostmegyünk,ésbeverjükazsidókablakait!
–Fiúk,menjetekszépenhaza,mertolyanpofontkaptok,hogyamásikhúszévben

aztfogjátokemlegetni!–szólaltmegarendőrénekahivataloshangja.akövetkezőpil-
lanatokbanacsendőrmárismétegyedülsétáltagalántaiFőutcán,aholbizonynagyon
sokzsidócsaládlakottmárekkor.Hiába,rendreszükségvanmindenállamban!

(Borsos Mihály: Emlékiratok, I. rész. Kézirat. Magántulajdonban.)
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