
FIRTL MÁ TYÁS

Az igaz ság tesz 
sza bad dá

33SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI



34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



FIRTL MÁ TYÁS

Az igaz ság tesz
sza bad dá

35SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI



22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Le gyen ez a könyv pél da ar ra, hogy kö vet ke ze tes 
mun ká val el ér he tõ és vég hez vi he tõ mind az, ami egy, 

a po li ti ká tól na gyon tá vo li, a leg hét köz na pibb vi lág ból,
mun ka kör bõl a Ma gyar Or szág gyû lés be ve ze tõ nem 

kön  nyû – de meg gyõ zõ dé sem sze rint sor sze rû – úton
va ló vé gig me ne telt ered mé nyez te.

Ez zel a gon do lat tal aján lom köny ve met el sõ sor ban
gyer me ke im nek, Ka ta lin lá nyom nak és Má tyás fi am nak

és min den jó szán dé kú ol va só nak.
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I. A hûség embere
REND HA GYÓ ÉLET RAJZ
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A HÛ SÉG EM BE RE
Több, mint ön élet rajz. Ép pen an  nyi val, amen  nyi vel több az
em ber, mint pusz ta fel so ro lás.  A Csa lá di Új ság nak adott in -
ter jú nem pusz tán is ko lák, dip lo mák mun ka he lyek és ese -
mé nyek lé lek te len so ro lá sa a fe hé ren csil lo gó pa pí ron, ha -
nem meg ele ve ní ti a so kat lá tott is me ret len arc gaz dá ját, az
em bert a ma ga em lé ke i vel és cél ja i val, vá gya i val, és büsz ke -
sé ge i vel, be pil lan tást en ged leg meg hit tebb ma gán éle té be, a
me leg csa lá di fé szek be.

– Hon nan in dult Firtl Má tyás?
– Sop ron ban szü let tem. A gyer mek ko ri em lé ke im, a gyö -

ke rek mind Sop ron hoz köt nek. A Pap rét volt a ját szó te rünk
meg a Vég for du lat, a Ha lász ut ca, a Balfi ut ca, a Híd ut ca és
az Ikva-patak ös  szes rej tett híd ja. Úgy szok tam mon da ni: „a
sop ro ni gye re kek bi ro dal mi kan cel lá ri á ja” volt ez a hely.
Em lék szem a kö vek min tá za tá ra meg a bolt ívek alat ti foly -
ton moz gó fé nyek re. A bõrt az Anger-réten rúg tuk.

Ezek bõl az idõk bõl sok gyer mek ko ri ba rát ság má ig
meg ma radt. Édes anyám a pi ac té ren volt ke res ke dõ, sok-
sok éven át ott áll do gál tam a szok nyá ja mel lett, a standnál,
em lék szem az ot ta ni za jok ra, az ál lan dó an moz gó tö meg re.
A Ha lász ut cai is ko lá ba jár tam, ké sõbb a nagy ha gyo má nyú
GT-be, aho gyan mi ne vez tük a Gé pi pa ri Tech ni ku mot.

– 1969 és 1971 kö zött ka to na volt Len ti ben.
– Az ak kor egy „ki tün te tett” hely volt: Azok az em be rek

ke rül tek Len ti be, akik kel a rend szer nek va la mi lyen gond -
ja volt. A nõ vé rem Svéd or szág ban élt a csa lád já val; 1956-
ban men tek el, mi u tán a só go rom se géd ke zett a sop ro ni
vas ön tö de öt ágú csil la gá nak le vé te lé nél. 1956-ban én is
meg for dul tam Traiskirchenben, a lá ger ban. Vé gül is édes -
anyám mal vis  sza jöt tünk Sop ron ba.

– 1968-tól har minc éven ke resz tül dol go zott egyet len
helyen…
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– Igen, az An ten na Hun gá ri á nál. Volt olyan idõ szak,
hogy sok fel ügye let nél kü li ál lo más nak vol tam gaz dá ja.
Majd erõs- és gyen ge ára mú áram el lá tás sal fog lal ko zó se -
géd üze mi szer viz cso por tot ve zet tem. Ké sõbb mû sza ki elõ -
adó ként dol goz tam a rá diós-te le ví ziós mû sor szó rás ra vo -
nat ko zó ké pe sí tés sel.

Ez spe ci á lis te rü let nek szá mí tott. Pon tos ság ra, pre ci zi -
tás ra szok ta tott. Ha az adás in dul, ak kor minden nek mû -
köd nie kell. Nem lé tez het el há rít ha tat lan hi ba.

– A „té vé to rony ról” a vá ros ra látott…
– Jó ér zés volt, hogy har minc éven ke resz tül nap mint

nap a ma gas ból lát hat tam szü lõ vá ro so mat, az ut cák ka nyar -
gó vo na la it, a jól is mert temp lom tor nyo kat, a te tõ ket, és per -
sze a Tûz tor nyot. An nál szebb lát ványt alig tud nék el kép zel -
ni, mint aho gyan az év szak ok vál to zá sa i val min dig kü lön bö -
zõ fé nyek ben, szí nek ben vál to zott a vá ros, és a Löverek me -
leg gesz te nye vi rág-, vagy ép pen fe nyõ il la tot árasz tottak. 

Ak ko ri ban jog gal hit tem, hogy a vi lág leg jobb mun ka -
he lyé re ke rül tem.

– Az tán kö vet ke zett a politika…
– Rámtalált. Szán dé ka im sze rint a jó, az igaz ság ol da lán,

elõbb a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ban, az tán 1997-tõl
a Fi desz ben.

– Ér vé nye sít he tõ a ke resz tény er kölcs a po li ti ká ban?
– Más ként le het, de nem ér de mes po li ti zál ni. A ki sebb

ha zug sá gok sem fo gad ha tók el po li ti kus tól. A köz élet ben
sze re pet vál la ló nak nem sza bad el fe led nie, hogy amit tesz,
az: szol gá lat.

– Ez a szo ci á lis te rü le ten gya kor lat ban ér vé nye sí tett elv.
– Elõ ször is ez ál ta lá ban „te rü let ként” je le nik meg, így

szok tunk be szél ni ró la, ám fon tos hang sú lyoz ni, hogy itt
em be rek rõl, az õ sor suk ról, prob lé má ik ról van szó, olyan
em be rek rõl, aki ken se gí te ni kell. S ez nem le fed he tõ ilyen
fo gal mak kal. Az e té ren vég zett mun ka megértõképességet
igé nyel.
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Szá mom ra nagy büsz ke ség, hogy az ér tel mi fo gya té ko -
sok me gyei ér dek vé del mi szer ve ze te ezüst lán cá val vá rat la -
nul ki tün te tett. Fon tos az is, hogy idõ sö dõ tár sa dal munk -
ban meg fe le lõ fi gye lem ben és meg be csü lés ben ré sze sül je -
nek azok, akik az el múlt év ti ze de ken ke resz tül gya kor la ti -
lag a leg töb bet tet ték a kö zös sé gért. Vi lág há bo rút, for ra -
dal mat, rend szer vál tást meg élt em be rek õk, akik gya kor la -
ti lag vesz te sei egy kor nak, és akik nek az élet ta pasz ta lat ára
és gyak ran szak mai is me re té re, vagy akár tü rel mé re és em -
ber sé gé re na gyon is szük ség len ne a mai vi lág ban. Ezért
fon to sak ne künk, ma i ak nak is az ér ték te rem tõ kö zös sé gek
– nyug dí jas klub ok, -körök –, ame lyek a va la mi ko ri va ló di
kö zös sé gek han gu la tát idé zik.

Lé nye ges, hogy le gyen egy hely, ahol le het egy más sal
be szél get ni. Sop ron nem ak ko ra vá ros, hogy a ré gi ek ne
is mer nék egy mást! Ezért jó, ha van egy hely, ahol a ré gi és
mai tör té ne tek ös  sze hoz nak em be re ket.

– Jó szív vel az el eset tek iránt?
– Igen. Jó szív vel és ten ni aka rás sal. Et tõl nem aka rok

el sza kad ni a jö võ ben sem, és a po li ti ka esz kö zé vel itt sze -
ret nék még töb bet ten ni.

– Mit szól po li ti ku si te vé keny sé gé hez a csa lád ja?
– Ka ta lin lá nyom ma te ma ti ka ta nár, vég zett még pénz -

ügyi-szám vi te li fõ is ko lát, EU in teg rá ci ós sza kon, je len leg
Pé csett jo got ta nul. Má tyás fi am a Gra zi Ze ne mû vé sze ti
Egye te men szer zett Magister Art Clarinet mû vész dip lo mát
ki vá ló mi nõ sí tés sel. Meg pró bál tunk na gyon szép csa lá di
éle tet él ni, eh hez – mint, aho gyan a ne héz sé gek el vi se lé -
sé hez – lel ki, szel le mi és fi zi kai erõt a hit adott. Na gyon
büsz ke va gyok a két gye re kem re. Õk már fel nõt tek, de so -
kat szá mít az a hát tér, amely ben azt mond ják: „Lám-lám,
apu, mi is el ju tot tunk va la ho vá, ne ked már nem oko zunk
gon dot, in kább se gí tünk té ged”. Mond ják is sok szor: „bí -
zunk ben ned, meg tu dod csi nál ni, mi ve led együtt csi nál -
juk”. Ami ben tud nak, a tu dá suk ré vén se gí te nek. Nagy
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öröm, ami kor együtt va gyunk, az meg ér min dent! És öröm,
ami kor kint va gyok a ker tem ben, van egy kis szõ lõm is.
Gon doz ga tom, ne vel ge tem. Le sem, vá rom a cso dát, aho -
gyan a szõ lõ be érik. Más ként kí nál ja a va sár na pi bort az
em ber, vagy más ként koc cint ün nep nap okon, ha ki csit a
ma ga lel ke, ha a ma ga ke ze mun ká ja is ben ne van a szé -
pen vö rös lõ kék fran kos ban.

Mert a lé lek kel vég zett mun ka az em ber ma ga.

(Csa lá di Új ság, 2004. ok tó ber)
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RÉ GI KA RÁ CSONY
A leg el sõ gyer mek ko ri ka rá cso nyi em lé kem 1956 szent es -
té jét idé zi, ami kor a traiskircheni me ne kült tá bor ban elõ -
ször lát tam éle tem ben na ran csot és ba nánt. Ké sõb bi idõk -
bõl meg ma radt az em lé ke ze tem ben a fa lun töl tött ka rá cso -
nyok han gu la ta: a rorate-misék a balfi ká pol ná ban, majd
hogy kis gyer mek ként mi lyen ha tal ma sak nak lát tam a
kópházi kegy ká pol na ka rá csony fá it. Éj fé li mi sé re úgy in -
dul tunk el, hogy sor ra be ko pog tunk a ro ko na ink hoz, ka -
rá csonyt kö szön te ni. Fé nyek, dal la mok, han gok, ízek, il la -
tok kí sér nek most is. Nagy ha tás sal vol tak rám az éj fé li
szent mi sék, a hor vát nyel ven fel csen dü lõ Csen des éj. Az
56-ban Svéd or szág ba el me ne kül ni kény sze rü lõ nõ vé rem -
nek és gyer me ke i nek örök vá gya ma radt a kö zös csa lá di
ka rá cso nyi együtt lét, hogy ün nep re az egész csa lád új ból
együtt le hes sen. Saj nos ez 1956 után már csak egyet len-
egy szer ada tott meg…

Az ad vent a vá ra ko zás, az el csen de se dés ide je. Az, aki
vá ra ko zik, egy ben re mény ke dik is. Ez az idõ a re mény tel -
jes vá ra ko zás ide je. Ilyen kor ne künk, akik a tel jes ség re
vá runk és ar ra szü let tünk, el kell tud nunk csen de sed ni.
Ilyen kor mi, akik egész év ben a nap tár szo rí tá sá ban
élünk, meg pró bál juk a haj na lo kat új ra ad ven ti haj na lok -
ként át él ni. Meg kell ta nul nunk ezek ben a he tek ben, na -
pok ban job ban egy más ra fi gyel ni. Ka rá csony kö zel sé gé -
ben át kell érez nünk, hogy mit je lent a hit ere je és a sze -
re tet fe le lõs sé ge. 

(Sop ro ni Lap, 2005. de cem ber) 
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Papp Lajos szívsebésszel



II. Kiütéses gyõzelem
a negyedik menetben

IN TER JÚK, CIK KEK

15FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



16 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



FEL ÉB RESZ TE NI A LEL KI IS ME RE TET
Ke resz tény ként és hor vát ként a ma gyar köz élet ben. Firtl
Má tyás sze ret né fel éb resz te ni a tár sa dal mi szo li da ri tást.
Szí vén vi se li a ki sebb sé gek hely ze tét és ki emelt fel ada tá nak
tart ja a szo ci á lis in téz mény rend szer meg újí tá sát.  A Gyõr-
Moson-Sopron me gyei köz gyû lés al el nö ke ha zánk nyu ga ti
ha tá ra i nál a ke resz tény ség ere jé vel pró bál gá tat vet ni a ká -
bí tó szer ter je dé sé nek.

– Al el nök úr, az Ön kez de mé nye zé sé re a me gyé ben ta valy
meg ala kult a Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó rum, amely nek
töb bek kö zött a Ka to li kus Egy ház is tag ja. Mit tesz, mit te -
het a KEF a kábítószerfogyasztás vis  sza szo rí tá sá ért? 

– Nagy ve szély a ká bí tó szer, ame lyet nem sza bad csu -
pán szen ve dély be teg ség nek tu laj do ní ta ni. Nagy baj, hogy
a mai na pig sin cse nek rá fel ké szül ve a há zi or vos ok, így
nem is is me rik fel. Ugyan így ál ta lá ban a szü lõk sem jön -
nek rá idõ ben, vagy ha még is, ak kor in kább to vább tit kol -
ják. Pe dig se gít ség nél kül nincs ki út, sõt a drog tönk re te -
szi a csa lá dot is. Saj nos, a me gyé ben nincs meg fe le lõ hely
sem, ahol csak a drog füg gõk kel fog lal koz hat ná nak. Sze ret -
ném, ha ezen vál toz tat nánk, s a cik lus vé gé ig lét re hoz nánk
egy öt ven fé rõ he lyes in téz ményt. A Ká bí tó szer ügyi Egyez -
te tõ Fó rum tag jai a rend õr ség, az ügyész ség, a bí ró ság, a
vá ro si és a kis tér sé gi ön kor mány zat ok, a tör té nel mi egy há -
zak, a me gyei kór ház, a ci vil szer ve ze tek, va la mint a mé -
dia kép vi se lõi. A fel ada tok egyez te té sé vel, egy más tá jé koz -
ta tá sá val mind nyá jan ha té ko nyab ban tu dunk dol goz ni. 

