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Az ország legnagyobb tragédi-
ájára emlékezve, a kutyavári 
emlékmûnél nem először tartot-
tak koszorúzási ünnepséget az 
érdiek, de először gyûltek össze 
úgy, hogy június 4-ét, a diktá-
tum aláírását követően eltelt 
kilencven év után, a Nemzeti 
Összetartozás Napjává kiáltotta 
ki az Országgyûlés. Mintha az 
égiek is együttéreztek volna a 
megemlékezőkkel, és végre eső-
mentes, napsütötte, langyos dél-
utánnal ajándékoztak meg ben-
nünket. 

A sok évvel ezelőtti trianoni 
esemény résztvevői viszont a 
befelé nyíló ajtón át nem láthat-
ták a napsütést. Kilenc évtized-
del ezelőtt ugyanis délután, 16 
óra 32 perckor a Párizs környéki 
palota sötét, hûvös folyosóján 
nagyon sok diplomata tolongott, 
és mindenki tudta, mit írnak alá, 
csak egy valamit nem tudtak még 
akkor, hogy milyen irányba nyílik 
a folyosó ajtaja, beengedi-e a nap 
sugarait – így kezdte megemléke-
ző ünnepi beszédét T. Mészáros 
András polgármester. Az akkori 
államfők érzéketlenségére utalva 
így folytatta: 

– Ugyanazon urak, akik békét 
kötöttek, egyben a diktátumot, 
a békeszerződés ellentétét is alá-
írták. Ha ugyanis „kifelé nyílt 
volna ez az ajtó”, a diploma-
ta urak láthatták volna a kéz-
jegyükkel kettészelt földeket és 
házakat, a kettévágott falvakat 
és utcákat, a szétszakított csalá-
dokat, az embereket, akik alól 

egyetlen tollvonással kihúzták a 
talajt. A veszteség, ami akkor a 
magyarságot érte oly mértékû, 
hogy soha fel nem becsülhető. 
A nemzeti összetartozás érzését 
azonban nem papírra írták. Ez 
az érzés a honfoglalás előtt meg-
született, és mindvégig elkísért 
bennünket. Ez az érzés nem függ 
országhatároktól, hisz ott imád-
kozik Csíksomlyón vagy Kassán 
Rákóczi Ferenc szobránál, vagy 
bárhol a világban! – hangsúlyozta 
a polgármester. Beszédében arra 
is kitért; boldogok lehetünk, hogy 
olyan korszakban élünk, amikor 
a nemzeti összetartozás végre 
törvénybe foglaltatik. S lám, a 
trianoni államok is felbomlottak, 
és eljött az idő, amikor végre mi 
is kiléphettünk abból a politikai 
szorításból, ami hosszú éveken 
át fogva tartotta a nemzet szabad-
ságát. A cselekvő nemzet örömét 
mondhatjuk végre a magunké-
nak, de tudnunk kell, hogy mi 
mindig fél öt után vagyunk leg-
alább két perccel, és szükséges, 
hogy „egyeztessük óráinkat”! 
Isten, áldd meg a magyart! – így 
fejezte be ünnepi beszédét T. 
Mészáros András. 

Az országunkat és nemzetün-
ket szétszabdaló, tragikus tör-
ténelmi eseményt idézték fel 
Csoóri Sándor: Látomás fényes 
nappal címû versének megrázó 
sorai, valamint Jászai Mari nap-
lójából felolvasott idézetek is, 
Kubik Anna avatott előadásában. 

A trianoni békediktátum lét-
rejöttének valós történelmi és 
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politikai hátteréről Hermann 
Róbert, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum főtanácsosa 
beszélt az egybegyûlteknek. 
A nemzetünkön Trianonban 
ejtett mély sebek máig nem gyó-
gyultak be, hiszen ami 1920-ban 
ott történt, egy máig befejezetlen 
tragédia – fogalmazott a főtaná-
csos, aki arra a kérdésre, hogy 
hogyan kerülhetett erre sor, a 
150 évig tartó török hódoltságig 
visszanyúló, történelmi háttér-
ben kereste a választ. Egy akkor 
virágzó ország ugyanis egy olyan 
nagyhatalommal találta magát 
szembe, amellyel nem volt 
képes szembeszállni, és ennek 
komoly etnikai következményei 
lettek. Ettől kezdve, miközben 
a magyarság egyre fogyatkozott, 
a mellette élő társnemzetek lét-
száma növekedett. Az 1914-es 
világháborúban pedig – akár nye-
rünk, akár nem – csak veszíthet-
tünk, s ez akkor vált számunkra 
igazán végzetessé, amikor az 
osztrák-magyar monarchia sike-
res lett. A politika asztalánál 
eldöntötték, hogy fel kell bom-
lasztani, és a nemzetiségi politi-
kusok így hirtelen tárt kapukra 
leltek. A Tanácsköztársaság ide-
jén pedig, ahogyan Batthyány 
Lajosnak a semmiből sike-
rült hadsereget teremteni, úgy 
Károlyi Mihálynak a meglévő 
hadsereggel sikerült a semmi 

