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Összetartozunk



 

Drága hazánk

Írta: Nagy Dorka-Hanna, VI. B.

Drága Magyarország,
Édes hazánk s otthonunk,

Hatfelé mentél s hatfelé szenvedtél,
Kedves Erdélyünk veled szenvedé.

Sok magyar asszony, gazda s gyermek
Búslakodva várja, mi lesz még itt, kérem?
Sok ellenség csorbította a magyar hazát,

S sok ellenség viszé sírba Ősanyánk Éváját.

De vigyázz merre mész,
Ameddig mi élünk,

A magyar vér meg nem alvad,
S szózat neked, Magyarország el nem hervad.

Trianaon-emlékmű, 
Hatvan



          Összetartozás, egy ritkán használt szó viszont tökéletesen igaz a 
magyar népre, hisz mi magyar lelkű emberek tökéletesen tudjuk, és 
tapasztaljuk mennyire is fontos az összefogás, az összetartozás hisz anno 
1920. június 4-én az összes magyar fájó szívvel vett róla tudomást, 
Magyarország már nem a régi, ugyanis ekkor született meg a trianoni 
békeszerződés, amelyet Horthy Miklós által kinevezett Drasche-Lázár 
Alfréd államtitkár írt alá, ezzel búcsút véve a történelmi "Nagy" Magyaror-
szágtól. Ezt követően a magyarság szétszóródott, élnek magyarok Erdély-
ben, a Bánság területén, Felvidéken, Őrvidéken, továbbá még ne felejt-
kezzünk el Kárpátaljai testvéreinkről sem, akik most nehéz napokat élnek. 
Ezeken a területeken mind kisebbségek vagyunk, mi magyarok, az ottani 
kormány, az ottani nyelv elnyomása alatt állunk. Ezért nekünk nagyon 
fontos a nemzeti hovatartozás és az, hogy segítsünk egymásnak kitartani 
ezekben a kisebbségi helyzetekben, körülmények között. Nem kell vissza-
követelni a Trianont, ha van összefogás, egymásnak a biztatása, amellyel a 
magyarok, mint kisebbség egyes helyeken képesek vagyunk helyt állni a 
ránk háruló terhekkel szemben. A Trianon fájdalmát nem csak a leszakadt 
területeken élő magyarok élik át, hanem az összes szülőföldön élő 
magyar, és ezt jelenti az összetartozás. Az erdélyi magyar nem román, a 
kárpátaljai magyar nem ukrán, és ezt minden igaz magyar lelke mélyén 
tudja. Hisz elnyomásban megtartani a hovatartozásod, na ez az igazi 
megpróbáltatás amire kötve hiszem minden magyar lelkű ember képes 
lenne éljen bárhol.
Ezt az egységet, az országokon áthidaló kötődést már szerintem büszkén 
nevezhetjük összetartozásnak, a magyarok összetartozásának.

Írta: Vasi Ákos, VIII. B.

Incze  Nelli:
Összetartozás



Gróf Apponyi Albert
Gróf nagyapponyi Apponyi Albert  György Gyula 
1846 május 29-én, Bécsben született édesapja 
Apponyi György volt. Albert politikus, miniszter, 
tanácsos, nagybirtokos és igazgatósági tag volt. 
1921-től 1933-ig a Szent István akadémia elnöke 
volt. 
Apponyi visszavonult az aktuális politikáról és a 
béketárgyalásokra fektette minden idejét, már 
többször is gondolkozott rajta, hogy elvállalja a 
békeküldöttség elnökségét és amikor december 
5-én a Huszár kormány beszédjükbe illedelmesen 