– Mi lyen el kép ze lé se van a tör té nel mi egy há zak és a me -
gyei ön kor mány zat kap cso la tá ról? 

– Úgy ér zem, idá ig is meg fe le lõ volt a kap cso lat a nagy
egy há zak kal és a ci vil szer ve ze tek kel. Ahol le het, sze ret -
ném még job ban be von ni az egy há za kat az egyes fel ada -
tok ba. El sõ sor ban a szo ci á lis te rü let re gon do lok. Eb ben az
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év ben mint egy 220 mil lió fo rin tos hi án  nyal kez dünk. A mi
szo ci á lis in téz mé nye ink ben a fej lesz tés re nincs le he tõ ség,
pe dig na gyon nagy szük ség len ne rá, hi szen az ál ta lunk
fenn tar tott in téz mé nyek – bi zo nyos fel té te lek hi á nyá ban –
nem ren del kez nek vég le ges mû kö dé si en ge dél  lyel, szem -
ben az egy há zi fenn tar tá sú ak kal. 

– Önt hor vát nem ze ti sé gû ként a la kó he lyén ki sebb sé gi
kép vi se lõ nek is meg vá lasz tot ták...

– Va ló ban, Kópházán ki sebb sé gi kép vi se lõ va gyok.
Egyéb ként a gradiscei hor vát nyel vet be szé lem. A hor vá -
tok nak köz tu dot tan erõs a kö tõ dé se a val lás hoz, s így
mind nyá junk nak nagy öröm volt, hogy a zág rá bi ér sek is
részt vett ta valy Gyõr ben a hor vát za rán dok la ton. Ne kem
pe dig kü lön örö met je len tett, hogy az ér se ki lá to ga tás kor
én le het tem a me gyés  püs pök úr tol má csa. S ha már a ki -
sebb sé gek nél tar tunk, az el múlt cik lus ban vál lal tuk, hogy
min den év ben fó ru mot biz to sí tunk ne kik, amelyen be mu -
tat koz hat nak, job ban meg is mer he tik egy mást, s mind an  -
nyi unk kul tú rá ját gaz da gít hat ják. 2002-ben pél dá ul János -
somorján mu tat ko zott be – nagy si ker rel – a len gyel, a hor -
vát, a né met, a szlo vén, a gö rög és a ci gány ki sebb ség. Na -
gyon jó nak tar tom azt a le he tõ sé get az anya nyelv gya kor -
lá sá ra, amit a Hit val lás hor vát ro va ta biz to sít egy-egy cikk
meg je len te té sé vel.

– Me lyek azok a leg fon to sabb fel ada tok, ame lye ket fel tét -
le nül sze ret ne el vé gez ni a kö vet ke zõ vá lasz tá sig?

– Elõ ször is azt sze ret ném, hogy a tár sa dal mi szo li da ri -
tás mi nél szé le sebb kör ben meg nyil vá nul jon. Eh hez fel
kell éb resz te ni az em be rek lel ki is me ret ét. Ve gyük ész re,
hogy a kör nye ze tünk ben él nek olya nok, akik nek szük sé -
gük van ránk. El sõd le ge sen a me gye in téz mény há ló za tá -
ban élõ kön és dol go zó kon sze ret nék se gí te ni. Ezért is hoz -
tam lét re a Nap ra for gó Köz ala pít ványt. Ugyan így cé lul tûz -
tem ki azok tá mo ga tá sát is, akik egye dül ne ve lik be teg
gyer me kü ket. Azt hi szem, õk hoz zák a leg na gyobb ál do -

18 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



za tot. Sze ret ném folytani a re konst ruk ci ót a szo ci á lis szfé -
rá ban. To váb bi in téz mé nyek lét re ho zá sán is dol go zunk.
Sür ge tõ, hogy a kór ház ban is meg va ló sul ja nak a fej lesz té -
sek, eh hez egy mil li árd fo rint ra van szük ség. Nem ha lo gat -
ha tó a Szi get köz re ha bi li tá ci ó ja, ez zel együtt egy nem ze ti
park ki ala kí tá sa, va la mint a gyógyturizmus fej lesz té se.

– Mon da na né hány szót a csa lád já ról?
– Több, mint har minc éve élek szent sé gi há zas ság ban.

Fe le sé gem rok kant nyug dí jas. Ka ta lin lá nyom 28 éves, je -
len leg a har ma dik dip lo má ját szer zi. Egyéb ként 2002-tõl
Kópházán FIDESZ-es te le pü lé si kép vi se lõ. Má tyás fi am 24
éves, s a gra zi Ze ne mû vé sze ti Egye tem kla ri nét sza kos hall -
ga tó ja.

– Ke resz tény sé ge se gí ti-e a mun ká já ban?
– Ter mé sze te sen. Ke resz tény mi vol tom ból fa kad az is,

hogy mi lyen te rü le te ket bí zott rám a Me gyei Köz gyû lés el -
nö ke. Így a szo ci á lis, az egész ség ügyi te rü let, va la mint az
egy há zak, ci vil szer ve ze tek és a ki sebb sé gek tar toz nak
hoz zám. Ami kor elõ ször jár tam fo gya té ko sok kal fog lal ko -
zó in téz mény ben, a ve lem lé võ kol lé gát szin te le bé ní tot ta
a lát vány, míg ne kem sem mi lyen gon dot nem oko zott. Az
em pá tia egy pil la nat alatt ki ala kult, s ugyan úgy tud tam ve -
lük be szél get ni, mint bár ki más sal. Ez pe dig csak bel sõ in -
dít ta tás ból fa kad hat.

(Hit val lás, 2003. feb ru ár;

az interjút készítette: J. Kovács Andrea)
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K.O. A NE GYE DIK ME NET BEN
Ha bár már há rom szor meg elõz te ve tély tár sa it, az ala csony
rész vé tel mi att min dig zár va ma radt elõt te az or szág gyû lés
ka pu ja. A sop ro ni idõ kö zi vá lasz tás má so dik for du ló já ban
va sár nap vé gül ered mé nye sen, 26 szá za lé kos rész vé tel mel -
lett országyûlési kép vi se lõ vé vá lasz tott Firtl Má tyás a ter ve -
i rõl be szélt a He ti Vá lasz nak.

– Hol állt az óra mu ta tó, ami kor meg sej tet te: meg lesz a rész -
vé tel?

– Fél ha tot mu ta tott az óra. Ek kor jött egy je len tés,
amely 22 szá za lék nál va la mi vel na gyobb rész vé te li
arány ról szá molt be. Ak kor kezd tem érez ni, hogy meg -
lesz. 

– Hát ra dõlt a ka ros szék ben, pezs gõt ren delt...
– De hogy! Iz gul tam to vább. Már hogy ne iz gul tam vol -

na! Érez he tek én akár mit, az em be rek tel je sen ki szá mít ha -
tat la nok. Csak hét óra után nyu god tam meg, a hi va ta los
ered mény is me re té ben.

– Ki üté ses gyõ zel met ara tott, most már le het õszin te: ha
így ne gyed szer re sem si ke rült vol na, fel ad ja?

– Ezt nem én dön töm el. Min den egyes kvá zi gyõ ze -
lem azt bi zo nyí tot ta, hogy azért né mi ro kon szenv van
mel let tem. Mert azért már a ta va lyi el sõ for du lón is meg -
elõz tem a par la ment ben ülõ, is mert szo ci a lis ta je löl tet.
Te hát is mert sé gem, el fo ga dott sá gom van, s sze rény te len -
ség nél kül mon dom: már ak kor is volt. Csak saj nos az
em be rek itt sem na gyon kí ván nak él ni de mok ra ti kus
alap jo guk kal. 

– Mi ért?
– Pil lant sunk csak az el múlt év re: EP-választás, idõ kö zi,

ket tõs nép sza va zás, új ból idõ kö zi – a sop ro ni ak nak jócs -
kán ki ju tott a vá lasz tá sok ból, így kön  nye dén fe lül ke re ked -
he tett a „na, már megint” – ér zé se. 
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– A ha gyo má nyo san jobb ol da li Sop ron ban kö te le zõ gya -
kor lat nak tud ták be si ke rét, vagy azért a párt ve ze tés meg la -
po gat ta a vál lát?

– Azért azt Rogán An tal is meg mond ta, és más ve ze tõk
is, hogy ilyen re mek ered mény, hogy 72 szá za lé kot ért vol -
na el va la ki, még nem szü le tett idõ kö zi or szág gyû lé si vá -
lasz tá son! Kü lön ben pe dig tel je sen egyet ér tek Rogán An -
tal lal: én is an nak tu dom be a si kert, hogy a sza va zók már
az el sõ lé pés sel je lez ték: nem min den ben ér te nek egyet a
kor mány száz lé pé ses politikájával…

– Tes sék: már is frak ció tag ként, or szá gos po li ti kus ként
nyi lat ko zik.

– Ez nem frakcióskodás, or szá gos po li ti ka, ha nem
tény kér dés! Az ön kor mány zat ok fi nan szí ro zá sá ról hosz  -
sza san be szél tünk a kam pány ban is: Sop ron a csõd szé -
lén áll, mil li ár dos adós ság hal ma za van. Én ti zen öt éve az
ön kor mány zat ban élek, a me gyei köz gyû lés al el nö ke va -
gyok, és Kópháza köz ség kép vi se lõ tes tü le té ben, va la -
mint a hor vát nem ze ti sé gi ön kor mány zat ban is te vé -
keny ke dem, úgy hogy van rá lá tá som. 1990 óta élem meg
az ön kor mány zat ok sa nya rú hét köz nap ja it: min dig he lyi
po li ti kus ma ra dok. Et tõl még tény: egye sek nem is olyan
rég a zász la juk ra tûz ték: „Több pénzt az ön kor mány zat -
ok nak!”

– Ön mit tûz a zász la já ra, mi vel kez di a par la men ti
mun kát?

– Már a kam pány vé ge fe lé is vol tak olyan kez de mé nye -
zé sek, hogy bár ki nye ri is a vá lasz tást, tá masz kod junk egy -
más prog ram já ra is. Meg pró bá lok új éle tet le hel ni ab ba a
lob bi ba, me lyet Szájer Jó zsef mû köd te tett ko ráb ban. Párt -
ál lás tól füg get le nül meg pró bá lom ös  sze fog ni a sop ro ni kö -
tõ dé sû kép vi se lõ ket. Cél, hogy a 2006-os költ ség ve tés ben
sze re pel jen egy Sop ron fej lesz té sé re el kü lö ní tett té tel. A
vá ros jel kép ének szá mí tó tûz to rony re konst ruk ci ó já ra –
hogy stíl sze rû le gyek – ége tõ szük ség van, csak úgy, mint
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az északnyu ga ti el ke rü lõ út meg épí té sé re, de hos  szan tud -
nám so rol ni.

– Eb ben nem ké tel ke dünk. Még is, majd’ egy év kam-
pányolás után ho gyan fúj ja ki ma gát?

– Sok idõm nincs a pi he nés re.
– Mi ért, mi kor te szi le az es küt?
– Be val lom, fo gal mam sincs. Egy sza va zó kör ered mé -

nye i re még vár ni kell, a hi va ta los ered mény így a hé ten
vár ha tó: ad dig biz to san nem. Úgy hogy most van egy kis
idõm le eresz te ni – az utób bi he tek haj szá já hoz ké pest leg -
alább is. Van egy szõ lõm, azt most szom ba ton meg ka pál -
tam – a kam pány csend ben így ve zet tem le a fe szült sé get,
egé szen jól is let tem tõ le. Az tán va sár nap megint ideg té põ
volt a han gu lat. Úgy hogy most jön a fû nyí rás. A fi zi kai
mun ka min dig se gít fel töl tõd ni.  

(He ti Vá lasz, 2005. má jus 12.;

az interjút készítette: Stumpf András)
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Semjén Zsolttal Sopronban, 2005. április 2.



A FEJ LESZ TÉ SEK ÉS 
A BE RU HÁ ZÁ SOK NEM 

ÁLL HAT NAK LE

Te le pü lés fej lesz tés, egész ség ügy, szo ci ál po li ti ka. Olyan ki -
emel ke dõ te rü le tek, ame lyek az el múlt négy év ben je len tõs
szín vo nal rom lá son es tek át a köz pon ti tá mo ga tá sok, nor -
ma tí vák csök ken té se kö vet kez té ben. A me gyei ön kor mány -
zat a meg szo rí tá sok el le né re is igye ke zett a le he tõ leg több
se gít sé get meg ad ni ah hoz, hogy az ága za tok ban élõ, dol go -
zó em be rek kö rül mé nye in ja vít son. Firtl Má tyás ál ta lá nos
al el nök sze rint ez sok szor ko moly fej tö rés sel járt, hi szen a
for rás el vo ná sok a hi va talt is súj tot ták.

– Al el nök úr, ta lán a leg na gyobb át szer ve zé se ket és fej lesz -
té se ket a me gyei kór ház to váb bi mû köd te té se kö ve tel te meg.
Ho gyan lát ja most az in téz mény hely ze tét?

