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ISZLAI KATALIN

A Csíkszentsimoni Ifj úsági Fú-
vószenekar előadásával nyi-
tották meg pénteken a tria-

noni békeszerződés aláírásának 101. 
évfordulója alkalmából tartott meg-
emlékezést a csíksomlyói Fodor Ház 
kertjében felállított Székely Hadosz-
tály emlékműnél. Ezt ünnepélyes 
zászlófelvonás követte a Csíkszéki 
Mátyás Huszáregyesület közremű-
ködésével, a magyar himnusz közös 
eléneklésével párhuzamosan. A to-

vábbiakban Kosztándi Zsolt 
színész előadásában Dsida Je-
nő Psalmus Hungaricus című 
versét hallhatták az egybe-
gyűltek, akiket elsőként Ger-
gely István, a Fodor Ház ve-

zetője köszöntött. A jelenlévők 
alacsony számát látva arra kérte az 
égieket, az angyalokat, a szenteket, 
a székely hadosztály tagjait, Csaba 
királyfi t és csapatait, és mindazokat, 
akik innen elköltöztek, hogy jöjjenek, 
és a hézagokat töltsék be. „Érintsenek 
meg minket, hogy érezzük, itt van-
nak, nem vagyunk egyedül. Érezzük, 
hogy sokan vagyunk, nem félelem-
ben, hanem bátorságban és erőben” 
– emelte ki Gergely István.

Túllépni a veszteségen

Ami nem öl meg, az megerősít – 
idézte az ismert közmondást ünnepi 

beszéde elején Zsigmond Barna Pál 
magyar országgyűlési képviselő. 
„Magyarországra és a magyar nem-
zetre 101 esztendővel ezelőtt a ver-
sailles-i Nagy-Trianon kastélyban 
a halálos ítéletet mondták ki. A bé-
kediktátumhoz hasonló büntetést 
országra és nemzetre történelmi em-
lékezet óta még sosem róttak ki. Akik 
a döntést meghozták, biztosak voltak 
abban, hogy egy ekkora csapást a 
magyar nemzet nem élhet túl. Való-
színűleg ők voltak a legjobban meg-
lepve, amikor csupán néhány eszten-
dő elteltével azt tapasztalták, hogy 

a területileg megcsonkított, lakos-
ságától megfosztott, erőforrásaiban 
kirabolt ország várakozásaik ellenére 
nem az önmagát felszámoló letargia 
útjára lépett. Képes volt túllépni a fel-
foghatatlan mértékű veszteségeken, 
és a mitológiai főnixmadár módjára 
saját hamvaiból újjáéledni” – húzta 
alá Zsigmond Barna Pál. 

Törvénybe iktatva 

Vaszi Levente népdalénekes előa-
dását követően Borboly Csaba, az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 

elnöke osztotta meg ünnepi gondo-
latait. Mint kiemelte, a nemzeti ösz-
szetartozás napja nemcsak a múltra 
való emlékezés ünnepe, hanem a 
jelené, és a jövőbe vetett bizakodásé 
is. „Hisszük azt, hogy egy hitében 
és nemzeti tudatában megerősödött 
magyarság ünnepel ma az egész Kár-
pát-medencében. Egy olyan magyar-
ság, ahol odafi gyelünk a fi atalokra, 
a felnövekvő nemzedékre, és a dön-
téseinkkel az ő jelenüket és jövőjüket 
próbáljuk segíteni. Egy olyan magyar 
jövő felé igyekszünk támogatni őket, 
ahol megéri magyarnak lenni, ahol 
büszkeséggel tölt el, hogy magyarok 
vagyunk” – fejtette ki Borboly Csaba. 
Ezt követően Szilágyi Árpád volt poli-
tikai fogoly Reményik Sándor Ahogy 

lehet című versét szavalta el, majd 
Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának vezetője 
szólt az ünneplőkhöz. Emlékeztetett, 
hogy a magyar országgyűlés 11 évvel 
ezelőtt, a trianoni döntés 90. évfordu-
lóján törvényt alkotott a nemzeti ösz-
szetartozás melletti tanúságtételről. 
„Kimondva benne a több államban 
szétszóratott magyarság egységét, 
államhatárok feletti összetartozását. 
Kimondva azt, hogy a trianoni dön-
tés Muhihoz és Mohácshoz hason-
lóan nemzetünk egyik legnagyobb 
történelmi tragédiája, amelyre min-
dig emlékeznünk kell” – hívta fel a 
fi gyelmet a főkonzul. Arra is kitért, 
hogy az erdélyi magyaroknak a rend-
szerváltás előtt bőven kijutott a meg-
próbáltatásokból, de a nehézségek 
dacára is vállalták magyarságukat. 

Magyarul írunk, olvasunk, 
beszélünk

A Székely Hadosztály indulójának 
meghallgatását követően utolsóként 
Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere mondott beszédet. A 101 év-
vel korábbi döntéssel meglátása sze-
rint csak az országot forgácsolták fel, 
a nemzetet nem. „Mi, magyarok ösz-
szetartozunk a Trianon ellenére is. A 
budapesti, a csíkszeredai, a kassai, 
a szabadkai és a beregszászi gyerek 
is magyarul mondja ki az első szava-
kat. Első énekei között ott van a Süss 
fel, nap, tudja, ki volt Mátyás király, 
Dobó István, Kossuth Lajos vagy 
éppen Hosszú Katinka. Mindannyi-
an magyarul írunk, olvasunk, be-
szélünk, álmodunk. Ezt semmilyen 
szerződés nem tudja elvenni tőlünk, 
és életünk minden napján ezért kell 
dolgoznunk” – mondta a polgármes-
ter. Az ünnepség közös imával, majd 
az emlékezés koszorúinak elhelye-
zésével zárult.