felkérte, elvállalta a nemes feladatot. A békeküldöttség élén január 7-én 
érkezett Párizsba. Január 16-án mondta el a legfőbb tanács elött a híres 
békeexpozéját. Apponyi lemondott a helyéről amikor kiderült, hogy a 
legfőbb tanács nem hajlandó a szerződés módosítására. Bár Apponyi párton 
kívül maradt, szavainak mindig is nagy súlya volt, 
ha szavai nem egyeztek is az uralkodóéval.
Párizsban játszott szerepének megítélését elté-
rőek a megjegyzések, mivel sokan úgy gondol-
ják, hogy neki köszönhetően nem sikerült 
Magyarországra nézve kedvezőbb békefeltétele-
ket elérni. Beszédében a magyarokról mint 
„alacsonyabb kulturális fajok”-ról beszél, 
Magyarország szétválasztásáról ekképp fogal-
maz: „e következmény a nemzeti hegemóniának 
átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg 
többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak… 
Nézetem szerint a nemzeti hegemóniának egy 
alacsonyabb kulturális fokra való átruházása 
nem közömbös az emberiség nagy kulturális érdekei szempontjából.” Bár 
�gyelembe kell venni, hogy az Antant hatalmakat nem lehetett beszéddel 
vagy szóval meggyőzni.
Gróf Apponyi Albert meghalt 1933 február 7-én. Holttestét a Notre-Da-
me-ba helyezték örök nyugalomra. Felesége Clothilde von Mensdor�-Pouily-
ly volt, akivel 2 egészséges gyereke volt: Apponyi György és Grä�n Maria 
pponyi de Nagy-Apponyi. 
Filmajánló: A Beszéd-Apponyi a magyar ügy védelmében

Összeállította: Gál Máté, VII. B.



Horthy Miklós
   Született 1868. június 18. Horthy 
Miklós egy magyar politikus volt, aki a 20. 
századi magyar történelem meghatározó 
alakja is.
   Szeretett tengerészkedni, ő volt az 
Osztrák-Magyar Monarchia tengerésztiszt-
je, Ferenc József szárnysegédje. IV. Károly 
az első világháború alatt ellentengernagy-
gyá, és majd az őszirózsás forradalomnak 
z utolsó napján altengernaggyá nevezte k
i. A Monarchia �ottájának az utolsó f
őparancsnoka volt. Részt vett a köztársas-
ág kikiáltását követő forradalomban, m
ajd a Nemzeti Hadsereg Fővezére lett. 1
920. március 1-jétől 1944. október 16-ig ő
 volt a Magyar Királyság kormányzója. P
róbált katonailag semleges maradni, de a m
ásodik bécsi döntés után, 1941-től már a tengelyhatalmak mellett volt. 1
944 őszén próbált kiugorni a háborúból, de a nyilasok átvették a hatalmat é
s lemondatták a trónról. 
    Június első napjaiban érdemi szerepet már nem töltött be a trianoni 
békeszerződés aláírásával kapcsolatosan. De már megvoltak a személyek, 
hogy kik írják alá a szerződést. Horthy Miklós nevezte ki, hogy ki lesz az, aki 
aláírja a szerződést, ez volt a szerepe a trianoni szerződéssel kapcsolatosan. 
De végül a döntés arra esett, hogy a szerződést Bernárd Ágost és Drasche 
Lázár Alfréd írja alá.
A politikai életből majd visszavonult, családjával 1949-ben Portugáliába 
költözött és ott is vesztette életét 1957-ben, de 1993. szeptember 4-en 
eltemették újra Kenderesen.

Összeállította: Tóth Izabella, VII. B.



Ki volt Benárd Ágost? 