– Az el múlt négy év ben vé gig ar ról le he tett hal la ni,
hogy az egész ség ügy fi nan szí ro zá sá ból for rá so kat von nak
ki, csak eb ben az év ben pél dá ul 35 mil li árd fo rin tot. Eb bõl
lát ha tó, hogy mi lyen ne héz kö rül mé nyek kö zött kell gaz -
dál kod ni uk a kór há zak nak, elõbb Csor nán, majd Mo son -
ma gya ró vá ron, vé gül Gyõ rött is nagy prob lé mák ke let kez -
tek. Mind ezek el le né re azt tu dom mon da ni, hogy az üze -
mel te tõ me gyei ön kor mány zat hoz tar to zó Petz Ala dár Me -
gyei Ok ta tókór ház a ré gió és az or szág egyik leg szín vo na -
la sabb egész ség ügyi in téz mé nye. Azo kat a szak te rü le te ket,
ame lye ket el lát, kö szön he tõ en az itt dol go zó or vo sok nak
és szak as  szisz ten sek nek, a leg jobb szak mai fel ké szült ség -
gel vi szi. Az el múlt évek for rás ki vo ná sai mi att az új ve ze -
tés nek nem kön  nyû sta bi li zál ni a hely ze tet, hi szen a me -
gyei ön kor mány zat a ha son ló kor mány za ti tá mo ga tásel vo -
ná sok mi att nem tud ja a fi nan szí ro zást meg ol da ni. Sze ret -
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ném per sze gyor san hoz zá ten ni, hogy ez az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fel ada ta, ám a me gye a fej lesz -
té sek hez a leg ros  szabb kö rül mé nyek kö zött is min dig biz -
to sí tott jut ta tá so kat. Ez szá mí tás tech ni kai fej lesz té sek ben,
cím zett be ru há zá sok ban re a li zá ló dott, hi szen a mû tõ blokk-
re konst ruk ci ós prog ram fo lyik an nak el le né re is, hogy
idén er re már pénzt nem nyer tünk. A kór ház ke re si azo kat
a ki tö ré si pon to kat, így pél dá ul a szív cent rum lét re ho zá sá -
val, amely a me gye be te ge i nek el lá tá sában is fon tos és az
OEP ál tal is ki emel ten fi nan szí ro zott. Fo lyik a ke vés bé jól
mû kö dõ osz tá lyok át struk tu rá lá sa, hogy még ha té ko nyab -
ban tud ják szol gál ni az itt élõ em be re ket. 

– A me gyei ön kor mány zat több szo ci á lis in téz ményt, így
fo gya té kos és idõs ott hont, gyer mek vé del mi köz pon tot mû -
köd tet. Gon do lom, eze ket sem ve ti fel a pénz…

– Szo ci á lis in téz mé nye ink nél is fo lya ma to san csök ken -
tek a köz pon ti tá mo ga tá sok. A me gyei ön kor mány zat ed -
dig is 30-40 szá za lék kal tá mo gat ta a nor ma tí vá kat, ami a
fenn tar tás hoz szük sé ges volt, mert a fi nan szí ro zás nem
volt elég sé ges, el le het kép zel ni, hogy mi lyen a hely zet
most, ami kor a leg szû kö seb bek a le he tõ sé ge ink. En nek el -
le né re a me gyei ön kor mány zat azt tûz te ki cél ként, hogy
a rend kí vül ne héz kö rül mé nyek kö ze pet te is meg pró bál -
juk a tá mo ga tá sok mel lett a leg szük sé ge sebb fej lesz té se ket
is meg va ló sí ta ni, en nek ke re té ben aka dály men te sí tés, az
épü le tek át ala kí tá sa, vi zes blokk ok, mo so dák ki ala kí tá sa,
fel újí tá sa va ló sult meg. Pász to ri ban fo lya mat ban van egy
50 fé rõ he lyes pa vi lon épü let lét re ho zá sa, hogy a fo gya té -
kos em be rek nek meg fe le lõ kö rül mé nye ket biz to sít sunk. A
me gyei ön kor mány zat a fenn tar tá si, fel újí tá si ke re tét meg -
dup láz ta, és a jö võ ben is az a cél, hogy a szo ci á lis és gyer -
mek vé del mi in téz mé nyek ben élõk és az ott dol go zók kö -
rül mé nyei ja vul ja nak. 

– Milyen lé pé se ket si ke rült az el múlt évek ben a te rü let fej -
lesz tés te rén meg va ló sí ta ni?
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– Na gyon jók a vis  sza jel zé se ink a te rü let fej lesz té si klub
mû kö dé sé rõl, igyek szünk mi nél több in for má ci ót ad ni a
pol gár mes te rek nek és kis tér sé gi ve ze tõk nek a pá lyá za ti
le he tõ sé gek rõl. A ta pasz ta lat az, hogy a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok nak már az ön rész vál la lá sa is sok szor nagy te -
her té telt je lent, ezért is fon tos, hogy mi nél pon to sabb
ada tok kal lás suk el õket. A me gyei ön kor mány zat ki -
emel ten ke ze li az inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se kért vég zett
lobbitevékenységet, így az M9-es, az M85-ös és az M86-
os utak kor sze rû sí té sét, a Bécs–Sop ron és a Graz irá nyú
vas út fej lesz tést, a gönyûi ki kö tõ fej lesz té sét vagy a péri
rep tér to váb bi mo der ni zá ci ó ját. A kö zel múlt ban Brüs  szel -
ben tar tott elõ adá sa i mon is ar ról be szél tem, hogy ezek a
be ru há zá sok nem csu pán a mi tér sé günk re, de az egész
kö zép-eu ró pai ré gi ó ra is ha tás sal le het nek, s tö rek vé se -
ink össz hang ban van nak az uni ós el vá rá sok kal is. Az
Eurégió West/Nyugat Pan nó nia so ros el nö ke ként is eze -
ket az el kép ze lé se ket tart juk fon tos nak, s õszin tén re mé -
lem, hogy ter ve ink kel si ke rül erõ sí te ni a me gye gaz da sá -
gi sze re pét. 

– Ugyan csak Ön fel ügye li a me gyénk ben élõ ki sebb sé get
hely ze tét. Mi ben tud ja a nem ze ti sé ge ket se gí te ni az ön kor -
mány zat?

– A me gyei ön kor mány zat ál tal lét re ho zott Nem ze ti sé gi
Kon zul ta tív Ta nács el nö ke ként úgy lá tom, hogy a köz gyû -
lés nem kö te le zõ fel adat ként is nagy hang súlyt for dít a me -
gyé ben élõ ki sebb sé gek hely ze té nek ja ví tá sá ra. Kü lön bö -
zõ pá lyá za ti le he tõ sé ge ket biz to sí tunk szá muk ra és min -
den év ben nem ze ti sé gi na pot szer ve zünk azért, hogy a
me gye la kos sá ga is meg is mer je azt a sok szí nû kul tú rát,
amit a ki sebb sé ge ink kép vi sel nek.

– Nem rég az ön ál tal ve ze tett Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ
Fó rum tá mo ga tá si szer zõ dést írt alá a me gyei rend õr-fõ ka -
pi tány ság gal. Lát ha tó an fo lya ma tos az együtt mû kö dés. Mi -
lyen a me gyei drog hely zet?
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– A Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó rum el nö ke ként el kell
mon da nom, hogy nem va gyok hí ve a kor mány zat ál tal
kép vi selt drog li be ra li zá ci ós tö rek vé sek nek. Olyan prob lé -
má val ál lunk szem ben, ahol csak a jég hegy csú csát lát juk,
még is min den le het sé ges esz közt meg kell ra gad ni an nak
ér de ké ben, hogy a ha son ló szer ve ze tek kel, a rend õr ség gel
és a pre ven ci ó ban jár tas szak em be rek kel fel lép jünk a ká -
bí tó szer to váb bi ter je dé se el len.

(Nyu gat-Hír mon dó, 2006. már ci us;

az interjút készítette: Bak ács Lász ló)
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Gyulay Zsolttal és Schmitt Pállal Sopronban



KÉT VÁ LASZ TÁS, KÉT GYÕ ZE LEM,
EGY KÉP VI SE LÕ

Ami kor a vá lasz tá so kat kö ve tõ en meg ala kult az új par la -
ment, so kan fel kap ták a fe jü ket: Firtl Má tyás, aki a Fi -
desz–KDNP je lölt je ként lett a vá lasz tó ke rü let egyé ni or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je, a KDNP-frak ci ó ban fog lalt he lyet. Mi -
ért? – kér dez tük ma gát az érin tet tet, aki ar ról is be szélt, mit
je lent szá má ra az al ko tó el len zé ki ség, és hogy mi ért nem
tá mo gat ja a kor mány meg szo rí tó in téz ke dé se it. 

– Ki csit men jünk vis  sza az idõ ben. Az idõ kö zi or szág gyû -
lé si vá lasz tá son 2004-ben, ami kor vé le mé nyem sze rint sza -
va zat ki vo nás tör tént Kránitz Lász ló vis  sza lé pé sé vel, a Fi -
desz je lölt je vol tam. A meg is mé telt vá lasz tá son 2005-ben
va ló ban a KDNP is tá mo ga tott. 

– Az tán el jött a 2006. évi ál ta lá nos vá lasz tás, és is mét a
Fi desz–KDNP je lölt je ként nyert. 

– Meg jegy zem, va la men  nyi fideszes je lölt a Fi desz–
KDNP je lölt je volt. 

– Ez igaz, de eb ben a szö vet sé gi vi szony ban – Sop ron -
ban leg alább is – a Fi desz volt a meg ha tá ro zó párt, hi szen
min den az õ égi szük alatt tör tént a kam pány ban. Azok,
akik ön re vok sol tak – bi zo nyí ta ni ugyan nem tu dom, de
meg gyõ zõ dé sem sze rint – a fideszes po li ti kust lát ták Firtl
Má tyás ban, még is a KDNP-frak ci ó ban ta lál ta ma gát. Ön -
ként ment, vagy küld ték? 

Szo li da ri tás frak ció cso port 

– A par la ment ben lé te zik az úgy ne ve zett Szo li da ri tás el ne -
ve zé sû frak ció cso port. Ezen be lül mû kö dik a Fi desz és a
KDNP frak ci ó ja. A szö vet ség ve ze tõi meg ál la pod tak, hogy
kik ül nek a Fi desz, il let ve a KDNP pad so ra i ban. Én – e
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meg ál la po dás ér tel mé ben – a ke resz tény de mok ra ták hoz
ke rül tem. 

– Ak kor me lyik pár tot je löl he tik meg az Ön ne ve mel lett,
ami kor le ír ják, hogy Firtl Má tyás Sop ron egyé ni or szág gyû -
lé si kép vi se lõ je?

– A Fi deszt és a KDNP-t, mert az õ tá mo ga tá suk kal
nyer tem meg a vá lasz tást. A kér dés fel te vé sé ben azon ban
ér zek va la mi ten den ci át, de sze ret ném el mon da ni, hogy a
Fi desz kópházi cso port já nak az el nö ke, a Fi desz sop ro ni
vá lasz tó ke rü let ének az el nö ke és a Fi desz me gyei vá laszt -
má nyá nak al el nö ke va gyok. Eb bõl ki de rül, hogy ugyan a
KDNP-frak ci ó ban ülök, de a Fi desz–KDNP or szág gyû lé si
kép vi se lõ je ként dol go zom. 

– Mi tör té nik ak kor, ha egy kér dés ben más lesz a KDNP-
és a Fi desz-frak ció vé le mé nye? 

– Igen, ilyen elõ for dul hat, és így lesz le he tõ ség ar ra,
hogy a ke resz tény de mok ra ták meg je le nít se nek olyan vé le -
mé nye ket, ame lyek ben a sa já tos KDNP-hang súly ok is
meg je len het nek. A KDNP pél dá ul a tör té nel mi me gye rend -
szer párt ján áll, a Fi desz ál lás pont ja még nem is mert. Ab -
ban az eset ben, ha el tér nek a vé le mé nyek, el té rõ en fo -
gunk sza vaz ni, de más pél dát is em lít het nék. Egyéb ként
Or bán Vik tor hív ta fel a fi gyel met az eu ró pai min ták ra: a
CDU és a CSU párt szö vet ség frak ció-együtt mû kö dés re, il -
let ve az Eu ró pai Nép párt par la men ti frak ci ó já ra, amely a
ke resz tény de mok ra tá kat és a kon zer va tí vo kat fog ja ös  sze. 

– Ezt ér tem, de így elõ for dul hat, hogy a frak ció fe gye lem
mi att Ön más képp sza vaz, mint azt a fideszes vá lasz tó pol -
gár ok el vár ják. 

– Va ló ban, de tud ták, hogy én a Fi desz és a KDNP kö -
zös je lölt je va gyok. A két frak ció kö zöt ti együtt mû kö dés
a szö vet sé gi hû sé gen alap szik, de egy ben le he tõ sé get ad
ar ra is, hogy a sa já tos KDNP-hang súly ok meg je len hes se -
nek, mind a ha gyo má nyos ér té kek vé del me, mind a
keresz tényszociális gon do la tok je gyé ben. Ezek min den
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pol gá ri ér ték ren det val ló vá lasz tó ér de ke it je le ní tik meg,
min den pol gá ri ér ték ren det val ló em ber szá má ra el fo gad -
ha tó ak, mert a nem zet tör té nel mi meg ma ra dá sát biz to sí -
tó ér ték ren den ala pul nak. A két párt szö vet sé ge a ga ran -
cia ar ra, hogy a KDNP sa ját mar káns ér té ke i vel gaz da gí -
ta ni tud ja a ma gyar tár sa dal mat. Ezt a kam pány ban Sop -
ron ban is el mond tuk. Tisz ta la pok kal ját szunk, sen kit
sem csap tunk be, nem úgy, mint a szo ci a lis ták, akik most
tel je sen mást tesz nek, mint amit a kam pány ban mond tak. 

Kizártak…

– Ez azért más kér dés. Ez zel együtt va ló ban ne kik kell el -
szá mol ni uk vá lasz tó ik és az or szág fe lé. Ön tõl per sze nem
ide gen a ke resz tény de mok rá cia, hi szen po li ti kai pá lya fu tá -
sát a KDNP-ben kezd te. Egy idõ re az tán meg sza kadt a kap -
cso la tuk. Mi ért? 

– Igen, 1990-ben még a KDNP or szág gyû lé si kép vi se lõ -
je lölt je vol tam, ala pí tó ja a sop ro ni és a kópházi szer ve zet -
nek. Me gyei al el nök ként és a párt or szá gos el nök sé gi tag -
ja ként is dol goz tam, egé szen 1997-ig, ami kor Giczy
György or szág lá sa kor úgy mond ki zár tak a KDNP-bõl. Ak -
kor már a me gyei köz gyû lés tag ja vol tam és együtt dol goz -
tam a fideszes Sza kács Im ré vel. Meg szó lí tot tak, hív tak a Fi -
desz be. A me gyei köz gyû lés ben jól együtt tud tunk dol goz -
ni, ezért igent mond tam. 

– Ki ja va sol ta Önt je lölt nek az idõ kö zi vá lasz tás elõtt? 
– Ami kor a fel adat ra al kal mas po li ti kust ke res tek, ak kor

dr. Mol nár Ág nes és dr. Szájer Jó zsef ve tet te fel elõ ször ezt
a kér dést. 

– Az ered mény szem pont já ból jól vá lasz tot tak, hi szen
két szer is nyert. 

