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„Határkőnél – Itt az uj esztendő. A jövőbe nem lát bele szemünk. De azt az egyet tudjuk, látjuk, hogy nemsokára nyakunkba akasztják ott Párisban a koldus tarisznyát, elénk dobják a
nyomorúság mankóját. Szivünket a keserüség marja, arcunkat a
szégyen égeti. Türjük ezt, türhetjük ezt, hogy a világtörténelem
legnagyobbb igazságtalanságát rajtunk kövessék el?” (Czeglédi
Hiradó, II. évf. 1. sz., 1920. január 1., 1. o.)
„A békedelegáció Apponyi Albert gróffal az élén holnap indul
el Neuillybe. Óriási nehézségek tornyosulnak fel a békedelegáció előtt. Remegő szívvel kisérjük őket. Vajjon sikerül e nekik
valamit kicsikarni az ántánt kegyetlen államférfiaitól? Minden
bizodalmunk gróf Apponyi Albertben van. Szellemi erőinek teljében indul útjára világhirű szónokunk s bizonyára a legszebb

beszédét fogja elmondani. A békedelegáció – Apponyi igérete
szerint – lelkiismeretes munkát és megengedett határig való
szivósságot fogja kifejteni. Tehát bizzunk! De ha bottal dül is el
ügyünk, a konok életakaratot a poklok minden kinja sem fogja
lelkünkből kiírtani?” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 2. sz., 1920. január 4., 2. o.)
„A békedelegáció elindult – Hétfőn reggel a Keleti pályaudvarról különvonaton indult nehéz útjára a békedelegáció. Mi, akik
diadalmas csatákban vittük diadalra kemény magyar legényeinket, nem tudjuk visszafojtani feltörekvő könnyeinket. Kérnünk
kell. Könnyre elég ok. A pillanatnyi megilletődés könnyeit sirták
el azok is, akik utolsó bucsut intettek kiküldötteinknek. Egy porbasujtott nemzetnek verekszik ki ők a békét.?” (Czeglédi
Hiradó, II. évf. 3. sz., 1920. január 8., 2. o.)

„Békeküldöttségünk Párisba érkezését nem nagy rokonszenvvel tárgyalják a francia ujságok. De, hogy a magyar kérdés megoldását Európa sorsára fontosnak tartják azt, ha burkoltan is,
de kiérezzük a sorokból. Tudják azt, hogy meglehetős harcias
érzelmekkel érkezett Párisba a küldöttségünk, s már most felteszik a kérdést, hogy ugyan miképpen fogja a békekonferencia
a magyar „revanche” vágyat megakadályozni, s milyen helyet
adnak majd a magyar nemzetnek, mely a multban az érdekes
és szenvedő nemzetek közé tartozott.” ? (Czeglédi Hiradó, II.
évf. 6. sz., 1920. január 18., 2. o.)
Apponyi Albert gróf a francia külügyminisztériumban - 1920. január 15.

„Konduljanak meg a harangok! – Hittünk az emberi méltányosságban, hittünk a népek igazságérzetében, hittünk a lelkiismeretnek jogtalanságot tiltó szavában és íme: egy ezeréves nemzetet
akarnak élve eltemetni. Mérhetetlen szenvedésünket hatalmi
vágynak hazudják, becsületes őszinteségünket bűnünkül róják
fel, ezeréves multunkat érdemtelennek tartják arra, hogy jövőnk
alapja, záloga legyen. Megszaggatva, szétmarcangolva, koldusszegényen álltunk elébük és ők most elevenen hasogatnak darabokra bennünket?” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 7. sz., 1920. január
22., 1. o.)
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Nem, nem soha!

