
Érdi Újság 11XX. évfolyam, 2010. június 3. tények

Raffay Ernõ, a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanára, aki 
hosszú évek kutatómunkájá-
val térképezte fel azokat a tör-
ténelmi folyamatokat, amelyek 
Trianonhoz vezettek. A témában 
szerzett alapos ismereteirõl több 
tucat tudományos tanulmányt 
közölt a hazai és nemzetközi saj-
tóban, és több száz elõadást tartott 
a Kárpát-medencében, Európában 
és az Egyesült Államokban, vala-
mint Ausztráliában. 

A Munkácsy Mihály Mûvelõdési 
Ház nagytermének nézõtere meg-
telt a diáksereggel. A fiatalok a 
professzort is meglepõ figye-
lemmel követték végig az egy-
órás elõadást. Raffay tanár úr a 
komoly témát sok érdekes adattal 
és néhány apró mosolyra hangoló 
megjegyzéssel is fûszerezte, a gye-
rekek pedig még az elõadás utolsó 
perceiben is „vették a lapot”. 

A történész lapunknak elmond-
ta, hogy tapasztalatai azt mutat-
ják, a mai középiskolások minden 
ellenkezõ híreszteléssel ellentét-
ben igenis érdeklõdnek a hazánk 
történelmét formáló események 

iránt. A törökbálinti elõadáson 
is azt tapasztalta, hogy a diá-
kok már jelentõs ismeretek bir-
tokában érkeztek az elõadásra. 
Megjegyezte, a gyerekek reakció-
jából arra következtet, hogy a helyi 
iskolákban a történelemoktatás 
valószínûleg igen magas szinten 
folyik, ezért is lehetett jelentõs 
hatása az olyan új információk-
nak, amelyekkel a tankönyvekben 
nem találkozhattak a diákok. 

Az egyik ilyen, a hallgatósá-
got meglepõ momentuma volt 
az elõadásnak, amikor a tanár úr 
elmesélte egy interjú történetét, 
ahol az õt kérdezõ külföldi újság-
írók nem voltak tisztában azzal 
a ténnyel, hogy a trianoni diktá-

tum következtében Magyarország 
elvesztette területének és lakossá-
gának közel kétharmadát, köztük 
olyan falvak, városok sokaságát is, 
ahol a lakosság szinte teljes egé-
szében magyar nemzetiségû volt. 

Trianon ma is velünk él. Az 
akkor született döntések hatással 
vannak Magyarország mai kül- és 
belpolitikai történéseire. Raffai 
Ernõ hivatásának tekinti, hogy 
ezekre az összefüggésekre felhív-
ja az ifjúság figyelmét. Hiszen, 
mint ahogy elõadásának utolsó 
mondataiban elmondta, az ország 
leendõ polgárai, vezetõi ott ülnek 
a mai diák hallgatóság soraiban, 
és rajtuk múlik majd, hogy milyen 
jövõje lesz a nemzetnek.� HÖ

Rendhagyó történelemóra középiskolásoknak

A velünk élõ Trianon
„Velünk élõ Trianon” cím-
mel Raffay Ernõ történész 
által tartott rendhagyó tör-
ténelemórán vettek részt 
törökbálinti középiskolá-
sok. Az elõadást tartó pro-
fesszor szerint a felnövõ 
generáció nemzettudatá-
nak megõrzése szempont-
jából alapvetõ, hogy hazánk 
történelmérõl minél többet 
tudjanak, ami alól Trianon 
sem lehet kivétel. 

Raffay Ernõ Trianon hatásairól tartott elõadást a diákoknak

A koradélután kezdõdõ ünne-
pélyes ceremónián fellép az 
érdi bukovinai székely nép-
dalkör, Baranyi László, Pitti 
Katalin, Kóka Rozália, a 
Ghymes és a Sámán zenekar 
is, a meghívottak névsorában 
pedig Tõkés Lászlót, Harrach 
Pétert és Duray Miklóst is meg-
találjuk.  

