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Politika, történelem és megélt történelem
Háttérvázlat a román-magyar alapszerződéshez

A legújabb kori vagy jelenkori történetírásnak egyik hátránya, hogy nincs ún. tör-
téneti távlat, mert az eseményeket átélők részesei magának a történelemnek. Ugyan-
akkor számos tanulsággal is szolgálhat, s szét lehet választani a múltra vonatkozóan is
a politikát, a történelmet és a személyes élményeket. Más az, amit az újságok és egyéb
médiák közölnek, megint más az, ami majd a történelembe bekerül, és az is, amit az
emberek átélnek. Az alábbiakban ehhez szolgáltatunk adatokat, annak apropójából,
hogy szomszéd államokkal alapszerződéseket kötöttünk, s ezek az alapszerződések
többféleképpen magyarázhatók.

A szolnoki Damjanich János Múzeum Történeti Adattárában több olyan dokumen-
tum, rögzített hanganyag található, amely a fentieket igazolja. Közülük most két, szem-
léletében alapvetően különböző, ám az alapszerződéseket nézetbeli különbözőségei
ellenére sem hozsannázó kortárs dokumentum részletét idézzük.

Az egyik egy kiművelt emberfő: a környezet, a világ dolgaira még a hadifogság
hosszú, négyesztendős időtartama alatt is állandóan figyelő, s a vele hasonló gondol-
kodású emberek véleményét is tükröző terjedelmes, szinte naponta vezetett fogság-
naplóból kiemelt részlet. Kiderül belőle, hogy távolban, a világ másik felén, Távol-
Keleten, Szibériában mi volt a vélemény, napi tapasztalatok alapján kialakult viszony
a közös nyomorúságot elszenvedők esetében is román, szeib, horvát és cseh, illetve
magyar hadifoglyok között.

A másik egy elemi iskolát végzett, politikára alig figyelő, az eseményeket idehaza,
jószerivel gyerekként megélt parasztember írása. Az itthoni lakosság románokhoz való
magatartásformáira derít fényt lényegében ugyanabból az időszakból.

Az iskolázottságon, jártasabb, gördülékenyebb fogalmazáson kívül nem sok a szem-
léletbeli, hangulati különbség. Nézzük kortársként, hogyan élték meg ők egy válságos
korszak eseményeit.

Naplórészletek Winter András 1919-beni feljegyzéseiből:

„1918. szeptember—október—november hónapokban a legzagyvább, ellentmon-
dóbb híreket halljuk: Antant győzelem, a központi hatalmak előnyomulása, külön
békék, fegyverszünet. Hírek jönnek az újabb harcokról, arról, hogy szovjet kormányok
alakultak Bécsben és Budapesten, az olaszok Triesztig és Meránig nyomultak előre, a
szerbek elérték a Duna vonalát, a japánok megszállták Kelet-Szibériát Iikuckig, angol,
amerikai, olasz különítmények vannak a távol keleten, román, olasz és lengyel légiók,
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és a cseh hadsereg az Uraitól Turkesztánig, s van archangelszki és volgai orosz front
stb. A cseh információs iroda sajtója lát el bennünket ezekkel a mindenféle hírekkel,
melyekből mi igaz, mi nem, megítélni nem tudjuk. Ha csak egy része is igaz annak,
ami Magyarországra, Ausztriára, a frontunkra vonatkozik, akkor is nagy baj van
hazánkban...

...X. 31. A táborunk őrségét nemcsak a csehek, hanem a román légionáriusok is
ellátják. Főleg román testvéreiket őrzik, kiket kényszeríteni akarnak a légióba való
belépésre. Ezért velük szigorúbban bánnak. Közben pedig csalogatják őket, agitálnak
köztük, de egyelőre nem valami nagy sikerrel...