            Budapesten született 1880. január 3-án, és meghalt  1968. június 22-én 
Balatonkenesen. Foglalkozása az elsó világháborúban hadiorvos, eszperan-
tista, keresztényszocialista politikus is volt., Benárd Lajos az édesapja minisz-
teri tanácsos volt. Ellenforrradalmi mozgalmakban vett részt, az egyik vezető-
je volt az Ébredő Magyarok Egyesületének.  
            Mi volt a szerepe a trianoni békeszerzódés 
aláírásában?
1920. május 28-i kormányülés alkalmával 
kiakarták választani, hogy ki vállalja ezt a szere-
pet, de semki sem akarta. Teleki Pál azt 
mondta, hogy ha ő kell menjen akkor azután 
lemond a külügyminiszteri posztjáról. Benárd 
neve francia származásáról merült fel és, hogy 
jól beszélte a nyelvet. De ő nem akarta elvállal-
ni. Simonyi-Semadam miniszterelnök őt java-
solta továbbra is. 
           Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi 
miniszter vezette a magyar aláírói küldöttsé-
get. 1920. június 4-én a Nagy-Trianon kastély-
ban írták alá a trianoni békeszerződést. A trianoni békeszerződés egyik aláíró-
ja Benárd Ágost és a másik aláírója Drasche Lázár Alfréd volt. Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ egy tapasztalt külpolitikus volt. A tiltakozás és ellenál-
lás gesztusaként írta alá a békeszerződést. A békeszerződés aláírása után is 
tagja maradt a Teleki-kabinetnek a bukásáig. 
1920. június 4-én tehát a trianoni béke ellenjegyzése a két megbízott, Benárd 
Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd nevéhez fűződik. 

”Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendel-
kezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. ,,

Összeállította: Fülöp Szilveszter, VII. B.



   Drasche-Lázár Alfréd

Drasche Lázár Alfréd 1875. június. 15-én született Magyarországon,Dorogon. 
A XX. századtól miniszterelnökségi forgalmazóként  dolgozott.  Majd ezután 
1904-ben gazdag nyelvtudása révén a Külügyminisztériumban diplomata-

vizsgát tett. Miniszterelnökség elnöki osztályának 
vezetését is megkapta 1913-ban.
1920-ban mint rendkívüli követ és meghatalma-
zott miniszter a trianoni békeszerződés egyik 
aláírója volt. Másodikként írta alá a békeszerző-
dést.
 
1922-ben nyugdíjba ment. 1930-tól az Idegenfor-
galmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt. (IBUSZ) 
elnöke, 1932-től a budapesti napilapok szindikátu-
sának igazgatója.
1944-ben  betegen Ausztriába utazott. Ott nép-
szerű szépirodalmi tevékenységet folytatot.
Számos ismert műve volt,mert 1914-től 18-ig nép-
szerű �lmíró volt.

Ismertebb művei: 
• Tűzpróba (Franklin Társulat, 1917)
• Az az átkozott pénz (regény, Bp., 1917)
• Éva kis keze. Regény; Franklin, Bp., 1919
• Boldogság (színmű, Bp., 1918)

1944-ben Meyerhofenbe (Ausztria) emigrált, ahol 1949. augusztus 28-án 
hunyt el.

Összeállította: Laczkó Barbara, VII. A.



   Teleki Pál

Teleki Pál teljes nevén Teleki Pál János Ede. Született Budapesten 1879. 
november 1-én, elhunyt Budapesten 1941. 
április 3-án (61 évesen).
 Szülei Teleki Géza és Muráty Irén. Széki gróf 
Teleki Géza magyar író és politikus, 1895-től 
1913-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 
.Házastársa Bissingen-Nippenburg Johanna 
grófnő, akitől két gyereke született, Teleki 
Mária és Teleki Géza. Géza teljes neve: Széki 
gróf Teleki Géza Pál Rudolf magyar geográ-
fus-geológus, egyetemi tanár, politikus, olim-
pikon, cserkészvezető. 
Foglalkozásai földrajztudós, szolgabíró, tanár, 
képviselő és ezen kívül Magyarország először 
külügy, majd miniszterelnöke. .Külügyminisz-
teri posztját 1920. április 19 - 1920. április 19 
között töltötte be és így kezdte politikai pálya-
futását, majd Magyarország Vallás és Közokta-
tás Minisztere és végül miniszterelnök. Ezen kívül 1922. június 10-ével 
Horthy Miklós kormányzó Teleki Pált nevezte ki az ország főcserkészévé. 
Népszerű és nagy hatású szereplője az i�úsági mozgalom történetének.
Kétszer viselete a miniszterelnökségi címet, először 1920. július 25-én nevez-
ték ki, majd IV. Károly király visszatérési kísérlete után, 1921. április 14-én 
lemondott. Másodszor 1939. február 16-án kezdte egészen 1941. április 3-ig, 
amikor is öngyilkosági kísérletet hajtott végre.
A német hadsereg Jugoszlávia elleni felvonulásának másnapján 1941. április 
3-án reggel Telekit holtan találták a Sándor-palotában lévő lakosztályában, 
fejlövés végzett vele. Íróasztalán drámai hangú levelet találtak a kormányzó-
nak címezve.                         
 ‘’Főméltóságú Úr!
Ha cselekedetem nem is sikerülne teljesen, és még élnék, ezennel lemon-
dok. Mély tisztelettel Teleki Pál „                    

