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A múlt gyufásdoboza 

 

   Ezt a történetet a nagymamám mesélte el, még gyerekkorából. Szerintem egy 

nagyon érdekes esemény lehetett akkoriban, sőt még most is.  

   A történet idején még sokan fűtötték úgy a lakásukat, hogy egy nagy 

cserépkályha két helyiségnek is adta a meleget.  A nagyon hideg téli napokon egy 

igazi megmentő volt azoknak, akik kintről érkeztek be a meleg, fűtött lakásba, és 

a hangulata is meg volt az egésznek.  

   Viszont bármennyire volt ez szép és jó, egy valamit mindenki ki nem álhatott 

benne: minden alkalommal a begyújtás előtt ki kellett valakinek szednie belőle a 

hamut. Az egészre rátett egy lapáttal az, hogy a nagymamáméknak kettő is volt 

belőle, így a feladat is több lett. Mivel senki számára nem volt ez egy túlságosan 

kecsegtető feladat, így egyetlen megoldás maradt. A nagymamámék hárman 

voltak testvérek a rettegett feladatot tehát felváltva kellett nekik elvégezni. Ez 

talán valamilyen szinten megoldást jelentett a problémára, ám így is minden 

alkalommal ment a huzavona, hogy ki is legyen az, akinek be kell áldoznia magát. 

   Így aztán óriási örömet jelentett az, mikor a nagymamám szülei úgy döntöttek, 

hogy az egyik kályhát lebontják. Egy nehézséggel végre kevesebb.  

   A munkálatok meg is kezdődtek. Gyorsan és zökkenőmentesen mentek a 

dolgok, míg nem a félig lebontott kályhába befalazva a nagymamámék találtak 

egy gyufásdobozt. Csodával határos módon teljesen érintetlenül leltek rá. 

Akkoriban sokan gyűjtöttek gyufásdobozokat, mint ahogy a nagymamámék is, 

így nagy ujjongás támadt a felfedezéskor. Pláne, hogy nem is csak úgy egyszerűen 

találtak rá. Végül is az a kályha cserepei között volt. Ki rakhatta oda? Véletlen 

volt vagy esetleg a jövő nemzedékeinek egy emlék? És ami az egészben a 

legérdekesebb volt, hogy a dobozkán nem a megszokott korabeli reklámok 

szerepeltek, hanem egy igazán érdekes minta, amiről nem tudták, hogy mit is 

ábrázolt. Láttak rajta egy szöveget is, mely így hangzott: „Csonka Magyarország 

nem ország, Nagy-Magyarország mennyország”. Nem tudták, hogy ez mit 

jelenthet és azt sem, hogy egyáltalán mi az, ami ezen a gyufásdobozon szerepel.  

   Kíváncsiságuk miatt persze rögtön magukhoz is vették a dobozkát és el is vitték 

megmutatni a dédiéknek, hátha ők tudják, hogy mit ábrázol a rajta lévő kép és 

mit jelenthet ez a különös mondat. Mikor meglátták, hogy a szüleik könnybe 

lábadt szemekkel néznek a gyufásdobozra és egy szót sem szólnak, még jobban 
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összezavarodtak, hogy mégis mi lehet az, ami ennyire meghatja őket. Végül a 

dédnagypapám szólalt meg először. Megköszörülte a torkát és elmesélte, hogy 

minek állít is emléket ez a kis gyufásdoboz: 

- Gyerekek! Arról már egyszer meséltem nektek, hogy a ti születésetek 

környékén zárult le a II. világháború. És azt is megbeszéltük, hogy előtte 

lezajlott már az I. világháború is. Bizony abban a háborúban Magyarország 

még sokkal nagyobb országként harcolt. Akkora volt, mint a 

gyufásdobozon szereplő képen. Sajnos a háború az ország számára 

hatalmas veszteségekkel járt. Olyan veszteségekkel, amire senki sem 

számított. A győztes nagyhatalmak békediktátumoknak nevezett 

büntetéseket szabtak ki a vesztes országokra. Senkinek nem volt 

beleszólása így Magyarország is kénytelen volt elfogadni. A trianoni béke 

olyan büntetéseket szabott ki az országra, amit a mai napig nem tudnak 

elfogadni a magyarok. Hatalmas területi veszteségekkel járt. Az ország 

elvesztette 2/3 részét. A gyufásdobozon szereplő Nagy-Magyarországból 

egy kicsi Csonka Magyarország lett. Nagyon sok ember szakadt így az 

ország új határain kívülre. Volt, hogy színmagyar lakta települések kerültek 

át más országokba. A gyufásdobozon szereplő mondattal próbáltuk 

kifejezni mi magyarok, hogy mennyire fájdalmas is ez a dolog nekünk.  

   A nagymamámékat nagyon megdöbbentette ez történet. Akkor hallottak 

először róla és akkor gondoltak bele először, hogy milyen kicsi az országunk a 

régi Nagy-Magyarországhoz képest.  

   A dédszüleim a lelkükre kötötték, hogy nehogy megmutassák valakinek a 

gyufásdobozt, mivel akkoriban még a rendszerváltás előtt tilos volt ilyenekről 

beszélni.  

   A nagymamámék nagy becsben őrizték ezt a különleges gyufásdobozt. Teljesen 

külön is rakták a többitől, mert érezték, hogy mekkora értéke van neki, és a 

történet elmesélése után számomra is nagyon fontossá vált ez a téma. 

 

      