Oláh és osztrák színtársulat is alakult...
Már az V. és VI. hóban értesültünk egyes részletekben, azután a XI. hóban egyre

másra kapjuk az igen gonosz híreket hazulról, melyekből borzasztóan zagyva, torz és
kétségbeejtő képet tudunk csak alkotni. Törökország különbékét kötött, feltételek nél-
kül, Bulgária letette a fegyvert. Az olasz frontunk felbomlott, mert katonáink elhagyták
helyüket és fegyveresen, rendetlen csoportokban özönlenek haza. Károly király el-
menekült Bécsből Magyarországba, azután Svájcba. Kikiáltották a magyar köztár-
saságot, elnök Gr. Károlyi Mihály. A horvátok külön államot alakítanak a szlovén lakta
osztrák résszel együttesen. A csehek maguknak követelik észek-nyugat és észak-kelet
Felvidéket, a románok Erdélyt és a Tiszáig terjedő megyéket, a szerbek a Bánátra és
Bácskára aspirálnak, s egyben a horvát területeket is maguknak követelik.

VÉGE MAGYARORSZÁGNAK.

..Mesterianu (Dr. Mester, Máramaros-Szigeti magyar ügyvédből átvedlett) román
légió parancsnok éhezteti a román pleniket (foglyokat). Egy Szucsin nevű román
nemzetiségű magyar honvédszázados azonban minden fenyegetés ellenére hű marad
magyar katonai esküjéhez és őt követi a románok legnagyobb része. Mesterianu
dühöng agitációs kudarca miatt, sajnos azonban, hogy a körülmények a kezére
játszanak, s így végül is ő lesz majd a győztes.

...1919. II. 19. Már két hete meghalt ugyan Szucsin százados, de a hóviharok miatt
csak most lehetett eltemetni. Mesterianu és a román légionisták elől a kórházba bújt
el, ott megkapta a tífuszt, meghalt. Nemcsak közvetlen baráti társasága és jobb
ismerősei kísérték el utolsó földi útjára, hanem ott volt a fél tábor embere, főleg mi,
magyarok, midnyájan... Szucsin sírjánál Bokros huszárezredes mondott beszédet, olyat,
hogy azt nem lett volna jó hallani orosznak, csennek vagy románnak. A szokásos
szertartást Kovács és Nagy L. végezte el...

...Szomorú karácsony estém volt. leveleket hosszú időn keresztül nem kaptam, a
régi újságok hírei valósággal megbolondították a plenit. Különösen, mikor 1920-ban
már biztosan tudtuk országunk feldarabolását, sőt értesültünk a különféle légiók
bevonulásáról, a városok bombázásáról, a felszabadító, a megszálló, rendcsináló román,
szerb és cseh csapatok rab ló hadjáratairól...

...Húsvét után sorra megkezdte az angol, olasz, amerikai, cseh, román stb antant
katonaság (a japán nem) a kivonulást Távol-Keletről, s a Vladivosztoki kikötőből sorra
hazahajóztak. A csehek állampolgársági esküt követeltek a mi felvidéki származású
magyarjainktól is, s ki eleget tett felhívásuknak, ment velük a „President Grant" nagy
óceánjáró gőzösön haza. Magukkal vittek Triesztig néhány, még 1914—15-ben
fogságba esett, vagy igazán koros vagy súlyos százalékú invalidus magyart és osztrák
plénit is...
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...A román és jugoszláv (délszláv) új államalakulat is toborozta bármilyen nemze-
tiségű, de az ő területére illetékes új polgárait hazaszállításra."