Elvégeztetett! … És a nap sugára
El sem borult a szörnyűséges gyászra:
Templomaink sem repedeztek végig…
Sorsunkat ég, föld vak szemekkel nézik.
Ki a Keresztnek védője valál:
Hazám, ma néked jut kereszthalál!
Elvégeztetett Erdély veszte is!
Én szülőföldem: Székelyföld, te is
Prédája lettél oláh banditáknak,
Kik Szentélyből kéjlakot csinálnak.
Az ősi hanton martalóc tanyáz
S elűzött néped utitársa gyász.
Elvégeztetett… És egy ezredéves
Magyar Műveltség mind mind semmivé lesz:
Pozsony, Kassa, Kolozsvár – mennyi éden!
Zsibáruvá lett a „bírák” kezében!
Adják, veszik – s azt mondják: itt a béke!
Latrok kerültek a birói székbe!
Elvégeztetett, hogy a hármas halmon
S négy folyó mentén a magyar kihaljon.
Ki élni tud még – rabigába hajtva, Kell, hogy hazáját, nyelvét megtagadja,
Hogy e hazában a magyart ne lelje,
Ha visszatér a mult időknek lelke…
„Tiltakozzunk!
A párisi békekonferencia az ezeréves Magyarország feldarabolását határozta el. Hazánk életerejét veszélyeztető ezen merénylet
ellen minden igaz magyarnak tiltakoznia szent kötelessége. Ezért
1920. február 1-én (vasárnap) de. 11 órakor a Kossuth téren
TILTAKOZÓ NÉPGYŰLÉST tartunk. Felhívom a város lakosságát,
hogy a népgyülésen minél többen jelenjenek meg, hogy a tömeges megjelenéssel hazánk területi épségéhez való ragaszkodásunknak minél impozánsabban kifejezést adhassunk. A népgyülés
előtt de. 9 órakor gyászistentisztelet lesz a református nagytemplomban. Czegléd, 1920 január 28.
Dr. Sárkány Gyula polgármester”
„Tiltakozó népgyűlés - Magyarország feldarabolását, koldussá
tételét elhatározni akaró békeföltételek ellen nemcsak a hivatalos politika emeli föl tiltakozó szavát, hanem elemi erővel tör ki s
az égbe kiált e szerencsétlen ország népének is hatalmas tiltakozása. E hó 1-én az ország minden városában, falujában népgyüléseken dacos dobbantással kiáltotta a magyarság Páris felé s kiáltotta oda csehnek, oláhnak, szerbnek a „nem, nem, sohá”t.” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 11. sz., 1920. február 5., 2. o.)

„A vasárnapi tiltakozó népgyűlés megbízásából dr. Sárkány Gyula polgármester a következő két sürgönyt küldötte el: t. Huszár
Károly miniszterelnöknek. Czegléd r. t. város lakossága ma délelőtt tartott nagyszabásu népgyüléséből a történelmi igazság, az
emberiség és az európai béke nevében a legélesebben tiltakozik a
számunka előirt békeföltételek ellen. Ezeket a bennünket nyomoruságra, erőszakkal tőlünk elszakított véreinket rabszolgaságra
kényszerítő feltételekkel nem tudjuk és nem fogjuk elfogadni:
nem, nem soha! Kérjük nagyméltóságodat ezen sürgönyünket az
ententehoz eljuttatni. – 2. Gróf Apponyi Albertnak: Czegléd r. t.
város ma délelőtt tartott impozáns népgyülésből a régi szeretettel és hódolással üdvözli Nagyméltóságodat. Hálásan köszönjük hazánk igazságos ügyében szerzett messzeható érdemeit.
Győzze meg ujból Nagyméltóságod az entente-t, hogy ma ismét
Magyarország a leghatalmasabb és legmegbízhatóbb védbástyája a nyugatnak a kelet ellen. Hazánk igazságtalan szétdarabolásába s koldusbotra juttatásunkba nem tudunk és nem fogunk
beleegyezni soha. Nem gyászolva, de büszke fővel nézünk a jövő
eseményei elé.” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 11. sz., 1920. február
5., 2. o.)
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„A magyar írók kiáltványa Magyarországhoz és a világ minden népéhez!
Az isteni törvények és emberi jogok nevében.
A Magyar Írók Szövetsége négyszáz magyar író, újságíró és
tudományos író nevében tiltakozik a Párisban átnyujtott békefeltételek ellen, melyek Európa történelmének legnagyobb
hazugságát és vétkét tartalmazzák, halálos itéletét annak a
nemzetnek, amelynek nyugat Európa a multban életét és
müvelődését köszönhette…” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 15. sz.,
1920. február 19., 1. o.)

tökön átadták az antant itéletét a magyar békedelegációnak
Versailesben. Az itélet lesujtó, rideg, könyörtelen.”
„Magyarok! Testvérek!
A kétség eloszlott. Amitől tartottunk, bekövetkezett. A szövetkezett nyugati hatalmak vészbírósága békejavaslatunkat
elutasította. Hazánk feldarabolását elhatározta. Legdrágább
területeinket rác, oláh, cseh, horvát akar osztozkodni. Ezt
nem engedhetjük. A gyilkos határozatot el nem fogadhatjuk.
A békeszerződés aláírásával lemondanánk ezer éves jogunkról. Ez ellen tiltakoznunk kell. E célból 1920. évi május 9-én
délelőtt 11 órakor a Kossuth-téren tiltakozó népgyülést tar„A magyar béke – Bekövetkezett, amitől tartottunk. Csütör- tunk.” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 38. sz., 1920. május 9., 2. o.)

Bénárd Ágost és Drasche-Lázár Alfréd érkezik az
ünnepélyes aláírásra
A magyar küldöttség aláírja a békeszerződést—1920. június 4.