– Igen, de e mö gött ren ge teg mun ka volt. Egy foly tá -
ban jár tam a te le pü lé se ket, a vá ros ré sze ket, hogy meg is -
mer tes sem az em be rek kel a prog ra mo mat és a Fi -
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desz–KDNP po li ti ká ját, ugyan is a ke resz tény de mok ra ták
ké sõbb re ha bi li tál tak. 

A vá lasz tók be csa pá sa

– Ön ugyan nyert, de a Fi desz–KDNP el len zék be szo rult.
Már is mert a má so dik Gyurcsány-kormány és is mert az or -
szág va lós hely ze te is, amely lé nye ge sen ros  szabb an nál,
mint ami rõl a szo ci a lis ták a kam pány ban be szél tek. A
frak ció szö vet ség al ko tó el len zé ki sé get ígért. Ez mi ben nyil -
vá nul meg? Mert ed dig job bá ra csak el uta sí tás hang zott el
a kor mány prog ram mal kap cso lat ban. 

– A Fi desz és a KDNP igen is al ko tó el len zé ke a je len -
leg reg ná ló szo ci a lis ta–sza bad de mok ra ta ko a lí ci ó nak.
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Im már Sop ron vá lasz tott kép vi se lõ je ként Semjén Zsolt párt -
el nök kel Bu da pes ten



Azon ban tény, a ma gyar vá lasz tó pol gárt még so ha sen ki
sem csap ta be így mint az MSZP–SZDSZ. Té te le sen fel so -
rol hat nám, hogy mit ígér tek a vá lasz tá sok elõtt, de nem
te szem, hi szen min den ki tud ja. Most vi szont sú lyos adó -
eme lé si prog ra mot haj ta nak vég re, ami rõl a ha zai és a
kül föl di elem zõk is azt mond ják:  a kor mány ezt megint
nem azért te szi, hogy az or szág ki lá bal jon ab ból a ka -
taszt ro fá lis hely zet bõl, amely be a Gyurcsány-kormány
jut tat ta, ha nem meg szo rí tó in téz ke dé sek kel sa nyar gat ja
az em be re ket. 

Eb ben ter mé sze te sen nem le szünk part ne rek. Az zal
nyer ték meg a vá lasz tá so kat, hogy töb bet és job bat ígér tek
a nép nek. Ez zel szem ben eme lik az adót, az áfát, a gáz és
a vil lany árát. Mi ért nem adóz tat ják meg a ban ko kat, a
mul ti na ci o ná lis cé ge ket, ame lyek a leg na gyobb nye re ség -
gel dol goz nak? Mi ért a kis- és kö zép vál lal ko zó kat sújt ják?
Is mét azt ha zud ták, hogy 400 ezer új mun ka he lyet te rem -
te nek. Ho gyan? A vál lal ko zói ter hek nö ve lé sé vel? Jö võ re
ugyan meg nyíl nak az uni ós for rá sok, de csak le he tõ sé get
je len te nek, hi szen elõ kell te rem te ni a szük sé ges ha zai ön -
részt. Kü lön ben min den csak álom ma rad. 

Tönk re tet ték az or szá got

– Azért szük sé ge sek az egyen súly ja ví tó in téz ke dé sek, hogy
az ál lam ház tar tás rend be jöj jön, és ne le gyen aka dá lya az
uni ós pén zek le hí vá sá nak. 

– Ak kor mit csi nál tak ed dig? Négy évig õk vol tak ha tal -
mon és tönk re tet ték az or szá got. Az ál lam ház tar tás hi á nya
1998 és 2002 kö zött a leg ki sebb volt, ne kik azon ban si ke -
rült el ér ni ük, hogy 1500 mil li árd dal nö ve ked jen. 

– Te hát nem az egyen súly ja ví tó in téz ke dé sek re, igen a
re for mok ra?

– Hol van nak itt a re for mok? A je len le gi szo ci a lis ta in -
téz ke dés sor sze rint a re form szót be le het he lyet te sí te ni a
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la kos ság meg sar co lá sá val. Mert amit re form nak ne vez nek,
az fi ze tõs ok ta tást, egész ség ügyet je lent. A szak ér tõk sze -
rint mint egy 2200 mil li árd fo rin tos több let ter het je lent a
csa lá dok és a vál lal ko zá sok szá má ra az elõt tünk ál ló más -
fél év ti zed ben a szo ci a lis ta–li be rá lis megszorítócsomag. 

Ré gi ók vagy me gyék?

– Köz igaz ga tás, ré gi ók ki ala kí tá sa?
– Az unió nem kö ve te li meg a ré gi ó kat, ame lyek sta tisz ti -
kai ér te lem ben már lé tez nek. Nem tar tom sze ren csés nek
azt az el kép ze lést, hogy az em be rek tõl még tá vo labb vi -
gyük ügye ik el in té zé sé nek hely szí nét. Nem hi szem, hogy
a me gyé ket meg kell szün tet ni. Néz zék meg Bur gen lan dot,
amely ki sebb – te rü let re és a la kos ság szám ará nyát te kint -
ve is –, mint a mi me gyénk, és még is pros pe rál. 

– Ak kor mi ben me rül ki az al ko tó el len zé ki ség?
– A prog ra munk ban, amely a mun ka, ott hon, csa lád

hár mas egy sé gé re épül. Le gyen is mét csa lá di adó ked vez -
mény, te gyük ér de kelt té az em be re ket, hogy mi nél több
gyer mek szü les sen. Csök kent sék a já ru lé ko kat, az adó kat,
hogy több mun ka hely és adó fi ze tõ le gyen. 

– Sop ron or szág gyû lé si kép vi se lõ je ként az új par la men -
ti cik lus ban az eu ró pai ügyek bi zott sá gá nak al el nö ki
poszt ját töl ti be, to váb bá a frak ció szö vet ség kül ügyi ka bi -
net jé nek társ el nö ke. Ugyan ak kor a ke resz tény de mok ra ták
frak ció ve ze tõ-he lyet te se is. Az új tiszt sé gek ho gyan ala kít -
ják mun ká ját?

– A vá ros és a tér ség kép vi se lõ je ként fon tos nak tar tom,
hogy uni ós szin ten to vább bõ vül nek ed di gi le he tõ sé ge im
és na gyobb lesz a moz gás te rem. Ez a for rá sok meg szer zé -
sé vel se gít he ti a vá ros és kör nyé ke fej lõ dé sét, más részt az
EU-s ügyek bi zott sá gá ban hasz no sí ta ni tu dom mind azo kat
a ta pasz ta la to kat és kap cso lat rend szert, ame lye ket ed di gi
– ré gi ós és uni ós – szak ma po li ti kai te vé keny sé gem so rán
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a me gyé ben sze rez tem. Pél dá ul az Eurégió West/Nyugat-
Pannónia Mun ka cso port kép vi se le té ben, amely nek je len -
leg ép pen Gyõr-Moson-Sopron me gye töl ti be el nö ki tiszt -
sé gét, vagy az Al pok–Ad ria Mun ka kö zös ség ben, a Du na
Men ti Tar to má nyok Mun ka kö zös ség ében, de ide kell so -
rol ni a Centrope-ot, vagy a Po zsony me gyé vel ki épí tett
kap cso la tot. Ezek to vább bõ vít he tõk, és szin tén azt a le -
he tõ sé get hor doz zák ma guk ban, hogy az uni ós kap cso la -
tok se gít sé gé vel még töb bet és ha té ko nyan  le hes sen ten -
ni Sop ron és a ré gió fej lõ dé sé ért. Mind ezek mel lett ter mé -
sze te sen vá lasz tott egyé ni kép vi se lõ ként min den, par la -
men ti szin tet igény lõ, meg ol dás ra vá ró kér dés ben kép vi -
sel ni fo gom a vá lasz tó ke rü let ér de ke it, hi szen er re kap tam
meg bí zást. Eh hez kö vet ke ze tes mun ká ra van szük ség, és
ös  sze fo gás ra a vá ros ér de ké ben ten ni aka ró sop ro ni kép -
vi se lõk kel. 

Szõ lõt is mû vel 

– A po li ti ku sok ma gán éle te ke vés bé is mert, ki vé ve egy-egy
ese tet, de ak kor is in kább a bot rá nyok ról ír nak az új sá gok.
Ön a Sopron–Kópháza–Gyõr–Budapest ten gely men tén éli
az éle tét, szin te ál lan dó an úton van. Mi kor van ide je egy
ki csit ki kap cso lód ni, fel töl tõd ni, meg be szél ni a csa lá di
ügye ket?

– Nem pa nasz ként mon dom, de a ma gán élet re szin te
lo pom az idõt. Gyer me ke im – Ka ta lin és Má tyás – fel nõt -
tek már, de mind hár man igé nyel jük, hogy idõn ként együtt
le gyünk, kü lö nö sen az óta, hogy a fe le sé gem há rom éve
meg halt. Szá mom ra a ki kap cso ló dást a ze ne hall ga tás és az
ol va sás je len ti. No és az a 190 tõ ke kék fran kos szõ lõ, ame -
lyet ma gam gon do zok.

(Kis al föld, 2006. jú ni us. 19.;

az interjút készítette: Hor váth Fe renc)
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34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

Orbán Viktor Sopron Fõ terén dedikál 2004. októberében



FOLY TA TÓ DIK A KIS TE LE PÜ LÉ SEK
EL SOR VASZ TÁ SA

El kép ze lé se in ket ke resz tül húz zák a kor mány za ti ter vek!

Firtl Má tyás újabb négy éves cik lu sát kezd te meg a gyõ ri Me -
gye há zán a me gyei köz gyû lés al el nö ke ként. A jobb ol da li
po li ti kus úgy lát ja, csep pet sin cse nek irigy lés re mél tó hely -
zet ben a me gyei és te le pü lé si ön kor mány zat ok, mert a kor -
mány tel je sen sa rok ba szo rít ja õket. Az el vo ná sok kö vet -
kez té ben már nem csak a fej lesz té sek, de az in téz mény há ló -
zat mû kö dé se is ve szély be ke rül.

– Al el nök úr a ko ráb bi évek ben min den kö vet meg moz ga -
tott an nak ér de ké ben, hogy a köz pon ti for rá sok el aka dá sá -
val se áll ja nak le tel je sen a vi dé ki fej lesz té sek, be ru há zá sok.
Mi lyen le he tõ sé ge ket lát a jö võ re néz ve? 

– El kép ze lé se i met ke resz tül húz ták a kor mány za ti ter -
vek. Ami a jö võ évi költ ség ve té si ter ve zet bõl és a kon ver -
gen cia prog ram ból is ki ol vas ha tó, an nak alap ján sok kal
bo rú lá tóbb nak lá tom a hely ze tet, mint ed dig. Új te rü le te -
ket kap tam, mint az ok ta tás és a köz gyûj te mé nyek, ame -
lye ket ala po san meg sar col nak. Elég, ha a saj tó ban meg je -
lent hí re ket ol vas suk, hogy az ok ta tás ban mi lyen hely zet
áll hat elõ a mun ka idõ prob lé mák és a pénz el vo ná sok mi -
att. Ne héz lesz a hely zet, ezért na gyon szá mí tok az itt dol -
go zó in téz mény ve ze tõk re, akik re mél he tõ leg part ne rek
lesz nek, hogy a szin ten tar tás meg va ló sul has son. 

–  A fej lesz té sek rõl tel je sen le kell mon da ni? 
– Az el múlt idõ szak ra büsz ke va gyok, hi szen a szo ci á -

lis ága zat ban va ló ban je len tõs elõ re lé pé se ket tud tam meg -
va ló sí ta ni. Eze ket va ló szí nû leg a ko ráb bi ütem ben nem
tud juk foly tat ni, hi szen a cím zett és cél tá mo ga tá sok ban ke -
ve sebb pénz áll majd ren del ke zés re, és azok is par la men -

35FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



ti szin ten dõl nek el. In nét kezd ve pe dig va ló szí nû, hogy
in kább a kor mány zat hoz kö zel ál lók jut nak hoz zá. Ki csi az
ös  szeg, nagy le he tõ sé gek re nem ad mó dot. Fáj dal mas vál -
to zás az is, hogy az il le ték hi va ta lo kat az APEH alá csa tol -
ták, így nem lát juk a biz to sí té kát, hogy a pén zek el osz tá sa
ugyan úgy meg tör té nik, ahogy ed dig. Az ígé re tek meg van -
nak rá, de a meg szo rí tá sok mi att le het, hogy er re is ke resz -
tet vet he tünk. Ne künk más adó ki ve té si jo gunk nincs, csak
a nor ma tí vák el osz tá sa, ami egy re ke ve sebb. 

– Mi lyen jö võt jó sol a kis te le pü lé sek nek? 
– A meg szo rí tá sok és az ál la mi fel ada tok át ru há zá sa mi -

att fé lõ, hogy nem tud nak meg fe lel ni a kö ve tel mé nyek -
nek. Pá lyá za ti le he tõ sé ge ik még job ban szû kül nek, to váb -
bi ok ta tá si in téz mé nyek meg szûn te té se vár ha tó, a szo ci á lis
el lá tó rend szer ben fel gyor sul hat nak a kis tér sé gi ös  sze vo ná -
sok, ez zel foly ta tó dik a kis te le pü lé sek el sor vasz tá sa. Saj -
nos szem be me gyünk, a hely ben ma ra dás erõ sí té sét cél zó
uni ós tö rek vés sel, hogy  a he lyi mik ro-, kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok fej lõ dé sét se gít sék a köz sé gi ön kor mány zat ok.
Jól lát ha tó a kor mány za ti szán dék, a me gyei ön kor mány -
zat ok ki ful lasz tá sá ra, a for rá so kat meg pró bál ják ki von ni,
az egész ség fi nan szí ro zást is re gi o ná lis sá emel ni. A me gyék
sze re pe to vább csök ken het, a re gi o ná lis ta ná csok élé re
szo ci a lis ta párt ka to ná kat ál lí ta nak, hogy el len õriz zék a tá -
mo ga tá sok út ját, s csak oda jus son pénz, aho vá a kor mány
akar ja. 

(Nyugat-Hírmondó, 2006. de cem ber;

az interjút készítette: Bakács László)
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III. Hazugságok 
ellen szólva
NYILVÁNOS BESZÉDEK
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KE RESZ TÉNY SÉG, EU RÓ PA I SÁG,
MA GYAR SÁG 

El hang zott Sop ron ban, a Szent Ist ván temp lom kert jé ben,
2005. au gusz tus 20-án 

Márai mond ta: „az ün nep kü lön bö zés, az ün nep em lé ke -
zés.” 