Ugyanerről az időszakról az ez idő tájt még nem katonaköteles, az eseményeket
itthon átélő idős Danyi István besenyszögi gazdálkodó az alábbiakat jegyezte fel
kéziratos önéletírásában:

,,... Tizenkét éves voltam.
1914-ben kiütött az első világháború. Már mindenki aratáshoz készült, amikor

sorozatosan jöttek a behívók. Folyt a háború, növekedett a nélkülözés.
1918 őszén a legöregebb néném férje hazajött szabadságra és amikor letelt — mivel

még akkor nem volt semmi más jármű — a szolnoki állomásra én vittem be
lovaskocsival. Mikor a városba értünk, nagyon nagy rendellenességet észleltünk. Nem
mondtunk egymásnak semmit, míg be nem értünk az állomásra. Csak ott, egymásra
nézve mondott annyit a sógorom, hogy megérdeklődi: megy-e a pesti vonat? Mivel
kielégítő választ nem adtak, visszajött és közölte: ő is visszajön velem.

Ekkor odajött egy vasutas és mondta: nem tudjuk, hogy kiütött a forradalom? Hogy
a katonák otthagyták a frontot?

Ekkor novemberi este, tíz óra volt.
A sógorom levette a huszár mentét és azt mondta, hogy gyerünk el gyorsan a

városból!
Éjfél után egy óra volt, mikor haza értünk.
Másnap már mindenki azt beszélte, hogy jönnek a katonák haza, végleg felbomlott

a front, mert Zita királyné elárulta a frontot. Jöttek a katonák, ki civilben, ki katona
ruhában.

Idehaza is kezdett a rend bizonytalanabb lenni. Az emberek kezdtek pártoskodni,
földreformról és új kormányalakításról beszélni. Több helyen gyűléseket tartottak. Mi,
mint fiatal suhancok, esténként többnyire a faluban sétálgattunk. Feltűnt a gyakori
gyülekezés és be-bementünk hallgatózni. A legsűrűbben a régi Katholikus Olvasó-
körben volt a gyülekezet, amit még a kisparasztok szerveztek. Ezen kívül volt még
egy kör, amit a munkások alakítottak, azt a nevet is kapták, hogy „Munkásotthon".
Ez ugyanabban az utcában volt, ahol a Katholikus Olvasókör. Abban az időben szépen
meg is fértek egymás mellett, mert ha jött egy rendelkezés a szolgabírótól, akkor
összeültek a két körből és azt közösen megbeszélték, ha az közösségi érdek volt.

Mi, fiatalok, mindig megjelentünk hallgatózni, de hivatalosak nem voltunk. Csak
kíváncsiak.

Ekkor kezdett alakulni a köztársaság. De nem bírt lábra kapni, mert túl a Dunán
Horthyék hadsereget toboroztak. Romániában pedig emigránsok egyezkedtek a román
kormánnyal, hogy szálljak meg Magyarországot. Ezek mind létrejöttek és 1919 nyarán
már itt is voltak nálunk.

Ekkor következett a kérdőre vonás.
Mert a román hadsereg mikor Nagykörű és Szóró-Puszta felől a községhez

közeledett, az új városrészből rájuk lövöldöztek. Erre fel mikor a községbe értek, az
embereket összeszedték, többeket megkínoztak és lelőttek. A volt csendőrlaktanyában
pincehelyiség volt és oda húzódtak az emberek. Kézigránátot dobtak közéjük. Több
ember meghalt. Légvonalban ehhez nem nagy távolságban laktunk, de mi ezt a
robbanást elkerültük, mert a bejövetel napján délelőtt kimenekültünk, a községtől nyolc
kilométerre egy tanyai ismerőshöz, két igáskocsin. Minden kocsin egy-egy család,
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családonként tíz-tíz személy. Délig ott voltunk, de nem voltunk ott sem biztonságban.
A két apa úgy határozott, hogy visszajövünk. Mikor visszafelé jöttünk, találkoztunk az
első járőrökkel. A községtől úgy négy-ötszáz méterre. Személyi bántalmaink nem
voltak, de ami olyasmi volt, azt elszedték. A legkisebb öcsém hat hónapos volt és az
édesanyám dunnába takarta. Még azt is kirázták a dunnából.