Összeállította: Gál Eszter VII. A.



Trianon minden igaz magyar szívében fájdalmat okoz, legyen az határon túli 
vagy anyaországi magyar. De mit is vettek el tőlünk a nagyhatalmak amikor 
megegyeztek, abban, hogy szétválasszanak egy olyan országot, amely nem 
is önként lépet be az első világháborúba?
Elvesztettük területeink 1/3 részét, egészen pontosan a történelmi Magyar-
ország 67%-át, erdeinek 89%, vasútvonalainak 58%, valamint a katonai 
korlátozásoknak köszönhetően ki volt kényszerítve szomszédai akaratának.
De mi a helyzet a mai világunkban? Itt 102 évvel a diktátum aláírása után? 
Milyen viszonyt tudunk ápolni az anyaországban élőkkel? Mennyire tudták 
bekebelezni a magyar nemzetet az utódállamok?
Ezekre a kérdésekre sajnos szomorú válaszokat kell adnunk, bár mára az 
államok baráti viszonyt ápolnak, a határokon könnyű a mozgás, a nemzeten 
meglátszik a 102 év. 
Csak, hogy néhány példát írjak:
1. A román állam ugyanis nagyon jól elrománosította Erdélyt, melyet 
többek között a magyar anyanyelven való tanulás betiltásával, a katolikus 
egyház korlátozásával, az erős ortodox vallás támogatásával értek el. 
2. A második világháborút követő Délvidéken történt Tito által 
parancsba adott magyarok elleni népírtás szomorú példája történelmünk-
nek.
És a Magyarországon élő magyarok többsége, bár még mindig úgy tekint 
ránk mint a magyar nemzet tagjaira, van egy másik réteg aki szívből gyűlöl 
bennünket, csak mert 102 éve mi a határ túlsó oldalára kerültünk. 
De az összetartást minden évben megmutatjuk, ha nem is máskor, június 
4-én, az összetartás napján.  

Írta: Bajkó Balázs, XI.

Nagy Dorka Hanna:
                                   Együtt 



Trianon
Juhász Gyula: Trianon (részlet)
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
    
       Nem is tudom hogyan fogjak hozzá, ami a lelkem mélyén rég el van 
zárva, hogyan nyissam ki?   Trianon. Ez a szó a lelkemig hatol és ahogyan az 
éveim száma egyre több lesz egyre jobban megértem, hogy ez a szó – nap, 
június 4 egy óriási gyásznap.
       Ahogyan elmerengek, belegondolok úgy képzelem, mint amelyik 
gyereket örökbe adnak és a mostohaanyja hozzá kegyetlen. Ott, ahol bizo-
nyítani kell, ott, ahol túlélni kell, vagy csak lehet és kibírni a kibírhatatlant. 
Ilyen lett a mi sorsunk ezen nap után amikor anyaországunktól elvettek és 
egy más országhoz csatoltak.
Ezt mi nem kértük, ezért mi nem vagyunk hibásak, ez ellen nem tehetünk 
semmit, de mégis minden nap amikor a nap felkel tudatában vagyunk, hogy 
bármelyik percben megalázhatnak, lenézhetnek, nem használhatjuk az 
anyanyelvünket.
Száz év eltelte után sem enyhül fájdalmunk, még inkább eltipornak és senki-
nek néznek. Hiába mutatunk fel bármit, de „mostohatestvéreink” gyűlölnek. 
Most így vizsgák előtt szembesülünk azzal, hogy de nehéz számunkra bizo-
nyítani, mivel a román nyelv nem anyanyelvünk és a mi vidékünkön a legne-
hezebb megtanulni. Mindez nem történne meg velünk, ha akkor 1920. 
június 4-én 10 órakor, ott a versailles-i palotában nem írták volna alá azt a 
szerződést, „nem adtak volna örökbe”.
Sokszor elgondolkodom, mennyivel könnyebb volna az életem, mennyivel 
több mindent meg tudnék tenni, ha nem ütköznék a  - román nyelv -  akadá-
lyában. Hiába minden elmélkedésem, nem változik semmi, itt egyedül csak 
én változtathatok magamon, hozzáállásomon és gondolkodásomon a 
román nyelv tanulása érdekében, amely leginkább hátránya, nehézsége 
számomra a Trianonnak.
     Azt az egyet remélem, hogy a gyermekeim nem kell ezekkel a nehézségek-
kel küzdeniük majd.