Va ló ban az ün nep rö vid meg ál lás, vis  sza te kin tés, egy -
ben szám ve tés. 

A jó, me len ge tõ, szép pil la na to kat fel idé zõ em lé kek ar -
ra bíz tat nak, hogy mi ma gunk is ké pe sek va gyunk a jó ra.
A rossz, nyo masz tó tör té né sek azt tu da to sít ják ben nünk,
hogy az elõ dök meg pró bál ta tá sai, szen ve dé sei, az elõ dök
sor sa kö te lez. Mi sem bi zo nyul ha tunk gyen gébb nek, alább
mi sem ad hat juk. 

Ilyen kor azt sze ret nénk, hogy sem mi és sen ki ne ho má -
lyo sít sa el az ün nep fé nyét, ne pisz kol ják be azt a hét köz -
nap ok vi tái, mél tat lan sá gai. 

Az ün nep nek meg kell õriz nie a bé kes sé get, még ha
egyéb ként sú lyos, meg ol dat lan ügyek ter he lik is a test vé -
rek vagy ép pen a nem ze dé kek, apák és fi a ik kap cso la tát.
Az ün nep ös  sze kö ti az ün nep lõ ket. Az ün ne pek min dig
azok ról a kö zös él mé nyek rõl szól nak, ame lyek nek le het
együtt örül ni. 

Le gyen ez a mai meg em lé ke zés õszin te tisz tel gés a ma -
gya rok el sõ ki rá lya elõtt, aki el sõ ként is mer te fel azt a
mind má ig ér vé nyes alap tör vényt, hogy a ma gyar sá got, a
ke let né pét csak is a la tin ke resz tény ség ol tal má ba rejt ve le -
het meg men te ni. Aki ta lán ma is – Tûz Ta más sza va i val él -
ve – vir raszt va vár ja né pe éb re dé sét / a szá za dok szél fút ta
reg ge lén. 

Egy álom mal kezdõdött… Ezer év vel ez elõtt élt egy fér -
fiú itt, a Kár pát-me den cé ben, aki hin ni mert ab ban, hogy
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meg szü le tik a mai Eu ró pa szí vé ben egy erõs, gaz dag, füg -
get len, sza bad or szág. A ma gya rok or szá ga. Ezt ál mod ta a
szent ki rály. 

Szent Ist ván az ide gen né pek gyû rû jé ben, a ke le ti és
nyu ga ti vi lág ha tá rán or szá got, ha zát ala pí tott. Nem évek -
ben gon dol ko zott, ha nem nem ze dé kek ben. 

El vé gez te, amit a sors rá bí zott. 
A több mint ezer éve fenn ál ló ke resz tény ma gyar ál lam

a ma gyar nem zet kö zös sé gé nek nagy és ma ra dan dó al ko tá -
sa. Kö zös al ko tás, amely ezer esz ten dõ ös  szes nem ze dé ké -
nek, az or szág ös  szes va la ha volt la kó já nak mun ká já ból, har -
cá ból, szen ve dé sé bõl, ku dar cá ból, si ke ré bõl, re mé nyé bõl és
aka rá sá ból szü le tett. Kö zös al ko tás, mind an  nyi unk tu laj do na. 

Ezért, ami kor Ist ván ki rály em lé ke elõtt fe jet haj tunk,
tisz te let tel, há lá val és el is me rés sel em lé ke zünk meg mind -
azok ról, akik har minc hat em ber öl tõn át be csü let tel tet ték
dol gu kat. 

A hu sza dik szá zad min ket, ma gya ro kat kü lö nös kép pen
meg pró bált. Ke ser ves és nagy ké pû szá zad volt, csak nem
ös  sze tör te ál munk, Szent Ist ván nagy ál mát. 

De aki nek nagy cél jai van nak, azt még az el len sé gei is
út já ra se gí tik. Mert amit túl élünk, az erõ seb bé tesz ben -
nün ket. 

Im már ezer év nél is hos  szabb idõ erõt adó nyu gal má val
mond juk: kell, hogy le gyen új ra ma gyar álom! Az ide gen -
be sza kadt és az anya or szág ban élõ ma gya rok, a nem zet -
hez tar to zók kö zös ál ma. Hi szen Szent Ist ván ál má ban a
nem zet min den ré sze, tag ja ben ne van! 

A ki rá lyi cí met és a ko ro nát a pá pa ado má nyoz ta Ist ván -
nak, de azt a né met csá szár be le egye zé sé vel és egyet ér té -
sé vel tet te. Az esz ter go mi ki rály ko ro ná zás cse le ke de té vel
Ma gyar or szág be lé pett az ak ko ri Nyu gat, a ke resz tény né -
pek kö zös sé gé be. 

Ez a rend kí vül nagy je len tõ sé gû ese mény azon ban úgy
tör tént meg, hogy a Ma gyar Ki rály ság meg õriz te önál ló sá -
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gát, ál la mi füg get len sé gét, s nem lett a Né met Bi ro da lom
va zal lu sa. 1083. au gusz tus 20-án Szent Lász ló ki rály a szen -
tek kö zé emel te Ist ván ki rályt. Esz mény ké pet adott az or -
szág nak, hogy olyan pél da áll jon elõt tünk, aki ben meg lát -
hat juk a Krisz tus irán ti el kö te le zett em ber, ki rály nagy sze -
rû ség ét. 

Szent Ist ván val lot ta, hogy éle tét, ki rá lyi ha tal mát és ez -
zel já ró fel ada tát Is ten ke gyel mé bõl kap ta, és tud ta, hogy
min den tet té ért Is ten nek tar to zik fe le lõs ség gel. 

Szent Ist ván el fo gad ta, mind a ma ga, mind alatt va lói ré -
szé re, hogy lé te zik egy Fel sõbb Ha ta lom, akinek szám -
adás sal tar to zik. 

Ke resz tény ség, eu ró pa i ság, ma gyar ság!  E há rom pil lér -
re épí tet te a jö võt, szel le mi sé ge ezer esz ten dõ táv la tá ból is
gaz dag örök ség ként él to vább. Ál lam szer ve zõ ként meg al -
kot ta a ma gyar köz igaz ga tás alap ja it. Egy ház szer ve zõ ként
püs pök sé ge ket és temp lom há ló za tot szer ve zett. Dip lo má -
ci ai te vé keny sé ge nyo mán za rán dok há zak épül tek a kor
po li ti kai, szel le mi és kul tu rá lis met szés pont ja in. 

Tud ta, hogy a mû velt ség el ter je dé se, a ta nult em ber fõk
szá má nak nö ve lé se men  nyi re sür ge tõ a ha za szá má ra. Is -
ko lá kat ala pí tott, meg ér tet te, hogy „az egy nyel vû és egy -
szo ká sú or szág esen dõ”. 

Va jon eszünk ben tart juk-e még, ért jük-e még, és kö vet -
jük-e még Szent Ist ván ta ní tá sa it, örök sé gét és in tel me it?
Bi zony, szent ki rá lyunk leg több in tel me ma is idõ sze rû. 

Õ a lé nye get lát ta és lát tat ta, ezért a több mint ezer éve
meg vál to zott kö rül mé nyek el le né re Szent Ist ván üze ne te
ma is hi te les. 

Ránk hagy ta a hû ség eré nyét – mi ként õ is hû volt a ma -
ga ál tal meg fo gal ma zott el vek hez. Tet te i ben az õszin te ség
ve zet te. Dön té se it át ha tot ta a fe le lõs ség. Egy ség re és ös  -
sze fo gás ra tö re ke dett. Kor mány zá sá val leg fõ képp a tu dás
és a böl cses ség ha tal mát hagy ta örö kül az utó kor ra, a ha -
za és a nép irán ti fel tét len tisz te le tet. 
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Az or szág jö võ jét, sor sát meg ha tá ro zó dön té sek le he tõ -
sé ge ma is meg vá lasz tott ve ze tõ i nek ke zé ben van. De az
or szág min den ko ri ve ze tõ i nek tud ni uk kell: a dön tés jo ga
nem csak a dön tés le he tõ sé gét, de a dön tés fe le lõs sé gét is
je len ti. Jól tud juk: a le he tõ ség fe le lõs ség nél kül a tár sát
vesz tett em ber re ha son lít, aki vel a rossz kön  nyeb ben meg -
tör tén het. Csak úgy le he tünk a nagy le he tõ sé gek or szá ga,
ha köz ben a ke resz tény ala po kon ál ló fe le lõs sé gek or szá -
ga is va gyunk. 

A ma gyar sá got min dig is fe nye get te az a ve szély, hogy
el ka nya ro dik Szent Ist ván nem ze ti ér de ket kö zép pont ba
ál lí tó örök sé gé tõl. Az a ve szély fe nye get, hogy le té rünk a
Szent Ist ván-i út ról, amely ezer esz ten dõn át a ma gyar
nem zet meg ma ra dá sát biz to sí tó, igaz út já nak bi zo nyult. 

Ezért, mint min dig, ma is fel ada tunk és kö te les sé günk a
múlt meg is me ré se, a ha gyo má nyok tisz te le te, a nem zet
kul tú rá já nak meg õr zé se, az utá nunk jö võk ön tu dat ra és
ha za sze re tet re va ló ne ve lé se. Is mer nünk kell a múl tat,
hogy meg va ló sít has suk nem ze tünk igaz és re mény te li jö -
võ jét, Szent Ist ván ki rá lyunk ál mát. 

Fi gyel jünk azok ra, ke res sük kö zös cél ja ink el éré sé hez
azo kat, bíz zuk azok ra a nem zet sor sát, akik a Szent István-
i örök ség hez hû en kép vi se lik a nem zet ér de két és meg ma -
rad nak a Szent István-i úton. Így re mény ked he tünk nem -
ze tünk fenn ma ra dá sá ban az el kö vet ke zõ újabb ezer esz -
ten dõ re. Eh hez a szel lem hez és cse le ke det hez ad jon a jó
Is ten sok erõt és egész sé get mind an  nyi unk nak! 

Ad jon a Gond vi se lés va la men  nyi ünk nek sok örö met,
bol dog csa lá dot, és éle tük ve ze té sé hez Szent István-i ki tar -
tást és böl cses sé get!

Is ten áld ja Ma gyar or szá got! 
Is ten áld ja Sop ront!
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A HA ZA JÖ VÕ JE 
A LEL KEK BEN DÕL EL 

El hang zott Kópházán, a kegy temp lom kert jé ben 
a kettõskereszt meg szen te lé se kor, 2005. au gusz tus 20-án

„A ha za jö võ je a lel kek ben dõl el, és azon áll vagy bu kik,
hogy a fel nö vek võ nem ze dé kek jól dön te nek-e az igaz ság
mel lett” – mond ta egy is mert ál lam fér fi. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Kópháziak! 
Ép pen öt év telt el a ma gyar mil len ni um óta: Ak kor szá -

mos ha zai te le pü lés nek meg ada tott, hogy ket tõs ke reszt-ál -
lí tás sal ün ne pel je az ezer éves ál la mi sá got. 

Ke reszt szen te lé sek so ra emel te ki hon fi tár sa in kat az ün -
nep pil la na ta i ra a hét köz na pi gon dok kö zül. Több száz ke -
reszt nyújt ol tal mat, meg tisz tu lást a za rán do kok nak az óta
is or szág szer te. 

Ak kor Kópházán saj nos nem ke rült sor mil len ni u mi ke -
reszt fel ál lí tá sá ra. 

Pe dig a mil len ni u mi év meg mu tat ta: él még, és vál to zat -
la nul él ni fog Szent Ist ván és a ke resz tény ség szel le me a
ma gyar nem zet ben, le gye nek an nak tag jai bár mi lyen aj kú -
ak is. 

És lám, Kópháza pél dá ja is ezt mu tat ja, hi szen a mil len -
ni um után öt év vel vég re itt áll a szent jel kép, amely olyan
idõ ket idéz, ami kor egy emel ke dõ ben lé võ nem zet, elkez -
dett ön ma gá ban, és jö võ jé ben bíz va fel emelt fej jel jár ni. 

A mil len ni um kor a lel kek ben az az er köl csi emel ke dett -
ség je lent meg, amely ál tal az em ber ké pes túl lép ni ön ma -
gán, és sa ját ér de ke it alá ren de li a nem zet egé sze ér de ke i -
nek. 

Meg szü le tõ ben volt ak kor a nem ze ti egy ség. Fel fe dez -
tük, hogy kö zös ér té ke ink van nak, és fel is mer tük, hogy
van nak kö zös sé ge ink, ame lyek fon to sak: a csa lád, az egy -
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há zi kö zös sé gek, a fa lu kö zös ség, a nem ze ti ség, a nem zet.
Meg je lent a lel kek ben a ha za sze re te te. 

Ezek az ér té kek: a va ló di ér té kek. Nem for dí ta nak
szem be min ket má sok kal, min den kit gaz da gab bá tesz nek. 

A nem ze ti ös  sze tar to zás, az ér té kek és ha gyo má nyok
tisz te le te ugyan iga zi te ret a mil len ni um szel le mi sé ge ál tal
át járt esz ten dõ ben nyert, de az óta is, és most is szük sé ges
a mai nem ze dék lel ki ala kí tá sa és erõ sí té se. 

Mert min den nem ze dé ket új ra kell ne vel ni. Min dig elöl -
rõl kell kez de ni az em be rek ala kí tá sát. 

Meg ta pasz tal tuk: a mil len ni u mi év ben lel ki leg is meg -
erõ söd tek a kö zös sé gek, azon ban a nem zet lel ki szük ség -
le te ként fel tö rõ, ér té kek re va ló fi gye lés nem csak a mil len -
ni um sa já tos tar tal má hoz tar to zik. 

Csak az erõs kö zös sé gek ben van elég ere jük az egyes
em be rek nek a min den nap ok har ca i hoz. A kö zös sé get pe -
dig min de nek elõtt lel ki szá lak tart ják egy ben. 

A ha za jö võ je a lel kek ben dõl el. 
Lel künk ne me sí té sé hez és erõ sí té sé hez pe dig szük sé -

günk van ün ne pek re és je lek re. 
Szük sé günk van olyan ün ne pek re, mint a mai, ame lye -

ken a múlt ra em lé kez ve, a Szent Ist vá n-i pél dá ból erõt és
tar tást nye rünk a jö võt for má ló el kép ze lé sek hez. 