Ekkor már beértünk a Nagy József-féle tanyába. Itt már tele volt román katonával
a tanya. Csak az volt a szerencsénk, hogy ide a családi ház közel volt. Hazaérve, az
udvarban is igen sok katonát találtunk. Ekkor éjjel igen rossz éjszakánk volt: többfelé
női sikoltozásokat lehetett hallani.

Másnap engem befogattak a saját kocsinkba és elhajtottak a piactérre. Ott már
többen voltak. Déltájig ott voltunk. Nem volt szabad odajönni senkinek, se nekünk
nem lehetett elhagyni a kocsikat. Délután jött egy román lovas és azt kiabálta, hogy
gyerünk utána. 0 ment elől, a tolmács utánunk. Azt mondta a tolmács, hogy ha valaki
másfelé menne, azonnal lelövi. Ekkor már estefelé volt az idő. Odaértünk a szolnoki
útban lévő Hasznos István tanyájára, egy harminc méteres herekazalhoz. Felkűldtek a
tetejére bennünket és hányni kellett lefelé a herét. Ott már sokan voltunk, vegyesen a
katonasággal. Nagy része tüzérségi volt, ahogy az idősebbek mondták. Én akkor még
csak tizenhét éves voltam. A nagy herekazalnak éjfél felé már csak a fele volt meg.
Ekkor minket sorbaállítottak és a kocsikat tele kellett hányni herével. És kiabált megint
a román és indult majdnem vágtában a fekete hídnak, ami a Kovácsi rétnek vezet. A
kőtelki útnál eltérve, Kőtelek-Tiszasüly-, és Tiszaroffnál volt a Tiszán egy ladikokból
csinált ideiglenes híd. Ott mentünk át a Tiszán Tiszaroffra. Ekkor kezdett virradni.

Amikor beesteledett, megint húzd-fogdot kezdtek kiabálni és indultunk a keskeny
hídnak. Nekem úgy tűnt fel, a Tisza mintha sokkal szélesebb lett volna, mint máskor.
De átértünk. A Tisza-gáton visszafelé jőve az egyik kocsis mellé hajtott és
lehemperedett kocsistul együtt. Igen sötét volt, egész éjjel jöttünk. De hol? Merre?
Nem tudtam tájékozódni. Mert sokan voltunk.

Mikor megvírradt, egy szép, meg nem szakadt sor búzacsomó között álltunk meg.
Ekkor már tudtam, hogy Zagyvarékas alatt. Csanádoson voltunk. Itt letáboroztunk és
egészen másnap estig ott voltunk.

Harmadik nap este elindultunk Budapest felé. Ekkor már együtt voltunk azokkal a
tüzérekkel, akikkel Palotáson, Hasznos-nál találkoztunk.

A legközelebbi megállás Abony és Cegléd között volt. Az országúthoz közel, a
baloldalon volt egy nagydarab legelő, ezzel a területtel szemben az országút jobb
oldalán mi is letáboroztunk. A nevezett útnak a bal oldalán, a gyepterületen láttam egy
nagy vegyes csoportot: katonaságot civilekkel együtt. Nők is voltak. És egy garmadába
hányt fegyverek. Ekkor kérdeztem a miközöttünk lévő Csajbók Imre és Bottyán
Menyhért bácsiékat, hogy ezek kik és mik? Imre bácsi annyit mondott, hogy van már
azoknak fiam elég bajuk! Nem értettem egészen és kérdeztem Mengyi bácsit. Ő már
többet magyarázott. Azt mondja: ezek vereskatonák, amiért bejöttek a románok. Akkor
kezdtem érteni, hogy nekem is miért kellett ott lenni.

