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Rátót (nm) - Rangos vendégek jelenlétében trianoni megemlékezést tartottak szombaton este Rátóton,
ahol felavatták gróf czegei Wass Albert szobrát.
Történelmi zászlóerdő, sok diák szereplésével összeállított verses, prózás, énekes műsor, tárogató
megható hangja. Szombaton este több mint két órán át Trianonra és Wass Albertre emlékeztek a rátótiak
és vendégeik.
Az 1991-ben épült templomban Brenner József püspöki helynök a szentmisén a szégyenteljes trianoni
békediktátumról beszélt, majd Wass Albert sorsát a magyarság sorsához hasonlította. A templommal
szemben felállított Wass Albert-szobor (Marosics József alkotása) előtt zajlott az ünnepség. Itt Málics
Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta: a szobor létrejöttét sokan támogatták. A vendégek közül
dr. Schmitt Pál európai parlamenti képviselő szólt arról: Trianon velünk él, körülöttünk minden ország
átalakult, önrendelkezést kapott, csak a magyarság nem . Megemlítette: Wass Albertnek 40 szobra van,
de alig van olyan, amelyiket nem rongáltak meg. Szoboravatójában Kovács Jenő, a megyei közgyűlés
tanácsnoka elmondta: Jókai után, a Biblia előtt legtöbben Wass műveit olvassák hazánkban. Erdély
üdvözletét Bartha József református lelkész tolmácsolta.

Rátóton tavaly emlékművet állítottak, amely a Magyarországot megcsonkító trianoni döntésre emlékeztet. Az
idén azért gyűltek össze a falubeliek, hogy az 1920. június 4-én aláírt békediktátumot felidézve szobrot
avassanak. A templommal szemben helyezték el Wass Albertnek, az erdélyi magyar irodalom legismertebb
alakjának mellszobrát. A megemlékezésen az Európai Parlament képviselője, Schmitt Pál mondott beszédet.
Felidézte a 88 évvel ezelőtti tragikus döntést, amelynek nyomán Magyarország területének 70 százaléka
került határon túlra. A sebek feltépése helyett azonban most a nemzet határon átnyúló újraegyesítése a
feladat, amelyre az Európai Unió lehetőséget teremt – hangsúlyozta.

Schmitt Pál alelnök, Fidesz
"Nekem mint európai parlamenternek – hadd mondjam – büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy mi – és egy
kicsit mosolyogjanak velem – mi már ott belekezdtünk a nemzet újraegyesítésébe. Nemcsak a polgári
képviselőtársaimmal, 12-en vagyunk, felvidéki magyar képviselőtársainkkal, az erdélyi képviselőtársainkkal
Tőkés László püspök úrral az élen, együtt tartjuk az értekezleteinket. Nem csak mi, ők is magyarul szólalnak
fel az Európai Házban. Együtt szövünk terveket, együtt állunk ki a magyarság dolgaiért."
A megemlékezés résztvevői megkoszorúzták a trianoni emlékművet, majd a leleplezésre váró szobor mellett
Kovács Jenő idézte fel Wass Albert, és egy néhány évvel ezelőtti erdélyi út emlékét.

Kovács Jenő nyugat-magyarországi törzskapitány, Vitézi Rend
"Tudtuk, hogy Vicén, Szászrégenben és Holtmaroson szobrot állítottak Neked, és óriási megdöbbenésünkre,
ezek a szobrok nem voltak a helyükön. Ez a hír nem jutott el hozzánk, még a mai internetes világban is
sajnos lassan járnak a hírek, ezek a szobrok benn a templomok illetve a parókia földjén voltak. És akkor
fogadtam meg Széken, hogy ha Erdélyben nem lehet neked szobrot állítani, őseid szülőföldjén talán lehet, és
2005-ben Szombathelyen, a megyeszékhelyen, és most a Szentgotthárd melletti Rátóton szobrot avatunk
Neked. Én hiszem Entz Géza és Kelemen Lajos kutatásainak eredményét, hogy egyszerűen nem lehet az
véletlen, hogy Szentegyed, Szentelek és Szentgotthárd megjelenik innen 700 kilométerre
Vasasszentgotthárd, Vasasszentegyed, Vasasszentelek néven, ez csak azt jelentheti, hogy őseid innen
származnak."
A Wass Albert emlékeket egyre többen keresik fel Erdélyben, magyarországi népszerűségét pedig az is jelzi,
hogy eddig közel 40 köztéri szobrot állítottak a tiszteletére – Rátóton Marosits József szobrászművész
alkotását. (Leleplezés)

Málics Ferenc polgármester, Rátót
"A tavalyi évben sikerült emlékművet állítani Trianonnnak, és az Ő idézete szerepel a trianoni emlékművön,
Wass Albertről van szó, és összefogtak a barátaim, a falu lakossága, civil szervezetek, megfogalmazódott
bennünk, és elő kellett ehhez teremteni az anyagi hátteret, és találtunk olyan jóakaratú, jóravaló embereket,
akik ebben tudtak segíteni. Én úgy gondolom, hogy még nagyon kevesen ismerik, mert ugye a 90-es évek
óta lehet kiadni a könyveit, illetve azóta lehet olvasni, és nem mindenki talált még rá."
Wass Albert műveit valójában nagyon sokan ismerik. 2005-ben a Nagy Könyv felmérésben az egyik
legkedveltebb írónak bizonyult. A funtinelli boszorkány című művét az olvasók a 12 legnépszerűbb magyar
regény közé választották.
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