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Szegény magyar csak remél, remél...
Csekme Ferenc református lelkész naplóbejegyzései 1920-ból

• Száz évvel ezelőtt, 
amikor még a számí-
tógép, mobiltelefon és 
internet nem segítette 
a kommunikációt és 
tájékoztatást, levelek-
ből, újságcikkekből, 
egymástól tudták meg 
a fontos történéseket 
az emberek. Az 1920-
as trianoni békeszer-
ződés kapcsán is sok 
találgatás, híresztelés 
kelt életre, és sokan 
sokáig nem is hitték, 
hogy Erdélyt Romániá-
hoz csatolták. Csekme 
Ferenc, a Maros–Tor-
da megyéhez tartozó 
Gernyeszeg református 
lelkipásztora naplót 
vezetett, és ebből 
tallózva láthatunk be 
egy kicsit a száz évvel 
ezelőtti világba.

 

SIMON VIRÁG

A trianoni békeszerződés szá-
zadik évfordulójára Refor-
mátusok és Trianon címmel 

készített harmincperces dokumen-
tumfi lmet a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetemen működő Reformáció 
Öröksége Műhely arról, hogyan sza-
kította szét a trianoni békeszerződés 
a Kárpát-medencei reformátusságot. 
Az erdélyi vonatkozású adatokat az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
levéltárából gyűjtötték.

Kérdések, válaszok

Mint Ősz Sándor Előd,  a levéltár ve-
zetője érdeklődésünkre elmondta, 
nagyon szegényes volt a békeszerző-
déssel kapcsolatos anyag. Tőle meg-
tudtuk, hogy akkor már az egyházi 
adminisztráció szabályozva volt, a 
lelkészi jelentés kérdőíves volt, így 
semmi plusz információt nem tartal-
mazott, csak a válaszokat a kérdés-
re. „A gyülekezetekben végzett te-
repmunka alatt mindig megnézzük 
a világháborút követő éveket, hogy 
mi hangzott el az első presbiteri ülé-
sen. Például ha azt megállapítják, 
hogy a levéltár eltűnt, megsemmi-
sült, akkor nem kell keresnünk. 
Ha vannak iratok, jegyzőkönyvek, 
akkor rá szoktunk keresni az impé-
riumváltás időszakára is, de szinte 

semmi feljegyzés nincs azzal kap-
csolatban.”

Ősz Előd azonban felhívta fi-
gyelmünket, hogy bár a gyüleke-
zeti feljegyzésekben, lelkészi be-
számolókban, presbiteri üléseken 
készült jegyzőkönyvekben nincs 
semmi Trianonról, Csekme Ferenc 
(1860–1935) gernyeszegi lelkipász-
tor, a Görgényi Református Egy-
házmegye esperese részletes naplót 
vezetett szolgálatáról (1887–1932), 
a mindennapi eseményekről, és 
1920–1921-ben egyebek közt  a bé-
keszerződésről is írt.

Egyedi napló

Veress Róbert Gyula gernyeszegi 
lelkész, a Görgényi Református Egy-
házmegye esperesének jóváhagyásá-
val a gernyeszegi egyház tulajdoná-
ban lévő naplóból mi is tallóztunk, 
megpróbálva kiemelni a fontosabb 
bejegyzéseket. A napló nagy része 
kézzel van írva, de több kivágott új-
ságcikk is van benne.

1920. IV. 6. Állítólag a románok és 
erdélyiek összekülönböztek volna, s 
nem akarnak Romániához tartozni, 
hanem egy különálló erdélyi köztársa-
ságba. Úgy is jó volna, de legjobb vol-
na, ha megmaradna a régi Magyaror-
szág: magyar, román és tót. Úgy még 
valahogy meglennénk.

VI. 11. Semmi pozitív hír. Hogy az 
oláhok kimennek, olyan egyetemes 
kívánság, imádság, de Isten tudja, mit 
főznek számunkra Párizsban?

A fenti kis beírás mellé beragasz-
tott újságcikkben azt olvashatjuk, 
hogy Nagyatádi Szabó István oros-
házi választói előtt ezt mondta: A 

legnagyobb szomorúsággal be kell 
jelentenem, hogy én mint miniszter 
nem tudom, mit fogok csinálni. Ne-
künk számításba kell vennünk azt, 
hogy mi a következménye annak, ha 
nem írjuk alá a békeszerződést. Ha 
mi elhibázzuk ezt a dolgot, ha itt egy 
újabb megszállás következik, akkor 
agyonvernek bennünket, és talán 
meg is érdemeljük. A mi helyzetünk 
oly nehéz, hogy nem is merünk színt 
vallani, de még nem is láttam a bé-
keszerződés végleges szövegét, tehát 
nem tudom, mi lesz velünk, de ha 
kell, akkor a kormány legyen áldo-
zata ennek a békeszerződésnek. Ez 
a nép csak tiltakozzék ellene, és ha 
tiltakozásuk eredménnyel jár, a kor-
mány vonja le a konzekvenciát. (A 
kis cikk mellett nincs fejléc, dátum, 
így nem tudni, hogy ezt mikor mond-
ta a politikus).