Innen már csendben húzódtunk Pest felé.
Mikor Kecskemétre értünk, minket, ötünket behajtottak a laktanyába. Ott voltunk

egy pár nap. Aztán papirt adtak, hogy gyerünk hazafelé! Nagyon örültek az emberek.
Egy tiszántúli nem nagyon. De neki lett igaza, mert a papir csak addig tartott, amíg
az első csapattal nem találkoztunk. Mihelyt az első csapattal találkoztunk, azonnal
széttépték a papirt és kettőt közülünk visszahajtottak, mi pedig bizonytalanul
elindultunk.
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Ekkorára beesteledett. Egy dűlőúton bementünk és egy tanyában húzódtunk meg
reggelig. De mikor odaértünk a tanyához, majdnem megjártuk, mert a szomszéd
tanyákból rozscséplő botokkal jöttek ránk. Azt hitték, hogy románok kocsijai zörögnek.
Ekkor elbeszélgettünk és azt javasolták, hogy ne az országúton menjünk. És így,
dűlőről dűlőre mentünk a szőlők között. Igen lassan haladtunk előre. Majd hosszú
utakat megtéve Abony alá értünk. Itt se mertünk a városba bemenni; kerülő utakon
haladtunk Szolnok felé.

Szolnokon — mivel ismerték az emberek a tájat — már jobban haladtunk. Mivel
azonban a Zagyva-híd, a kocsijáró meg volt rongálva, a vashídnál kellett átjönni. így
jöttünk haza.

Mikor haza értem három hétre, elég nagy öröme volt a szüleimnek, mert addig
semmit nem tudtak rólam abban a zavaros helyzetben. Odahaza igen sok embert
találtam az udvarban. Igen be voltak telepedve. Vagy harminc darab lóval. Ekkor már
csépeltek a régi malomudvar mellett. Mivel az apámnak közel voltak a búzacsomói,
ezért könnyen hozzáfértek. Mintegy hatvan mázsát csépeltek és vittek el. Mivel már
idehaza voltam, odahajtottak a cséplőgéphez dolgozni. Egy cibakért egy napra. Ezt
kaptuk.

Mivel az úttest mellett dolgoztunk, csépeltünk, ki-kimentünk az útra. És akkor jött
arra egy kislány egy szatyor piros almával. Ez a kislány már előzőleg is felhívta a
figyelmemet. Mint ismerőstől, kértem tőle almát. Mivel olyan piros volt az alma, mint
a ruhája, ezért minden nap vártam, hogy jön-e már az almával. A cséplésnek vége lett
és a románok is kihúzódtak az országból. Csak az Antant csapatok maradtak..."

Tegyünk még e közlésekhez valamit.
Amikor az ezerkilencszáz ötvenes-hatvanas évek táján — az 1956 utáni

határszabadítás után nagy lett a barátság a román és magyar népek között —
(Debrecenben 1958-ban a Bocskai téren leleplezték Kocsis András román hősi
emlékművét, melynek feliratán az olvasható, hogy a „... város felszabadulásáért hősi
halált halt román harcosok emlékére állíttatta hálás kegyelettel Debrecen város
Tanácsának Végrehajtó Bizottsága") — Szolnokon is nekibuzdultak. Hiszen az adatok
szerint többszáz román katona vesztette életét a Tisza-menti harcokban.
Megérdemelnek hát itt is egy emlékművet.

Csakhogy voltak olyanok is, akiknek nem szalajtott az emlékezetük. Akik a Tiszába
belőtt román katonákról azt is tudták, hogy a románok a háborúból való kiugrásuk után
— miként azt a keleti hadviselési szisztéma jó egy ezredéve gyakorolta, előőrsei,
céltáblái lehettek csupán a fő seregnek — azért lettek mártírokká, mert elérvén
„Nagyrománia" határát, vagyis Szolnoknál a Tisza vonalát, nem voltak hajlandóak
tovább harcolni. A parancsmegtagadás miatt azonban golyó járt.

Ezeket felidézve elmaradt a szolnoki román hősi emlékmű felállítása. Mert ezekre
a tényekre nemcsak egy-két ember, de a megyében nagyon sok kortárs is emlékezett
még. Olyanok, akik talán ma is tamáskodva olvassák a magyar—román alapszerző-
désről szóló híradásokat.
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