létrehozása, azaz elveszíteni az 
országot – sorolta fel a ténye-
ket Hermann Róbert, majd hoz-
zátette: a győztesek már 1919. 
májusában Párizsban eldöntöt-
ték, milyen határok mögé kény-
szerítik Magyarországot. Így 
aztán eleve rendkívül hátrányos 
tárgyalási helyzetben kerültek a 
magyar küldöttek Trianonban. 
Itt „békekonferenciára” várták a 
politikusokat, ám nem békekötés 
született, hiszen nem megbékí-
tették, hanem – mondhatni – a 
végletekig megalázták a vesztese-
ket. Egyharmadára csonkították 
Magyarország területét! Levágták 
a kezünket és a lábunkat is, de 
mégis túléltük, sőt, a 30-as évek-
ben újra virágzásnak indult volna 
az ország, csakhogy újra köz-
beszólt a világháború! S tudjuk, 
később mi következett. A trianoni 
tragédia visszafordíthatatlan 
folyamatokkal járt, de elfelejteni 
nem, nem fogjuk soha! – fejezte 
be a történelmi okokat elemző 
beszédét Hermann Róbert. 

A trianoni megemlékezést 
koszorúzás zárta. A Nemzeti 
Összetartozás Napján a jelen- 
lévő városvezetők, önkormány-
zati képviselők, civil szerveze-
tek képviselői és az ünnepség 
résztvevői elhelyezték koszorúi-
kat és virágaikat az országzászló 
emlékmûvénél.

 Bálint Edit

A résztvevõk az ünnepség végén megkoszorúzták az emlékmûvet

T. Mészáros András: a magyarságot Trianonban sújtó veszteség oly 
mértékû, hogy fel sem becsülhetõ.

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Úrnapi körmenetet tartottak 
a hét végén Érden. Az asz-
faltra virágokat szórtak és a 
hívők azon vonultak, miköz-
ben négy virágba öltöztetett 
oltárt ejtettek útba. Az Alsó 
sorról indultak, a Jézus Szíve 
Templomból, és a Karolina, 
Felsősor utcákat érintve ugyan-
oda érkeztek vissza.

Nagy volt a készülődés, 
egyes házakból vödrökben 
hozták a virágszirmokat és a 
zöld növényeket. Négy utcát is 
elleptek a virágok, az autósok 
óvatosan haladtak a díszítés 
közben, a rendőrség és a pol-
gárőrség segített a forgalom 
elterelésében. Krisztus véré-
nek és testének ünnepe ez, 
körmenettel, ami a katoliku-
sok egyik legjelesebb ünne-
pe, évszázadok óta a húsvéti 

időt lezárandó, pünkösd után 
két héttel megtartott látványos 
esemény. Négy oltárt állítottak 
fel erre az alkalomra a hívők, 
Krisztus képével, virágokkal, 
zöldekkel díszítve, mint ahogy 
az utcákat is „felvirágozták”. 
Ezt a négy oltárt járták végig 
az oltáriszentséggel több szá-
zan az Alsó sorról, a Jézus 
Szíve Templomból indulva a 
Felsősorig és vissza, miközben 
a tisztelendő atya az égtájak 
felé áldást osztott. Közben 
imák és vallási dalok hang-
zottak el. 

A menetet sokan nézték 
végig, voltak, akik csatlakoz-
tak is. Az Úrnapi körmenet 
látványa megejtő volt ezen a 
– végre – szép, derûs, napos 
szombaton.

 (temesi)

Virágszõnyegen az oltáriszentséggel

Úrnapi körmenet Érden
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