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Halzl József

A határon túli magyarság 
szolgálatában

A határon túli magyarsághoz f�z�d� érzelmi kö-

t�désem nagyrészt családi el�zményekre vezet-

het� vissza. Apám a felvidéki Szencen született, 

amely akkor túlnyomórészt magyarok által lakott 

település volt. 1897-ben született, elemi iskolai 

tanulmányait Szencen végezte, majd szülei az 

akkor híres (azóta megsz�nt) pozsonyi Bél Má-

tyás Evangélikus Líceumba íratták be. Érettségi 

után jelentkezett a pozsonyi Erzsébet Egyetem 

jogi karára, és az utolsó évfolyamhoz tarto-

zott, ahol még magyar nyelven folyt az oktatás. 

Ezt követ�en Bécsben folytatott tanulmányokat, 

majd néhány évre Németországba költözött. Ez-

után költözött át Magyarországra, ahol egészen 

1945-ig az Ácsi Cukorgyár tisztségvisel�je volt.

Gyermekkoromban sokat hallottam t�le ifjúkori élményeir�l, els�sorban a 

pozsonyi líceumról. Mindig felháborodva hozta szóba a felvidéki magyarlakta 

területek Csehszlovákiához történt csatolását. 1938 �szén magával vitt Komá-

romba, ahol tanúja voltam az els� bécsi döntést követ�en Horthy Miklós kor-

mányzó komáromi bevonulásának. A  háború után családunkat is érintette a 

magyarok tömeges kitelepítése Csehszlovákiába. Apám n�vérét és családját, 

valamint a velük együtt él� nagyanyámat is kitelepítették Galántáról Bátaszék-

re. Nagyanyám egy-két évig velünk élt akkori lakóhelyünkön, Hatvanban. Ezen 

id� alatt sokat mesélt csehszlovákiai élményeir�l.

Egy másik, apámmal kapcsolatos, a határon túli magyarságot érint� élmé-

nyem 1940-ben volt, amikor a második bécsi döntés eredményeként Észak- 

Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. Ott ültünk együtt kertünkben egy 

nagy térkép el�tt, és apám ujjongva húzta be a térképre a rádió által ismertetett 

új román–magyar határt.

Anyám is a történelmi Magyarország területén született, a Sopronhoz közeli 

Sopronkeresztúron. Ez a település a trianoni békeszerz�dés értelmében Auszt-

riához került. A település németajkú volt, anyám is jobban beszélhetett gyer-

mekkorában németül, mint magyarul, ennek illusztrálására megmutatta iskolai 

leckekönyvét, ahol a soproni Orsolyák Gimnázium osztályf�nöke a következ� 

bejegyzést tette: „Schummel Anna szorgalmasan és jól tanul, de nyaranként 

üdvös volna, ha többet gyakorolná a magyar nyelvet.”

Összességében azt tudom mondani, hogy a családi háttéren túlmen�en a 

határon túli magyarság ügyére els�sorban az erkölcsi felháborodás tett érzé-
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kennyé. Nem tudtam és ma sem tudom elfogadni azt az igazságtalanságot, 

amelyet magyarok milliói szenvedtek el, amikor megkérdezésük nélkül egy 

másik állam fennhatósága alá kerültek, ahol országonként változó mértékben, 

de mindenütt hátrányos megkülönböztetés lett az osztályrészük. Mély csalódást 

okozott bennem az is, hogy az Európai Unió – amelyt�l olyan sokat reméltünk – 

teljesen érzéketlen a téma iránt, és pl. Szlovákiát minden további nélkül felvet-

ték az Európai Unió tagjai közé anélkül, hogy megkövetelték volna Szlovákiá tól 

a beneši dekrétumok hatályon kívül helyezését és az érintettek kárpótlását.

Az ügyhöz való hozzáállásomat természetesen jelent�sen befolyásolta a 

Rákóczi Szövetség munkájába történ� bekapcsolódás, és nagy örömömre szol-

gál, hogy két évtized óta sok, az ügy iránt elkötelezett emberrel együtt folyama-

tosan munkálkodhattam a határon túli magyarság szolgálatában.