– Nemcsak Diósdról, hanem 
az ország minden részérõl kap-
tunk felajánlásokat az emlékhely 
megépítésére – mondta lapunk-
nak Hisnyai Heinzelmann 
Béla önkormányzati képviselõ. 
– Magánszemélyek és vállal-
kozások egyaránt adományok-
kal segítették, hogy elkészül-
hessen a Makovecz Imre által 

gyönyörûre tervezett Árpád-
ház emlékhely. Akárcsak az 
1920-as és 1930-as években, 
most is az volt a cél, hogy 
magánadományokból épüljön 
fel a Trianonra is emlékeztetõ, 
nemzeti összefogást és egysé-
get jelzõ emlékmû. Szerencsére 
az adományok továbbra is jön-
nek hozzánk, így hamarosan 
megkezdõdhet az emlékhely 
második ütemének kialakítása. 

A képviselõ elmondta, a 
város önkormányzata hozott 
döntést arról, hogy szükség 
van egy ilyen emlékhelyre, 
amelyhez a testület természe-
tesen ingyen bocsátotta ren-
delkezésre a területet. – Bár 
ez Diósd legmagasabb pontja, 

mivel meglehetõsen közel van 
az autópályához, a terület köz-
épület építésére alkalmatlan. 
Egyedül közparkként lenne 
hasznosítható, melyhez töké-
letes kiegészítés lesz a most 
felépült országzászló.  � GB

Országzászlót bontanak
Javában készülõdnek az országzászló átadására Diósdon. 
Az Árpád-ház emlékhelyet június 13-án, Diósd millenniu-
ma és a trianoni békeszerzõdés kilencvenedik évforduló-
ja alkalmából avatják fel. 

A szûnni nem akaró esõs 
napok ellenére egyre többen 
indulnak el, hogy a szabadban 
töltsék el a megérdemelt pihe-
nésüket. Lomniczi Gergely, a 
Pilisi Parkerdõ kommunikáci-
ós vezetõje azonban baleset-
veszély miatt nem javasolja, 
hogy a népszerû turistacél-
pontot válasszuk hétvégi prog-
ramként.

– Még legalább a hét végé-
ig azt javaslom a kirándulni 
vágyóknak, hogy kerüljék el a 
pilisi parkerdõ területeit, mert 
balesetveszélyes – mondta el 
a Helyi Témának Lomniczi 
Gergely. – Az elmúlt hetek viha-
rai és esõzései annyira átned-
vesítették a talajt, hogy még 

egy közepes erõsségû vihar is 
elegendõ lehet ahhoz, hogy 
kicsavarja, kidöntse a fákat. 
Ilyen szempontból a kijelölt 
turistaútvonalak sem veszély-
telenebbek az azoktól távolabb 
esõ területektõl, sõt a nyíltabb 
terepen – például a hegyoldal-
ban vezetõ ösvényeken – még 
jobban alámoshatta a talajt a 
lezúduló csapadék. 

A pusztító viharok erõsségét 
jól szemlélteti, hogy az utób-
bi néhány hétben mintegy 15 
ezer darab fa dõlt ki, az ebbõl 
származó kár pedig eléri a fél-
milliárd forintot. A kárfelmérés 
ráadásul még nem fejezõdött 
be, hiszen ehhez hozzáadódik 
az áradások miatt a hidakban, 

töltésekben és egyéb infrastruk-
túrában keletkezett károk kija-
vításának költsége is. 

Lomniczi Gergely elmondta, 
hogy az áradások miatt egyes 
területek, elsõsorban a szurdok-
völgyek el is vannak zárva a 
látogatók elõl. – A lezárás a Rám-
szakadékot, a pilisszentkereszti 
szurdokot és a Holdvilág-árkot 
érinti, a balesetveszély azon-
ban a Pilisben és a Visegrádi-
hegység más területein is fenn-
áll. Azért is nagyobb a túrázás 
kockázata, mert az elázott tala-
jon mentõautóval vagy egyéb 
jármûvel is nagyon nehéz közle-
kedni, így egy esetleges baleset 
esetén a mentés ideje is jóval 
hosszabb lehet.� (gb)�

A település legmagasabb pontján 
épült fel az Árpád-ház emlékhely

Veszélyes turistautak a Pilisben


