
Kedvesemnek, 

 

Már hónapok óta nem láttalak. Hiányzol. Kedvesem, én nélküled mihez

kezdjek? Most, hogy Sopron Magyarországhoz került, itt ragadtam

egyedül. Tudom, hogy ez most miattam van így. Olyan dolgok miatt

vesztünk össze, amiről csak is én tehetek. Megsértettelek azzal,

amiket hozzádvágtam mérgemben. Nem akarom mégegyszer leírni őket,

mert azzal csak feldühítenélek újra. Én tényleg sajnálom és ezt

bárcsak a szemedbe mondhatnám.... nem engednek be Őrvidékre. A

határon nem mehetek át, te pedig jelenleg Kismartonban tartózkodsz. 

Sóvárgom utánad, a kedves szavaid után, a meleg ölelésed után. A

szerelmes csókód, a szerelmes nézésed, mindened hiányzik...

Együtt kellett volna odamennünk. De ez mind az én hibám és csak

is az enyém. Én nem hibáztatlak, hogy egyedül mentél oda. Nem

tudom pontosan mikro láthatlak legközelebb újra. Nagyon sokan

panaszkodnak a felosztás miatt, hogy ez és ez miért nem ide és oda

került hozzá. Talán ha a népség lenyugszik, akkor újra láthatlak. 

Nem mondom azt, hogy várj rám...mert ne várj. Éld az életed. Éld,

ahogy jónak érzed. Ne gondolj rossz dolgokra, felejtsd el a

problémáid. Engem is felejts el egy kis időre..

Majd ha újra láthatom kedves arcod, megmondom azt, amit még

indulásod előtt kellett volna elmondanom. 

 

 

Szeretettel

Valaki, aki még mindig szeret
 



Drága szerelmem! 

 

Olyan nehéz nélküled az elmúlt hetekben. Csak pár 

kilóméter áll köztünk és egy határ. Ki gondolná, hogy egy 

határ ekkora gátat tud szabni kettőnk között? Vajon mikor 

láthatlak újra? Ki bírja vajon a szerelmünk ezt a 

távolságot. Újra együtt szeretnék veled lenni. Szeretném 

érezni újra az illatod. De közénk álltak és reményveszetté 

váltam. Érdemes e még reménykedni? Nem tudom. Nem 

tudom merre lehetsz és mit csinálsz. Talán már el is 

felejtettél. Csak arról vágyakozom, hogy egy nap talán újra 

megláthatom a gyönyörű szemeidet. Kérlek ne felejts el. 

Gondolj rám ha Magyarország felé nézel. Találunk rá 

módot, hogy újra együtt lehessünk. 

 

Szeretettel, a kedvesed. 



 



 

 

 



 

 



Kedves békeszerződés alkotók (Trianon)!
Az első világháború utáni területi veszteségek közül

Burgenland problémája érthetetlenül kevés figyelmet
kapott a magyar történetírásban, annak ellenére, hogy a

Monarchia összeomlása után az osztrák–magyar
történészi viták egyik legkényesebb pontja a Burgenland

múltjával kapcsolatos vita volt. Az újabb
nacionalizmuskutatások szerint a nemzetek

határrégióinak puszta egzisztenciája vitákat váltott ki,
hiszen ezek a területek arra emlékeztetnek, hogy az

egységes nemzetállam illúziója megteremthetetlen. Az
állampolgárság sok ember számára létjogot jelentett és

az emberek a beilleszkedés és összetartozás után
vágyakoztak. Maga „Burgenland“ mint elnevezés három
régi magyar vármegye részeiből áll össze. Érdekes tény,

hogy a három névadó helysége egyike sem a mai
Burgenlandban található, hanem Magyarországon. A
határon élők számára a hazaszeretet fogalma valahol

elveszett, hiszen földrajzilag ez a terület egy másik
országhoz tartozik már, de ennek ellenére a multat nem

lehet eltörölni. Talán kicsit jobban átkelett volna gondolni,
hogy ezzel a szerződéssel nem az országot büntették
meg, hanem az országok lakosait akiket elszakították a

hazájuktól.
Tisztelettel: Mosonyi Misell, egy magyar állampolgár aki

Burgenlandban jelenleg egy idegen.
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