És szük sé günk van je lek re. Olyan ki rá lyi és ke resz té nyi
lát ha tó je lek re, mint a hármashalom és az itt fel ál lí tott ket -
tõs ke reszt, amely em lé kez tet az ezer év nél is több ide je lé -
te zõ ál la mi sá gunk ra, ar ra a Szent István-i örök ség re, ame -
lyet zsi nór mér ték nek kell te kin te ni ük a nem zet meg ma ra -
dá sá ért fá ra do zók nak és min den, ma gát a ma gyar nem zet -
hez tar to zó nak val ló em ber nek. 

Jel a ket tõs ke reszt, Is ten szent há za, itt a gyö nyö rû
kegy temp lom mel lett. Jel, amely az ég fe lé eme li a föl di
ha lan dók te kin te tét. És ez után min dig em lé kez tet a mai
nap ra, az ün nep re, és fel eme li, meg tisz tít ja a föl di ha lan -
dók lel két. 
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A ha za jö võ je a lel kek ben dõl el. Ezért fon tos, hogy mi -
ne künk kópháziaknak is le gyen egy olyan meg szen telt je -
lünk és he lyünk, amely hat a lé lek re. Amely em lé kez te ti az
utó kort, amely se gít meg ma rad ni hit ben, re mény ben, sze -
re tet ben, ol tal mat és meg tisz tu lást nyúj tó za rán dok he lyé vé
vá lik min den jó aka ra tú em ber nek. 
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A saját kezûleg épített hármashalom 



„CSAK A MÚLT NAK 
A MEG BE CSÜ LÉ SÉN ÉPÜL HET 

FEL A JE LEN!”

El hang zott Csa po don, a te le pü lés írá sos em lí té sé nek 
750. év for du ló ján, 2007. au gusz tus 19-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Csapodiak! Ked ves
Ven dé gek!

Ta lá lóbb és il lõbb gon do la tot, mint ami lyen Szé che nyi
Ist vá né alig ha ta lál ha tott vol na bár ki is a mai ün nep ség hez.

Töb ben idéz ték, és még idé zik is ma bi zon  nyal a Leg -
na gyobb Ma gyart: „Csak a múlt nak a meg be csü lé sén épül -
het fel a je len!”

Sú lya van min den egyes szó nak, ezért nem le het elég -
szer is mé tel ni. A 750 éve fenn ál ló Csa pod múlt ja és je le ne
bi zo nyít ja, hogy nél kü löz he tet len és meg ke rül he tet len
igaz ság tar tal ma van a ki je len tés nek. És egy ben üze ne te. A
„múlt” és a „jelen” sza vak együtt nemcsak az idõ mú lá sát je -
len tik, ha nem a foly to nos sá got is, amely ben nün ket, ma i a kat
õse ink kel, ele in ket ös  sze kötíííí. És még en nél is töb bet.

A „múlt” je len ti gyö ke re in ket, tör té nel mün ket, nagy ja in kat,
har ca in kat és ál do za ta in kat. A „múlt” je len ti ha gyo má nya in kat:
éne ke in ket, tán ca in kat, rég rõl örö költ tár gya in kat, mun ka esz -
kö ze in ket. És je len ti a „múlt” apá ink, nagy apá ink, a ré gi
csapodiak min den na pi fá rad sá gos mun ká ját, a föld del va ló
küz del mét. Je len ti a fel épí tett temp lo mot, az az ab ban el hang -
zott imá kat. Je len ti a hi tet, ame lyek az anyák és apák örö kí tet -
tek nem ze dék rõl nemzedékrea A múlt je len ti a ré gi ün ne pe -
ket, az ös  sze tar to zást, a kö zös sé get és an nak ös  sze tar tó ere jét.

Mert nin cse nek kis és nagy te le pü lé sek, csak gyen ge
vagy erõs kö zös sé gek van nak. Erõs sé egy kö zös sé get pe -
dig az ös  sze tar tás tesz.
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A „je len” pe dig mi va gyunk. Mi ma gunk, itt és most. A
„jelenünk” olyan, mint, ami lye nek mi ma gunk va gyunk. A
je lent mi ala kít juk, a je len ben mi cse lek szünk. Ezért a „je -
len” szó a mi fe le lõs sé gün ket je len ti. A je len a mi mai gon -
do la ta ink, sza va ink, szán dé ka ink, tet te ink.

„Csak a múlt nak a meg be csü lé sén épül het fel a jelen!”
– mond ja Szé che nyi. „Épülhet” – így fo gal maz. Te hát ne -
künk, a je len ben élõk nek épí tõ mun kát kell vé gez nünk.
Az épí tés, épít ke zés – tud juk – fá rad ság gal te li mun ka. Ezt
vál lal nunk kell. Az épít ke zés vi ták kal is együttjárhat, le -
mon dá sok kal és ál do za tok kal. De min de nek el le né re a fel -
ada tunk, sõt kö te les sé günk az épít ke zés.

Min den épít ke zés si ke re el sõ sor ban a biz tos és jó ala -
pon mú lik. Az alap pe dig a múlt nak meg be csü lé se, azaz
ha gyo má nya ink, gyö ke re ink, kul tú ránk, õse ink, ke resz -
tény hi tünk meg be csü lé se és meg tar tá sa.

Épí te ni kell há za in kat, kö zös sé gi he lye in ket, temp lo mot,
ut cát, de szük sé ges a lel ki ek ben szel le mi ek ben va ló fo lya -
ma tos épít ke zés is. Csak ez a kétfaj ta épít ke zés te remt erõs
kö zös sé get. Olyan erõs kö zös sé get, amely tag ja i nak is biz -
ton sá got tud nyúj ta ni ép pen a kö zös ség ere je ál tal.

És ha már épí tés rõl ej tet tem szót, ak kor a mai na pon,
Szent Ist ván ki rá lyunk ün ne pe elõtt em lé kez nünk kell, sõt
mi több, pél dát kell ven nünk szent ki rá lyunk ról, aki egyik
leg na gyobb épí tõ ként országépítõ volt. Egy szer re épí tett
temp lo mot, is ko lát, köz igaz ga tást és épí tet te a lel ki és szel -
le mi Ma gyar or szá got, mint egy ház ala pí tó a ke resz tény hit -
re ve zet ve a ma gyar sá got. Olyan biz tos ala pok ra he lyez te
így a ma gyar nem zet jö võ jét, ame lyek ezer év után is szik -
la szi lár dak.

„Csak a múlt nak a meg be csü lé sén épül het fel a jelen!”
„Csak”. Ez a „csak” szó azt je len ti: nincs más út a meg ma -

ra dás hoz, ki zá ró lag „csak” az ér té kek, a múlt tisz te le te. Min -
den más út té vu tat je lent, és a rom lás ba ve zet. Az el múlt
rend szer ben lát tuk en nek pél dá ját, mint aho gyan ma is ta -
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pasz tal juk, hogy az in téz mé nye sí tett ha zug ság az egész nem -
zet éle tét, anya gi, szel le mi ál la po tát tönk re te he ti. Sõt ma gát
a nem ze tet.  Ezt nem sza bad hagy nunk és nem is kell hagy -
nunk. A Szent István-i örök ség olyan min ta, pél da és kö te -
les ség, amely tör té nel münk so rán ed dig nem ze tün ket min -
dig meg õriz te a pusz tu lás tól, és se gí tet te az új ra kez dés ben.

A múlt meg be csü lé se ezen a na pon te hát je lent se an nak
a hit nek, és meg gyõ zõ dés nek is a tisz te le tét és kö ve té sét,
amely nek bi zo nyos sá gát, Szent Ist ván mint szent örök sé -
get ha gyott ránk. Fi á nak írt In tel me i ben, ki rá lyi tíz pa ran -
cso la tá ban a sze re te tet, a meg bo csá tást, a tü rel met, az
igaz sá gért va ló har cot, az ide ge nek be fo ga dá sát, az idõ sek
tisz te le tét, az el eset tek irán ti se gít sé get em lí ti. És min de -
nek fe lett a Min den ha tó ban va ló igaz hi tet. Ez a Szent
István-i örök ség tar tot ta meg a ma gyar nem ze tet. Ez tar tot -
ta meg a kö zös sé get.

„Csak a múlt nak a meg be csü lé sén épül het fel a jelen!”
Épülhet! Azt je len ti: amen  nyi ben mi ma gunk azt fe le lõs -

ség gel épí te ni fog juk.
Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Nin cse nek nagy és kis te le pü lé sek. Csak gyen ge vagy

erõs kö zös sé gek van nak. A mai Ma gyar or szág nak pe dig
erõs kö zös sé gek re van szük ség re. Olya nok ra, ame lyek cé -
lo kat tûz nek ki ma guk elé, és ame lyek meg har col ják a ma -
guk har cát cél ja ik el éré sé hez. Mert je len leg a vi dék Ma -
gyar or szá ga csak fo lya ma tos küz de lem árán tud ja meg ma -
ra dá sát biz to sí ta ni. A szo mo rú az, hogy a küz del met az or -
szág fe le lõs ve ze tõ i vel kell meg vív nia.

A mai na pon azt kí vá nom önök nek, hogy a hit, a ha -
gyo má nyok, a múlt ös  sze gyûj tött szel le mi és lel ki ér té ke i -
re ala poz va le gyen ere jük, bá tor sá guk és szent aka ra tuk
olyan erõs kö zös sé get épí te ni, amely a har ca it meg vív ja, a
kö zös mun kát el vég zi, kö zös ün ne pe ken a lel két a Te rem -
tõ je fe lé emel ve  töl te kez ni tud, és a meg ma ra dást és a jö -
võt szol gál ja.
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A 750 év kö te lez, az õsök mun ká ja er re kö te lez, és az
utá nunk jö võk irán ti fe le lõs ség is.

Eh hez kí vá nom önök nek Is ten ál dá sát!
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Esterházy Antal herceggel Szent István ünnepén Fertõdön



NEM CSAK AZ OR SZÁG NAK, 
NE KÜNK IS ÁT 

KELL  ALA KUL NUNK

El hang zott Sopronban, a Hû ség kút nál tartott ünnepségen,
2005. már ci us 15-én 

Ke vés nem zet nek ada tott meg olyan tör té nel mi örök ség,
amely an  nyi ál do zat vál la lás árán ta ní tot ta né pét a sza bad -
ság tisz te le té re, önál ló sá gá nak és ér té ke i nek meg tar tá sá ra,
mint ne künk, ma gya rok nak. Már ci us 15-e né pünk éle té ben
jel kép lett: a ki ví vott sza bad ság meg õr zé sé nek szim bó lu ma.

Ez a nap a ma gyar ság nak az az ün ne pe, ame lyet bár so -
ká ig til tot tak, a nép még is a szí vé ben hor do zott. Az 1848-
49-es for ra da lom és sza bad ság harc ugyan is min dig és min -
den kor ban ép pen múlt ja okán a je len rõl és a jö võ rõl szólt.
Az el sõ pol gá ri for ra da lom az el múlt más fél száz esz ten dõ -
ben min dig friss, min dig idõ sze rû, min dig a jö võt hor do zó
ma radt. Sza bad ság és egyen lõ ség, cen zú ra el tör lé se és vá -
lasz tó jog, az or szág fel emel ke dé se és nem ke ve sek, ha nem
so kak jó lé te volt a cél. Olyan jö võ, ame lyet a pol gá ri át ala -
ku lás ré sze ként elõbb a XIX. szá zad vé gén, azu tán a két
vi lág há bo rú kö zöt ti idõk ben, majd az ez red for du lón él het -
tek, él het tünk meg Ma gyar or szá gon.

1848. már ci us 15-én szü le tett meg ha zánk ban a pol gá ri
for ra da lom, amely a ma gyar nem zet szá má ra fel ál lí tot ta a
nem ze ti füg get len ség és a po li ti kai de mok rá cia eu ró pai
mér cé jét. Böl csõ jé nél a fi a ta lok, a már ci u si if jak bá bás kod -
tak, akik ezen a már ci us 15-én let tek nagy ko rú vá. Aho -
gyan nem ze tünk is ek kor ho zott elõ ször sa ját, fe le lõs ség -
tel jes dön tést ar ról, hogy fel nõtt kor ba lép. „A pil la nat,
ame lyet élünk, ko mo lyabb te en dõk re szó lít fel ben nün ket.
Eu ró pa min den né pe ha lad és bol do gul, ha lad nunk és bol -
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do gul nunk kell ne künk is! Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet -
ér tés!” – fo gal ma zott Jó kai. 

Az ün ne pek nem csak a múlt nak szól nak. Ami kor Szé -
che nyit, Kos sut hot, Pe tõ fit vagy Bat thyá ny La jost em le get -
jük, ak kor ma gunk sze ret nénk õk len ni. Ma gunk ál mod juk
múl tunk ból jö võn ket, s ha nem is for ra dal ma kon ke resz -
tül, de sok szor csa lád ja ink lé té nek meg te rem té sé ben te -
szünk vagy te he tünk ha son lót. Gróf Szé che nyi Ist ván már
fi a ta lon, 1826 de cem be ré ben ezt ír ja Nap ló já ba: „Nem, mi
nem szü let tünk re for má to rok nak – elõbb mi ma gun kat
kell meg re for mál nunk. Lá to gat nunk kell az alá zat, az ön -
meg ta ga dás is ko lá ját.”

S men  nyi re igaz ez ma is! Ami kor pol gá ri lét rõl be szé -
lünk, s vis  sza te kin tünk er re a más fél száz év re, lát nunk
kell, hogy a tet tek hez nem csak az or szág nak, ha nem az
em be rek nek is át ala ku lás ra volt szük sé gük. Mert hi tet len
és tisz tá ta lan lé lek so sem te remt het nagy dol go kat. Ez volt
az, amely meg tar tot ta em ber sé gé ben az ara di ti zen hár mat,
amely se gí tett Nagy Im ré nek a ha lált el vi sel ni, s ez ada tott
meg An tall Jó zsef nek is, hogy be teg sé gé ben is egész sé ges
or szá got épít sen. S ez nem ada tott meg azok nak, akik el -
árul ták ha zá ju kat, akik so sem szá mol tak el lel ki is me ret ük -
nek, akik so sem a kö zös sé gért, ha nem pusz tán sa ját jó lét -
ükért cse le ked tek, akár éle tek árán, csa lá dok meg nyo mo -
rí tá sá val vagy az igaz ság el ta ga dá sá val. Vol tak ilye nek is
szép szám mal. És saj nos van nak ma is!