Írta: Máté Noémi, VIII. A.



Az összetartozás 

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező, június 4-re eső nemzeti emléknap.
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki 
békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, a hábo-
rúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes antant szövetség 
hatalmai között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, 
Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság új határait. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával 
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatá-
rok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közös-
ségi önazonosságának meghatározó eleme”. 
Olykor akaratunk ellenére is másokhoz kell tartozzunk, mivel ebbe kényszerí-
tettek bele.

Számomra az összetartozás azt jelenti, 
hogy jóban rosszban az adott személy/ 
személyek mellett kiállunk, segítünk 
egymásnak. Véleményem szerint az össze-
tartozás legfőbb alapja a bizalom, az, hogy 
feltétel nélkül bízunk egymásban. 
Az összetartozása barátságban, de ugyan-
akkor egy párkapcsolatban is fontos szere-
pet tud játszani. Összetartó szeretnél lenni 
a társaddal ahhoz az is szükséges, hogy 
közös összhangban légy vele, légy megér-
tő és megbízható. Összetartva, közösen 
könnyebben el tudják érni a céljukat egy 
kis akarat segítségével. 
Az összetartozás fogalma nem csupán az 
összetartozást jelenti, hanem azt, hogy 
felelősséget vállalunk egymásért és hogy 
számítunk egymásra.

Írta: Kari Tamara, VIII. A.
Jánosi Bernadett: Utolsó remény 



Vaszi Zsófia:  Szabadon

Az Összetartozás Napja

      Az Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásá-
nak évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Annak ellenére, hogy aláír-
ták 1920. június 4-én a trianoni békeszerződést és eloszlott az akkori Magyar-
ország öt, de mai állás szerint nyolc, különböző országba, ettől egy összetar-
tó nemzet maradt a magyar.                  
2010-ben sikerült megalapítani a Nemzeti Összetartozás Napját, aminek én 
személy szerint nagyon örülök, mert így minden magyarnak, ha egy percre 
is, de eszébe jut az összetartozás. Ez a nap számomra mindig is fontos lesz, 
hisz én is magyar vagyok, bár nem Magyarországon élek, de legbelül mindig 
az leszek. Nagyon örülök annak, hogy az iskolában az anyanyelvemen tanul-
hatok, tehát magyarul. Azért is boldog vagyok, mert tanulhatok a nemzetem 
történelméről. Megismerhetek fontos eseményeket és dátumokat a múltból. 
Természetesen irodalmi kincseket is igyekszem felfedezni. Ne feledjük el 
amiért más országban élünk attól ugyanúgy magyarok vagyunk és leszünk, 
mert közös a nyelvünk, amit mindennap használunk! 

Írta: Gál Renáta, VIII. B.

A tanulók munkáját Fazakas Gizella tanárnő irányította.

A számban megjelenő fényképeket a Fotókör munkáiból  válogatta és a 

lapot szerkesztette Török Károly


