Amire nincs gyógyír
Az ország megcsonkításának 90. évfordulójára emlékezett
a Zirci Országzászló Alapítvány

Harangszóval, imával, verssel, énekkel, beszéddel, vagy csak csendben emlékeztek meg
az összegyűltek a trianoni diktátumról, amelyet 1920. június 4-én írtak alá, s napjaink
politikai viszonyaira is kihatással van.
Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér még mindig átüt a kötszeren. Ezzel a
metaforával fogalmazta meg a diktátum lényegét, a be nem végződő tragédiát Csillag Zoltán,
Bakonyszentkirály polgármestere, aki egyben a kistérséget is képviselte a szónoki
emelvényen. Felidézte azt a közelmúltbeli napot, amely valamicskét gyógyíthatott volna a
sebeken, de a seb inkább csak tovább nyílott: 2004. december 5-én eredménytelenül zárult a
kettős népszavazás, amelynek egyik része arról döntött, hogy Trianon legfőbb elszenvedői, a
határokon kintre rekedt magyarok kapjanak-e magyar állampolgárságot: „A dátum
egymagában jelenti mindazt a rettenetes hazudozást, fenyegetést, ami ökölbe szorított kézre
változtatta a magyaroknak felajánlott kézfogót.”
Talabér Márta, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője magával hozta a nemzeti
összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat néhány paragrafusát, amelynek
megalkotásában ő is részt vett, de előbb az emlékezés lényegére hívta fel a figyelmet: „A
visszatekintés nem öncélú szomorkodás, hanem a közös múlt nemzetformáló erejének
érvényesítése, identitásunk megerősítése.” Megindokolta, hogy a békeszerződés kifejezés
miért nem fedi a valóságot: a népek önrendelkezési jogát, a nemzetközi jogot, mindenféle
erkölcsi megfontolást felrovó békét kényszerítettek ránk. A diktátum szó fejezi ki a
legtalálóbban azt, amit lassan egy évszázaddal ezelőtt a Trianoni kastélyban aláírtak.
A képviselő asszony szemléletes példával utalt a győztes hatalmak felelőtlenségére egy
olyan politikustól idézve, akinek földijei – a franciák – élen jártak a diktátum
megalkotásában: „Az Európa sorsát eldöntő politikusok annyit tudtak Magyarország
földrajzáról és történelméről, mint az a tíz éves diák, akinek bizonyítványába a magyar
tanítónő nem írja be azt a mondatot: a felsőbb osztályba léphet.” Talabér Márta azzal zárta
szavait, hogy 1 magyar nemzet van, s ezen belül mindannyian felelősek vagyunk egymásért.
Zirc Város Önkormányzata nevében dr. Árpásy Tamás és Vörös Kálmán helyezett el koszorút
az emlékműnél.
A Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség vitéze kivont karddal indult meg fejet
hajtani, jelképezve kicsit a trianoni diktátumba való bele nem törődést, s a felelősök iránt
érzett haragot.

Talabér Márta országgyűlési képviselő az emlékezés fontosságáról, a diktátum szó
jogos használatáról és az egymás iránti felelősségről beszélt
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