Mit üzen hát ne künk e múlt ba tû nõ for ra da lom? A ha ta -
lom meg szer zé sét min den áron? Alig ha. Az el len sé ges ke -
dést nem ze ten be lül vagy kí vül? Leg ke vés bé sem. Egy úri
osz tály sze szé lyes pas  szi ó ja volt csu pán? Egy ál ta lán nem.
Olyan vá lasz tá sa volt e kor a ma gyar nem zet nek, amely a
jö võ rõl, a mi mai és uno ká ink ké sei lé té rõl is szólt. Ar ról
az or szág ról, amely ben nem a szü le tés, ha nem a te het ség
és az aka rat „tesz csu da dol go kat”. Ahol a csa lá dok ké pe -
sek gyer me ke i ket el tar ta ni, ahol az is ko la min den ki ho zo -
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má nya. Olyan or szág ban, amely ben a va gyon nem cél, ha -
nem csu pán esz köz a mél tó élet hez. Olyan or szág ban,
amely nek fi a it meg sü ve ge lik a vi lág ban, aho gyan Liszt Fe -
ren cet, Kitaibel Pált, Bar tó kot, Ko dályt, Krúdyt vagy Kos -
sut hot.

Ha a mai na pon, 2005. már ci us 15-én kö rül né zünk Ma -
gyar or szá gon, amit lá tunk, sok szor el ke se rít ben nün ket.
Emel ke dõ gyógy szer árak, ked ve zõt le nül át ala kí tott la kás -
tá mo ga tá si rend szer, nö vek võ mun ka nél kü li ség, lé tü kért
de monst rá ló gaz dák, meg döb ben tõ köz üze mi szám lák.
Csu pán rö vid fel so ro lás az or szág pol gá ra it ma leg in kább
súj tó ne héz sé gek bõl, me lyek kel – a kor mány ígé re tei el le -
né re – nap mint nap szem be sü lünk. Ép pen ezért van szük -
sé günk a már ci u si if jak lel ke se dé sé re, a fi a tal ság ere jé re,
mert ez a nem zet leg fon to sabb erõ for rá sa a ten ni va lók hoz,
mely bõl ma bi zony van elég! Eh hez az erõ for rás hoz nyú -
lunk új ra meg új ra, ha ös  sze fo gás ra van szük ség.

Ami kor te hát tisz tel günk a már ci u si if jak, Pe tõ fi, Tán -
csics, Vas vá ri, Kos suth, Bat thyá ny, Szé che nyi, De ák és a
töb bi ek elõtt, ne fe led jük hát egy pil la nat ra sem, mi re sze -
gõd tek: Is te nért s ha zá ért. Tet ték, amit kell. Nem a múlt -
nak, ha nem a jö ven dõ nek, nem pusz tán az egyén nek, ha -
nem a kö zös ség nek, nem ma guk nak, ha nem va la men  nyi -
ün kért ad ták a leg töb bet: éle tü ket, so ká ig meg be csü lé sü -
ket, vál lal ták a szám ki ve tést. Hajt suk hát meg kö zö sen fe -
jün ket elõt tük, s e fõ haj tás sal ezer esz ten dõ ma gyar sá gá -
nak mond junk kö szö ne tet, ami ért hit tel, lé lek kel és ki tar -
tás sal ránk ha gyo má nyoz ták múl tun kat, Ma gyar or szá got, s
ne künk ad ták jö võn ket: a mi Ma gyar or szá gun kat, a pol gá -
rok Ma gyar or szá gát! 

Ma olyan kor ban élünk, amely ben sen ki sem ír hat ja elõ
a má sik nak, ho gyan ün ne pel jen, nem ze tünk tör té nel mé rõl
mit gon dol jon, a hõ si es ség, az ál do zat, a ha za sze re tet fo -
gal mai alatt mit ért sen, ma gá ra néz ve mit tart son kö te le zõ -
nek. Min den ki hor doz va la mit a szí vé ben, min den ki nek
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van sze mé lyes tör té ne te már ci us 15-érõl. Ta lán nem is egy,
több is. Ha son lí ta nak ezek a tör té ne tek egy más ra, meg kü -
lön böz nek is egy más tól. Ki így él te meg a már ci us 15-éket,
ki úgy. Egy ben azon ban kö zö sek ezek a tör té ne tek: Min -
den már ci us 15-e – im má ron 157 éve – ró lunk szól. Mind -
an  nyi unk ról szól, mert a ha zá ról szól. 

Ezt ír ja Márai: „Mint ha azt mon da nám: kor bác  csal és
szö ges drót tal kény sze rít lek, hogy sze resd ön ma ga dat. A
ha za nem csak föld és hegy, ha lott hõ sök, anya nyelv, õse -
ink csont ja a te me tõk ben, ke nyér és táj. A ha za te vagy
szõ rös tül, bõ rös tül, tes ti és lel ki mi vol tod ban; õ szült, õ te -
met el, õt éled és fe je zed ki, mind a nyo mo rult, nagy sze -
rû, lán go ló és unal mas pil la na tok ban, me lyek ös  szes sé ge
éle ted al kot ja. S éle ted a ha za éle té nek egy pil la na ta is.
Ha za sze re tet re nem tud lak meg ta ní ta ni. Hi szen õrült az,
aki ön ma gát ta gad ja.”

Sok fé le fény tö rés ben lát tuk már '48 ün ne pét. Hol a tör -
té ne lem meg ha mi sí tá sá nak ha mis szán dé ka, hol a tör té nel -
mi rö vid lá tás fer dí tet te el már ci us idu sá nak mon da ni va ló -
ját. Pe dig a már ci u si ese mé nyek nek min den kor ban meg -
van a ma ga hi te les ol va sa ta. A ma élõ nem ze dé kek fi gyel -
mét a sza bad ság tól át ha tott fe le lõs ség gon do la tá ra kell fel -
hív nunk. 

A mai nem ze dé kek fe le lõs sé ge igen ha son ló, mint 157
év vel ez elõtt. Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sunk
után az eu ró pai né pek nagy és gaz dag csa lád já ba ke rül -
tünk. A mi fe le lõs sé günk, hogy ne tá vo li sze gény ro ko nok,
ha nem egyen ran gú fe lek le gyünk eb ben a kö zös ség ben. A
mi fe le lõs sé günk, hogy a ki tá ru ló le he tõ sé gek kel tu dunk-
e, ké pe sek le szünk-e él ni. 

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket! 
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NINCS AL KU!
A FOR RA DA LOM EM LÉ KE 

TET TEK RE KÖ TE LEZ

El hang zott Sop ron ban, a Hûségkútnál, 
2006. már ci us 15-én 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
„A kor mány az or szá gért van, te hát fö löt te a nem zet min -
den kor intézkedhetik….” – ír ta Tán csics Mi hály. 1848-ban
a nem zet a ma ga sor sa fe lõl in téz ke dett.

Úgy tet te azt, hogy Eu ró pá ban po li ti ka i lag a ma gyar
sza bad ság harc volt a leg si ke re sebb. Olyan de mok ra ti kus
esz mé ket, jo go kat fo gal ma zott meg a nem zet 1848-ban,
ame lyek mes  sze meg ha lad ták a kor szel le mét. Ezek ma is
ér vé nyes és egy ben örök ér vé nyû gon do la tok. Azért örök -
ér vé nyû ek, mert nem csak az em lé ke zés re ad nak al kal mat,
ha nem cse lek vés re is in dí ta nak. 

Az em lé ke zés elõ hoz za azt a kér dést, hogy a vér be  foj -
tott, ál do za to kat és hõ sö ket kö ve te lõ for ra da lom el ér he ti-e
cél ját? Ne héz a kér dés re vá la szol ni. Ami bi zo nyos: a sza -
bad ság har cot az adott eu ró pai po li ti kai és ka to nai erõ vi -
szony ok kö zött nem le he tett meg nyer ni. De az is bi zo -
nyos, hogy a for ra da lom azon ban gyõ zött. 

A nem ze ti ün nep örök ér vé nyû üze ne tet hor doz, te hát
nem csak az ak kor tör tén tek rõl szól, ha nem a má ról is. A
for ra da lom örök ér vé nyû, az az gyõ zött, de nem ért vé get.
Ma is cse lek vés re indít. „Ne zár juk ré gi sé gek kö zé!” –
mond ta Pe tõ fi 158 év vel ez elõtt a múlt ról. S mi sem te he -
tünk így a múl tunk kal. A for ra da lom örök ér vé nyû gon do -
la tok ról, va gyis esz mék rõl szól. Az esz mék pe dig nem zár -
ha tók a ré gi sé gek kö zé. Már ci us ti zen ötö di ke lé nye ge
sem mi sül ne meg, ha a sa ját ko rá nak el múl tá val csak a ma -
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gasz tos em lé ke zést szol gál ta vol na, és nem a min den ko ri
cse lek vést.

Már ci us ti zen ötö di ke az alá ve tett ség, a ki szol gál ta tott ság
min den for má ja el len, a nem ze ti el nyo más el len, az írott be -
tû és a ki mon dott szó cen zú rá zá sa el len, a ma gyar nép alá -
ve tett sé ge el len szól. Min den idõ ben. Az igaz ság és a sza bad -
ság pe dig azok az esz mék, ame lyek a for ra dal mat táp lál ják a
mai na pig. Igaz ság és sza bad ság. Gyõ zött te hát a for ra da lom?
Igen, de ma 158 után is érez zük, hogy nem ért vé get.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Az igaz ság ak kor is igaz ság ma rad, ha át me ne ti leg vesz tes.

Az igaz ság, ak kor is él, ha akár az oszt rák, akár a szov jet, akár
a ma gyar dik ta tú ra rend sze ré nek el nyo má sa ne he ze dik rá.

„Az igaz ság sza bad dá tesz ti te ket” – ír ja Já nos evan gé -
lis ta. E két alap fo ga lom – igaz ság és sza bad ság – egy más -
tól nem vá laszt ha tó el, nem for dít ha tó egy más sal szem be,
és csak is egy sé gük ben van ér tel me a tet te ink nek. Aki az
egyi kért szót emel, az szük ség sze rû en a má si kat is kép vi -
se li. Aki az egyi kért har col, egyút tal a má si kért is küzd.

Ami kor 1848-ban a már ci u si if jak a ma gyar sza bad sá gért
men tek ki az ut cá ra, a Mú ze umkert be majd a Lan de rer-
nyom dá hoz, és a bu dai vár bör tön höz, hogy Tán csics Mi -
hályt ki sza ba dít has sák, a füg get len sé gért és a tár sa dal mi
igaz sá gos sá gért foly ta tott ket tõs tö rek vé sük tör vény sze rû -
en for rott egy be.

Pe tõ fi már ci us 17-én eze ket ír ta nap ló já ba: „Ez volt már -
ci us 15-ke. Ered mé nyei olya nok, me lyek e na pot örök re
ne ve ze tes sé te szik a ma gyar tör té ne lem ben. Ese mé nyek
foly ta tá sá nak ez kö zön sé ges vol na, de (...), kez det nek,
nagy sze rû, di csõ.”

Alig több mint más fél év ti ze de volt az el sõ olyan már -
ci us 15-e, ami kor reg gel ugyan még le tar tóz tat ták azo kat,
aki ket szok tak, a be sú gók el ve gyül tek, de már nem ver ték
szét az ün nep lõ, tün te tõ fi a ta lo kat. Ezek a tö me ges fel vo -
nu lá sok, moz gal mak vit tek azu tán a rend szer vál toz ta tás
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vér te len for du la tá hoz. 1848-ban Met ter nich jól tud ta, hogy
a kül po li ti kai hely zet meg vál to zott. S mi ké sõb bi ma gya -
rok is érez tük: a szov jet ha ta lom gyen gül. Ugyan a min -
den ko ri Metternicheken is mú lik, hogy vér te len-e a for ra -
da lom, de ne fe led jük: azért még sem a metternichek let tek
a nem ze ti em lé ke zés hõ sei! 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A ma gyar tör té nel mi tu dat 1848-at meg fel leb bez he tet le -

nül di csõ sé ges nek õriz te meg em lé ke ze té ben. A nép nem
vesz tu do mást, nem akar tu do mást ven ni a sza bad ság harc
bu ká sá ról. Mi ért? Azért mert, amint Pe tõ fi is lát ta: 1848 a
,,dicsõ kez det” volt, és azért mert '48 mind má ig nem ért
vé get. Így hát el sem buk ha tott. 1848 már ci u sá nak pol gá ri
for ra dal ma foly ta tó dott 1956-ban, majd 1990-ben. Ha ma -
gunk ba né zünk, és ha kö rül né zünk még ma is ele ven,
mert még ma is van nak el éren dõ cé lok, fel ada tok.

1848-ban és 1990-ben is nem ze ti füg get len sé get, pol gá -
ri Ma gyar or szá got, po li ti kai de mok rá ci át, a ha tá ron tú li
ma gya rok kul tu rá lis vis  sza eme lé sét a nem zet be, saj tó sza -
bad sá got, fe le lõs kor mányt akar tunk. Az óta szá mos in téz -
mény, jo gi ke ret lét re jött. És még is: mi ért ér zi az em be rek
nagy ré sze ma csa ló dott nak ma gát? Mi ért ér zi ki szol gál ta -
tot tabb nak, véd te le nebb nek ma gát és csa lád ját, bi zony ta -
la nabb nak a jö võ jét? Mi ért kö zöm bös a meg szer zett po li ti -
kai sza bad ság iránt? 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
1848 és 1956 for ra dal ma má ig tar tó fo lya mat.
Örök ér vé nyû, te hát az em lé ke zés mel lett cse lek vés re

kész tet. Ar ra kész tet, hogy ne fél jünk kez de mé nyez ni,
meg vál toz tat ni azt, ami nem jó. Újat akar ni, sza bad nak len -
ni azt is je len ti, amit egy iro dal mi idé zet ta lá ló an így fe jez
ki: „az élet cél ja, a küz dés ma ga”.

Min den, ami új, ami vál to zás sal jár, ne héz fo lya mat,
mert el len ál lás ba üt kö zik. Ezt meg ta pasz tal ták Kos suth
veressipkásai, akik két vi lág ha ta lom mal – az oszt rák ház -
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zal és az orosz bi ro da lom mal – vet ték fel a har cot, és ta -
nú sít hat ják a tan kok kal szem be szál ló 56-osok. 