„1920 JÚNIUS 4 - Megtörtént. A rabló béke alá van írva! A
magyar nemzet életében uj fejezet kezdődik. A rabló béke a
mohácsi vész és a tatárjárás utáni időknél nehezebb állapotokat teremtett. Elzárva a világtól, bekerítve ádáz ellenségeink
éhes gyürüjével, kirabolva, kifosztva, magunkra hagyatva
egyedül állunk a világon. Mostoha sorsunk jóraforditása nagy
munkát vár az egész magyarságtól, melyben mindenkinek
részt kell vennie. Az egyetértés e tekintetben már ma is megvan. Mindnyájan egyet akarunk: Az ország idegen megszállás
által eltépett részeinek mielőbbi visszaszerzését..” (Czeglédi
Hiradó, II. évf. 46. sz., 1920 június 6., 1. o.)

„A békeszerződés aláírása – A békeszerződést junius 4-én d. u.
4 óra 30 perckor aláírták. Magyarország részéről Benárd Ágoston és Dasche Lázár miniszterek voltak megbizva a szomoru
kötelesség teljesítésére. A miniszterek a legmélyebb fájdalommal vállalták a megbizást s mindnyájan megértjük s velök
együtt érezzük a fájdalom nagyságát. Azonban a nehéz tisztet
valakinek be kellett töltenie s csak elismerés illetheti azokat,
akik érzéseik megtagadása mellett magasabb érdekből vállalkoztak.” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 46. sz., 1920 június 6., 2. o.)
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„Csonka-Magyarország nem ország – egész Magyarország mennyország - Az Erdélyi Székely-Magyar Szövetség gyönyörű munkát végez, amikor legelső céljául tűzte ki, hogy édes hazánkból mennyországot alkot. Az elszakított területeink elvesztésébe
egyetlen magyarnak sem szabad belenyugodni. – Nem, nem, soha! Tehát ezen mozgalmat ugy anyagilag, mint erkölcsileg támogatnia kell minden igaz magyarnak, mert aki ezt nem teszi, az önző, számító, aki csak saját zsebével és gyomrával törődik.
Nem hisszük, hogy akad Kossuth városában ilyen ledér. A fent szervezett Szövetség állandó munkában van és ez a szerencse éri
városunkat, hogy okt 22., 23. és 24-én városunkat is megtisztelik; itt nagy propaganda napokat tartanak. 24-én hivatalos istentiszteletek lesznek, utána népgyülés.” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 80. sz., 1920. június 6., 1. o.)
„Nemzeti gyász – Az országház ormára kitűzték a gyászlobogót s az mindaddig ott marad, míg a gyilkos békét meg nem változtatják. Makó város egy havi általános gyászt rendelt el a békekötés ratifikálásának emlékezetessé tételére s a tiltakozás jeléül.
Kívül gyász, a lelkekben azonban tettrekész elszántság és dacz.” (Czeglédi Hiradó, II. évf. 86. sz., 1920. december 9., 1. o.)

Vágy és csalódás

Előre hát, vedd vándorbotod,
Te bus erdélyi, - kit a végzeted, Nem teljesült be hiu álmod,
Itt a hideg évszak közeleg,
Hazádból futni késztetett,
Ott lent üvölt a fergeteg.
Nem éred el soha vágyadat!
Irigyeld hát a vándor madarat. A szellem árnyak állnak harcba,
Azok csoportja délről keletre
Elől Kont fejetlen törzsökre,
száll,
Neked örökre zárva van a ha- A büszke fő a porba hulla
De térdet nem hajt sohasem.
tár.
S ha keleten fuj az őszi szél,
A vándor falka ujra utra kél.
Óh mennyi szépet és nemeset
Hoztál magaddal ide át,
De az irótoll sercegése
Kiől belőled minden ideált.

Czegléd, 1920. május 30.
Egy erdélyi menekült
(Czeglédi Hiradó, II. évf. 47.
sz., 1920 . június 10., 1. o.)

Magyar vagy! …
Magyar vagy! és csak egy hazád lehet
E hon, mely élned és halnod ád helyet.
E hon, hol ezer évvel ezelőtt
Magyar láb érinté a hegytetőt,
Lehet kürtjének harsogó szavát
Félték az alvó pusztaságon át,
S egy fél világ reszketve rótt adót,
Halván a magyar harci riadót!
Magyar vagy! és csak egy hazád lehet
E hon, - hol ezer hosszú év felett
Fényt vált borut vagy hosszu gyász mosolyt,
Mely szent rögökre őseid vére folyt
S ha felraknánk volt hősök csonthegyét,
A Kárpátokat eltörpítenék,
S az anyák könnye, mely megöntözné, Tengert borítana alföldünk fölé!”
(Somló Sári)