Később, az időpont megjelölése 
nélkül Csekme Ferenc ezt írja: Állí-
tólag a békeszerződést 1920. június 
4-én Magyarország aláírta. Ezzel a 
mi sorsunk meg van pecsételve, ro-
mán alattvalók leszünk, Romániának 
kellünk. Szegény jámbor magyar még 
mindig bízik. Most azzal vigasztalja 
magát, hogy a románok nem fogják 
aláírni a békeszerződést, mert súlyos 
feltételeket szab rájuk, nevezetesen 
bizonyos kártérítést kell fi zessenek 
Magyarországnak, hordozniuk kell 
a háború terhét. Szegény jámbor ma-
gyar, mindig hiteti magát valamivel. 
Hitegette ezer éven át, hogy a nemze-
tiségek jó hazafi ak. Most aztán bűn-
hődi a múltat s jövendőt.

Nekünk befellegzett, napfényre 
alig van remény, örök árnyékban kell 
élnünk. Suttogva beszélnek az egész 

dologról, félnek a csendőrterrortól, 
csak a szívekben lappang a hazafi as 
mámor...

1920. VI. 15. Azt mondják, a bé-
keszerződést aláírták június 4-én. Ezt 
én azért nem hiszem, mert ez eddig 
román testvéreim kitűzték volna és 
velünk is kitűzették volna a zászlót 
minden lehető helyre. Szóval a ható-
ságok magatartásából nem látom, 
hogy mi végleg be volnánk kebelezve 
Nagyromániába. Egy kis reménység 
mindig fennmarad. Szegény magyar 
csak remél, remél...

Ellenőrizhetetlen hírek: 

1. Hogy a románok nem akarják alá-
írni a békeszerződést, mert 47 milliár-
dot kell fi zessenek aranyba, s ezt nem 
tudják megtenni, úgyhogy július else-
jén innen ki is vonulnak. 

2. Hogy ellenkezőleg, igenis aláír-
ták a békeszerződést, és mi már végle-
gesen Nagyrománia vagyunk.

Idehaza különben elég csendesen 
vagyunk. A magyarok meghúzzák ma-
gukat egészen a megalázkodásig, s a 
csendőrség sem verekedik annyira.

VI. 27. Idézet egy kivágott újság-
cikkből: Lassan meg fogjuk majd 
tudni, hogy mi lesz a sorsa ennek az 
országnak. Akármi legyen, itt ma-
radunk. Alkotni, dolgozni fogunk to-
vább, együtt.

1920. szeptember 1–20. időpont 
megjelölésével Csekme Ferenc egye-
bek közt arról ír, hogy bevezették a 
román lejt és milyen arányban drágul-
tak meg a termékek. Kifejti, hogy nagy 
a szegénység, semmiféle ruhaneműt 
nem tudnak venni, lepedőből és zseb-
kendőből készítenek alsóneműt.

Aztán ezt írja: Szegény Feri fi am, 
aki a Székely gárdával román hadi-
fogságba került, jelen év május else-
jén szerencsésen kiszökött Magyar-
országra, ott felvették a seregbe, most 
ki tudja, hogy hogyan, megint román 
fogságba került. Talán levelet akart 
hazaküldeni és átlépte a határt Szat-
márnémetiben és ott fogták el.

IX. 17. Bucsin János mondja, hogy 
tegnap a csendőrök elfogtak két embert 
és elvitték Brassó felé. Ő a váróterem-
ben ült, és egy dédai katona újságolta, 
hogy most viszik el az esperesetek fi át 
(Csekme Ferenc akkor esperes volt). Ma, 
X. 6-án a fi am hazajött Brassóból, ahol 
a fellegvárban tartották fogva. Most 
már itthon van: kettétörött pályával. 
Szegény fi ú, de szerencsétlen.

XI. 10. Ma mentek be magyar ifj ak 
először román katonának, az 1899-es 
évfolyam. Megelőzőleg csak néhány 
önkéntes lett behívva, úgy látszik, 
hogy magyar tiszteket képeznek elő-
re, a most behívott katonák számára. 

A pénzváltás óta nagyon meg-
romlott a pénz. Legnagyobb baj most 
gyermeket taníttatni, nagy a tandíj, 
drágák a könyvek.

1921

Az új esztendő statáriummal (rögtön-
ítélő bíráskodás) kezdődött. Mi sem 
tudjuk, hogy miért lett elrendelve a 
statárium és a diktatúra. Behívott ma-
gyar katonákat kényszerítenek letenni 
az esküt, ha nem teszik le, pár napig 
megkínozzák.

III. 14. Örök szégyen: Ma tettük ki 
először a toronyba a román nemze-
ti zászlót. Ott lógott reggeltől estig. 
Szembeülve sírtunk...

Ez a bejegyzés 1920 áprilisából származik, amikor a naplóíró a maroshévízi 
egyházi rendezvény kétnyelvű plakátja felé azt írta: Így oláhosodunk
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