A békediktátumhoz hasonló 
büntetést országra és nemzetre 
történelmi emlékezet óta még 
sosem róttak ki
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Bekő István Márton református 
lelkész áhítatával kezdődött a 

megemlékezés, aki ennek 
részeként az összefogás, 
összetartozás, valamint az 
Istenbe vetett hit fontossá-
gát emelte ki, hiszen ezek 
népünk megmaradásának 
zálogai. „Noha gyászról szól 
ez a nap, mi mégis a nemzeti 

összetartozást ünnepeljük 
immár tizenegy éve, hiszen nem sza-

bad a múltban ragadni: feladatunk a 
jövőbe nézni és jövőt építeni” – jelen-
tette ki Pálfi  Kinga székelyudvarhelyi 
alpolgármester. „Teljesen mindegy, 
hogy más kívülről hogyan látja a ha-
tárainkat, minket összetart a hit és 
a bizalom, hiszen ez a nemzet 101 év 
után sem szűnt meg létezni. 101 év 
után itt állok Székelyudvarhelyen, 
magyarul beszélek, és Önök értik, 
hogy mit mondok. Ha Kárpátalján áll-
nék vagy éppen a Vajdaságban, ott is 
értenék, hogy mit beszélek” – fordult 
a jelenlévőkhöz. Szerinte az összetar-
tozás azt is jelenti, hogy túléltünk, 
vagyis együtt, közösségben, határok 

nélkül élhetünk a Kárpát-medencé-
ben. Ezt az örökséget kell továbbad-
ni a következő generációknak, mi-
vel gyarapodni, növekedni csak így 
lehet. Farkas Balázs, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának első 
beosztott konzulja Illyés Gyula szava-
it idézve kijelentette: „magyar az, aki 

vállalja”. „Önöknek, erdélyi magya-
roknak a rendszerváltozás előtt bőven 
kijutott a megpróbáltatásokból, és 
mégis, minden nehézség dacára vál-
lalták magyarságukat, ami történelmi 
léptékben is nagy teljesítmény. Önök 
őrizték az összetartozás kérdését, 
hiszen tudták, hogy ami az anyaor-

szágban történik, az az Önök ügye is” 
– szögezte le. A Millenniumi emlékmű 
megkoszorúzásával záruló eseményt 
az Alla Breve Vegyeskar, a Balázs 
Ferenc Vegyeskórus, Bálint Zsófi a ta-
nuló, valamint a Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola diákjainak kulturá-
lis műsora tette emlékezetesebbé. 

Trianon 101: össze kell fogni a közös jövőért
• A nemzeti összetartozás napját ünnepelték pénteken a 
székelyudvarhelyi városháza udvarán. Az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács udvarhelyszéki és a Székely Nemzeti Ta-
nács városi szervezetének rendezvényén a jövőbe tekintés 
és a közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozták.

Ünnepség Farkaslakán is

• A területileg megcsonkított, lakosságától megfosztott, erőforrásaiban kirabolt 
Magyarország a várakozások ellenére nem az önmagát felszámoló letargia útjára 
lépett, hanem képes volt túllépni a felfoghatatlan mértékű veszteségeken, és a mi-
tológiai főnixmadár módjára saját hamvaiból újjáéledni – hangzott el a csíksomlyói 
Székely Hadosztály emlékműnél a trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordu-
lója alkalmából tartott pénteki ünnepségen.

A múltat nem szabad elfeledni, tanulni kell belőle, de a 
közös jövő építésére és az összetartozás érzésére kell 
koncentrálni – hangzott el pénteken, a nemzeti összetarto-
zás napján Farkaslakán. „Van egy csoda. A csoda pedig mi 
vagyunk, mert 101 év után is székelyekként és magyarként 
tudunk ünnepelni, 101 év után sem csüggedünk” – fo-
galmazott beszédében Kovács Lehel, Farkaslaka község 
polgármestere a helyi trianoni emlékműnél. Mint mondta, 
mindig emlékezni kell a múltra, de a jövőbe tekintést sem 
szabad elfelejteni. Hadnagy Jolán, a Farkaslaki Tamási 
Áron Művelődési Egyesület elnöke hangsúlyozta, a 

trianoni döntés a közelmúlt elszakítottságérzése miatt is 
fájdalmas, hiszen nekünk élőben történő találkozásokra is 
szükségünk van, de a jövő építésére kell koncentrálni. Fo-
dor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 
konzulja a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyoz-
ta. Ennek megerősödése abból is látszik – mondta –, hogy 
jelenleg már számtalan Kárpát-medencei magyar–magyar 
együttműködés zajlik az élet minden területén: ebben 
nagy szerepe van a magyar kormánynak is, amely elsőként 
tudatosan, őszintén és következetesen cselekszik az 
összetartozás jegyében.

Ami nem öl meg, az megerősít
Mindig emlékeznünk kell nemzetünk egyik legnagyobb történelmi tragédiájára




