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A kötet megjelenését Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta a 
7/2020. (II.14) önkormányzati rendelet alapján „Pályázat civil szervezetek támogatására” 
keretéből.

A borítón Az Ezeréves Magyarország csokra [részlet], Kristó Sándor tulajdona.
A belső borítón a Magyar Szövetség Ereklyés Országzászló Nagybizottsága gomblyuk jelvénye. 
Kovács Ferenc tulajdona.

A 19. oldalon található kép forrása: Függetlenség című folyóirat 1940. március 24-i szám cím-
lapja, Gebhardt Tibor (1902-1994) grafikusművész munkája. Kovács Ferenc tulajdona.

Trianon – több mint ezeréves történelmünk legszomorúbb eseménye. Családi 
elbeszélésekből tudom, hogyan fakadt sírva felnőtt dédapám a nyílt utcán száz 
évvel ezelőtt, hagyta el addigi otthonát négy dédszülői családomból kettő is, 
hogy hosszú hónapokat vagonokban lakva keressenek új életet maguknak a 
megcsonkított hazában, mert nem esküdtek fel az utódállamok szolgálatára. 
Száz év alatt megszámlálhatatlan megaláztatás és szenvedés követte az igaz-
ságtalan békediktátumot: családok kettészakításától az anyanyelvhasználat és 
az egyenlő jogok biztosításáig mindenütt. Nekünk, kései utódoknak nemcsak 
a világ magyarságának megőrzése, egyben tartása és egymás segítése, de az 
emlékezés és emlékeztetés is feladatunk, amelynek a századik évfordulón, itt, 
Hódmezővásárhelyen ezzel a kötettel teszünk eleget. 
 Száz éve, június 4-én, 16 óra 30 perckor megállt az élet Magyarországon, 
megkondultak a harangok és az emberek néma gyászba borultak, hiszen abban 
az időpontban látták el aláírásukkal a magyar kormány képviselői Trianonban 
a számunkra oly szomorú és tragikus okiratot. A megcsonkult hazában nem 
volt olyan település, amelyik ne kapott volna saját sebeket a diktátum követ-
keztében. Hódmezővásárhely városát is igencsak érzékenyen érintette az új 
határok meghúzása, ugyanis egy központi fekvésű, prosperáló városból majd-
nem határmenti település lett, parasztpolgárságának színe-java odamaradt a 
Nagy Háború vérzivataraiban, majd a várost közel egy évig tartották „túszul” 
és fosztották ki a megszálló román csapatok. A vásárhelyi vasútállomáson is 
megjelentek a vagonlakók „kik a megaláztatás és üldözés helyett inkább a buj-

dosók keserű kenyerét akarják enni.” – fogalmazott a korabeli a helyi újság. 
Trianon sokkját máig nem hevertük ki, hiszen nincs olyan magyar család, 
amelynek ne lenne határon túlra szakadt rokona, barátja, ismerőse vagy épp az 
utódállamokból Magyarországra menekült, az anyaországba költözött honfi-
társa. 
 A velünk élő Trianon száz esztendeje alatt emlékeztünk a város főterén az 
Országzászló alatt, de a kommunizmus idején is voltak pedagógusok, akik 

Köszöntő
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4. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája, röviden Területvédő Liga 1918 novem-
berében jött létre, és szerte a csonka országban voltak sejtjei. Országosan felléptek a trianoni 
gyalázat ellen. Egyik országos gyűlésüket városunkban tartották. Utolsó elnöke Urmán-
czy Nándor (1848‒1940) volt, aki később az Ereklyés Országzászló Mozgalom atyja lett.

5. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligájának (Tevél) irredenta ajtódí-
sze.  Az alapjául szolgáló Nem! Nem! Soha! feliratú rajzot Jeges Ernő (1898‒1856) 
gra=kus készítette az 1918 novemberében megalakult Országos Propaganda Bi-
zottság megbízásából. A rajz korai változatain még a megszállási övezetek határ-
vonalai szerepeltek.
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29. A református főgimná-
zium VIII. osztályos tanuló-
inak 1923-készített tablója. 
A végzős =úk fényképét az 
óramutató járásának megfe-
lelő sorrendben, a történelmi 
Magyarország határvonalát 
követve, ragasztották a tab-
lóra. A rajzokat Hódi László, 
a fényképeket Plohn József 
(1869‒1944) készítette.
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54. A Hódmezővásárhelyi 
Munkás Testedző Egyesület zászlója. 

Az 1924. június 8-án, a Népligeti Sporttelepen 
tartott zászlóavató ünnepségen Dr. Endrey Béla (1891‒ 

1958), az egyesület elnöke beszédében elmondta: „Nézem: kék 
fehér selyme és szegélye az áldott trikolór. E két nem hivalkodó szín: a 

becsületes munkaruha kékje és a becsület tiszta szentfehérje egybeolvad zászlónk 
selymén s körülfogja azt a nemzet szimbóluma: a nagy magyar szín; a piros-fehér-zöld.”

55. „[A]rra kérem Istennek felkent 
s szívük szerint ide fáradt papjait, hogy 

áldják meg a mi zászlónkat, hogy az ezután ne 
szines selyem darab, de szimbólum legyen s…” imádkoz-

zanak, hogy „…jöjjön a boldog fölébredés valóságaként az első 
álom: a piros-fehér-zöld; a megelégedett, boldog, virágzó, nagy Magyar 

Haza, hol a Kárpátoktól az Adriáig mielőbb huszmillió ajak dicsérhesse mindnyá-
junk kegyelmes egy igaz Istenét.”
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107. Wyhs Béla Nem! Nem! Nem! című regénye 1928-ban jelent meg a szerző 
kiadásában Budapesten.  A könyvet, melyet 1929. június 5-én Wyhs Béla Hódme-
zővásárhely város könyvtárának ajándékozott, az olvasók kívánságára 1946. május 
27-én kivonták a forgalomból…

108-109. A Mártélyon 1934-ben megrendezett népművelési kiállításon, a kor szo-
kásának megfelelően, elhelyezték a Nem – Nem – Soha! feliratot, amelyet a fény-
képről az államszocializmus idején eltűntettek, helyére tollal a kiállítás évét írva.