1848 azt is üze ni: az el vek ben nem sza bad meg al kud ni.
A meg al ku vás, a he lyez ke dés, az ügyes ke dés a metter-
nichek mód sze re, az elv te len ség mód sze re. El vi kér dé sek -
ben, tisz tes ség ben, nem ze ti ér té kek ben az igaz ság és a
sza bad ság ne vé ben nincs al ku! Csak küz de lem és harc, ál -
do zat és új ra kez dés. Min den sza bad ság har cunk ugyan -
azok ból a fel vo ná sok ból ál lott: Mind egyik a hõ si ál do zat -
vál la lás sal, ki ál lás sal kez dõ dött. A má so dik fel vo nás volt, a
vér be foj tás, a meg tor lás, az el ûzés fel vo ná sa, az tán meg az
em lé ke zés. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
El jött az idõ, ami kor a fõ haj tás nál és az em lé ke zés nél

több re van szük sé ge a nem zet nek. Mon dom: a nem zet nek,
te hát min den ma gyar nak ha tá ron in nen és túl. Min den ma -
gyar nak, még azok nak is, akik ezt ma nem ér tik, nem ér -
zik, vagy más ként gon dol ják.

Ked ves Ün nep lõk!
Itt az idõ, most vagy so ha! Itt az idõ, hogy a má ig tar tó

ma gyar for ra da lom fe je ze tét to vább ír juk. Mi mind an  nyi an,
mi kö zö sen. 2006 Ma gyar or szá gá ban ma már nem elég az
em lé ke zés, a múlt ba va ló vis  sza te kin tés. So ha nem is volt
elég. Ma több re: új ból tet tek re van szük ség. Min den ki sze -
mé lyes tet té re, az önök egyen kén ti tet té re, ar ra, ami vel se -
gí te ni tud ják a be nem fe je zett rend szer vál to zás vér te len,
de küz del mes és ál do za to kat kí vá nó for ra dal mát.

Ír juk meg kö zö sen a ma gyar for ra da lom újabb fel vo ná -
sát! Amely ben kel lõ ön be csü lés sel a ma gyar em ber lesz a
leg fon to sabb a ha zá já ban, amely ben min den ki egy for ma
mér cé vel mé ret te tik. Ír juk meg kö zö sen ha zánk tör té nel -
mé nek új fe je ze tét, ahol a tisz tes sé ges mun ká ból tisz tes sé -
ges meg él he tést biz to sít ha tunk csa lád ja ink nak. Kö vet kez -
zék az a fe je ze te tör té nel münk nek, amely ben az idõ sebb
pol gár tár sa in kat anya gi és er köl csi meg be csü lés il le ti, és
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bol dog nyu godt öreg kor, amely ben bol dog és elé ge dett
csa lá dok ban bol dog gye re ke ket ne vel nek tisz tes ség re, be -
csü let re, hit re, sze re tet re. Ír juk meg azt a fe je ze tet, amely -
ben a ma gyar nem zet ha tá ron be lül és túl egy más ra ta lál. 

Ves sünk vé get an nak, hogy egy újabb, hoz zá nem ér tõ
írók ál tal meg írt, ki is mer he tet len tör té net fel vo ná sa i nak
sta tisz tái le gyünk. Egy olyan fel vo ná sa kö vet kez zék tör té -
nel münk nek, ame lyet min den jószándékú em ber ma ga
ala kít hat, és amely ben min den ki vál lal és kap is meg fe le -
lõ sze re pet a si ker ér de ké ben. Ma már nem csak le he tõ sé -
ge, és jo ga, de min den ki nek szent kö te les sé ge, hogy nem -
ze tünk tör té ne té nek újabb fel vo ná sá hoz hoz zá te gye azt,
ami re te het sé ge, ké pes sé ge, ere je sze rint meg te het. A si ker
pe dig a nem zet kö zös si ke re lesz: egy fel emel ke dõ, szel le -
mi ek ben és lé lek ben erõs, gaz dag, gya ra po dó, re mény te li
nem zet Ma gyar or szá ga.

Eh hez kí vá nok önök nek ezen az ün ne pen egész sé get
és sok erõt!

Is ten áld ja önö ket! Is ten áld ja Sop ront! Is ten áld ja Ma -
gyarországot! Hajrá Ma gyar or szág! Haj rá Ma gya rok!
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CSAK ESZ MÉK KO VÁ CSOL NAK 
A TÖ MEG BÕL NEM ZE TET

El hang zott  Kópházán, 2006. már ci us 15-én

„Amely nem zet nek nincs hi va tá sa, az el pusz tul ment he tet -
le nül. De jaj azon nem zet nek is, mely re nagy hi va tást ru -
há zott a gond vi se lés, de amely vagy fel fog ni nem ké pes
ezen hi va tást, vagy an nak meg fe le lé sé hez az er köl csi erõt
nélkülözi…” – mond ta Kos suth La jos 1848-ban.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
1848-ban a nem zet fel is mer te hi va tá sát és an nak tel je sí -

té sét vég hez vit te. Tud juk: a sza bad ság har cot le ver ték, de
az is bi zo nyos: a for ra da lom gyõ zött. A ki ví vott sza bad ság
so ha sem vég le ges ál la pot, azért min dig új ból és új ból meg
kell küz de ni. Bár a sza bad ság har ca in kat le ver ték, de a
harc és az ál do zat még sem volt hi á ba va ló. A tör té ne lem
so rán meg ta pasz tal hat tuk: sem mi lyen meg tor lás nak, sem -
mi lyen ter ror nak, sem mi fé le dik ta tú rá nak, vagy kül sõ erõ -
nek nem si ke rült le tör nie azt a sza bad ság vá gyat, amely
1848-ból ka pott és kap él te tõ erõt. Ez tet te a nem zet ün ne -
pé vé már ci us 15-ét.

1848-nak ez a ki su gár zá sa és ere je a mai na pig mér cé je
an nak, hogy a nem zet men  nyi re sza bad.

Mér cé je a de mok rá cia ér vé nye sü lé sé nek. Mér cé je an -
nak, hogy men  nyi re szol gál ja a nem zet jól lét ét a gaz da sá -
gi fej lõ dés, mér cé je an nak, hogy az, aki dol goz ni sze ret ne
ta lál-e mun ka he lyet. Mér cé je an nak, hogy a csa lá dok mer -
nek-e vál lal ni gyer me ke ket, hogy biz ton ság ban ér zik-e
ma gu kat. Mér cé je an nak, hogy egy egész élet mun ká ja és
küz del me után men  nyi re meg be csül tek nyug dí ja sa ink.
1848 esz mé nye mér cé je an nak, hogy lel ki ek ben és szel le -
mi ek ben erõs-e egy kö zös ség, hogy a nem zet bí zik-e jö võ -
jé ben.
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Ha így vi szo nyu lunk 1848-hoz, ak kor fel kell ten nünk
né hány kér dést. Ho gyan is érez het né ma gá é nak a je len be -
li ál la po to kat az, aki nek a min den na pi éle te ne he zebb, sõt
so kak ese té ben re mény te le nebb? Ho gyan érez het né most
kö ze lebb ma gá hoz ha zá ját az, aki bár egy re töb bet dol go -
zik, még is egy re ne he zeb ben ne ve li a gyer me ke it? Ho gyan
is érez het né sza ba dabb nak ma gát az, aki egy re in kább ki -
szol gál ta tott nak ér zi ma gát és csa lád ját, és azt ta pasz tal ja,
hogy most ke vés bé ura sa ját sor sá nak, mint ko ráb ban volt? 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Nem ze ti ün ne pün ket nem csak az esz mék és gon do la -

tok te szik örök ér vé nyû vé, ha nem az is, hogy má ig tar tó fo -
lya mat. At tól örök ér vé nyû a nem zet ün ne pe, hogy mi tõ -
lünk, a hõ sök és ál do za tok mai utó da ik tól is cse lek vést kí -
ván. Ha min den ki meg nem te szi ma is a ha za irán ti kö te -
les sé gét, ak kor az em be rek több sé ge szá má ra a ha za csak
egy szép szó ma rad. Ma is igaz – akár csak 158 év vel ez elõtt
–, hogy a több ség ál tal ho zott ál do za tok ered mé nye csak
szûk cso por tok gya ra po dá sát, és nem a több ség fel emel ke -
dé sét szol gál ják. Érez zük an nak kö vet kez mé nyét, hogy Ma -
gyar or szág anya gi, eg zisz ten ci á lis ér te lem ben tel je sen ket -
té sza kadt. Mind ezt el mé lyít he ti a kul tu rá lis el kü lö nü lést,
amely a ki vált sá gos ok szá má ra ké nyel mes, de a lemaradot-
takat egy re re mény te le nebb hely zet be ta szít hat ja. Érez zük
mi lyen meg alá zó a hõ sök nek, hogy a min den ko ri metter-
nichek és haynauk ma hõs nek és for ra dal már nak kí ván ják
ma gu kat át fes tet ni a tör té ne lem arc kép csar no ká ban.

Ezért 1848 üzen önök nek egyen ként, és üzen a kö zös -
sé gek nek. Min den ki sze mély sze rint ma ga fe le lõs a ha za
sor sá ért. A ha za nép ének mind nyá jan tag jai va gyunk – fi -
gyel mez tet Kos suth La jos. Ezért mind an  nyi unk kö te les sé ge
a ha zá ért ál do za tot hoz ni. Nem vér ál do zat ra, és nem harc -
ra van szük ség, ha nem meg ten ni azt, ami re jo gunk van,
hogy a 2006-os esz ten dõt sors for dí tó vá te gyük a nem zet
éle té ben.
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1848. már ci us 15-e az ös  sze fo gás szük sé ges sé gé rõl és
ere jé rõl is szólt. A kö zös ség ere jé rõl. A tö meg kö zös ség gé
ak kor vá lik, ami kor esz mék ko vá csol ják ös  sze: kö zös ér té -
kek, ha gyo má nyok és kö zös cé lok, és hogy tud együtt cse -
le ked ni. Ezért nin cse nek kis és nagy kö zös sé gek, csak lel -
ke i ben és szel le mi ek ben erõs, vagy gyen ge kö zös sé gek
van nak. 

Ilyen kor, a nem zet ün ne pén a vi lág min den pont ján,
ahol ma gu kat a ma gyar nem zet hez tar to zók él nek, egy ér -
tel mû vé vá lik ez az ér zés. Egy ben fel eme lõ vé. A nem zet -
hez va ló tar to zás ér zé se füg get len lak hely tõl, anya nyelv tõl.
És az em ber nem azért sze re ti a ha zá ját, mert nagy, ha nem
azért, mert az övé! A gyer mek ko rát je len ti, az if jú sá gát, a
csa lád ját, a mun ká ját – va gyis az éle tét, és az utó da i nak
sor sát. És egy kö zös ség csak ak kor le het bol dog, ha tag jai
is azok.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Önök bõl áll a kö zös ség: egyen ként és sze mé lyen ként.

Be lõ lünk áll a kö zös ség, min den jó szán dé kú és a kö zös -
sé gé ért fe le lõ sen ten ni aka ró em ber bõl áll a nem zet.

„Nem az a kér dés kö zöt tünk: ha lad junk-e, avagy me -
gáll junk. E kér dést eldönté a Min den ha tó, mi dõn a vi lá got
meg te rem tet te, és bi zony nincs erõ, amely a vi lág ke rék
kül lõ i be vág has son. Nem ez hát a kér dés kö zöt tünk, ha -
nem az: hogy mit, és mi ként? És itt egy ma ga sabb né zõ -
pont ra van szük ség” – mond ta Kos suth La jos.

1848 kö te lez ar ra, hogy ha zánk sor sát és ben ne egyé ni
sor sun kat mér le gel jük, ar ról vé le ményt for mál junk, és a jö -
võ ér de ké ben bát ran cse le ked jünk.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Itt az idõ, most vagy so ha! Igen, el jött a cse lek vés ide je.
A ha za nép ének mind nyá jan tag jai va gyunk – mond ta

Kos suth La jos. Itt az idõ, hogy ezt ér vény re is jut tas suk. Te -
gyük ezt ab ban a tu dat ban és az zal a fe le lõs ség gel, amely  -
lyel elõ de ink is tet ték. Te gyük an nak tu da tá ban: nem biz -
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tos, hogy az el éren dõ cé lok nak be tel je sí tõi le szünk, de
min den kép pen ré sze sei, és to vább örö kí tõi. Ez a köte-
lességünk az utá nunk jö võk kel, gyer me ke ink kel, uno ká -
ink kal szem ben.

Tán csics Mi hály 1848-ban azt mond ta: „A kor mány az
or szá gért van, te hát fö löt te a nem zet min den kor intézked-
hetik.”

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A nem zet mi va gyunk, min den, a ha za sor sá ért fe le lõs -

sé get ér zõ, és ál do za tot is vál la ló ma gyar. Ezért Tán csics
sza va i val él ve, 1848 azt üze ni: el jött a nem zet in téz ke dé sé -
nek ide je.

Kö szö nöm, hogy önök kel le het tem, kö szö nöm, hogy
meg hall gat tak. Is ten áld ja önö ket, Is ten áld ja Ma gyar or -
szá got!
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1956 A NEM ZET ÉLET ERE JÉ NEK
MÉR CÉ JE

El hang zott Sop ron ban, a Hû ség kút nál, 
2005. ok tó ber 23-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Tisz telt Em lé ke zõk! 
„Cá fol ha tat la nul csak a hõ sök nek és már tí rok nak van
iga zuk” – ír ja egyik is mert 56-os ver sé ben Nagy Gás pár
köl tõ. A ma gyar em ber, pe dig, bi zony tör té nel mé ben sok
hõs re és már tír ra lel. 1956. ok tó ber 23-a a hõ sök, és már -
tí rok tet te i ben az igaz utat mu tat ja. Azt az utat, ame lyen
a bu da pes ti fi a ta lok is el in dul tak ki bon tott zász ló ik kal.
Azt az utat, ame lyen a sop ro ni egye te mis ták is el in dul -
tak, úgy hogy õk ma guk is zász ló ként lo bog tak. ’56 fi a -
tal jai elõ í té le te ik, múlt juk fö lé emel ked ni ké pes fi a ta lok
vol tak, bát rak és el szán tak, akik nem rom bol ni akar tak,
ha nem épí te ni: egy új, igaz sá gos ren det. 

So kan va gyunk Sop ron ban is olya nok, akik jól em lé ke -
zünk ezek re a na pok ra. „Tíz nap, harc ban, vér ben, szenve -
désben” – ír ta a Nem ze ti Ta nács Lap já nak, a Sop ro ni Nap -
ló nak no vem ber 3-ai ve zér cik ke. 

Mi, sop ro ni ak mél tán va gyunk büsz kék a sop ro ni egye -
te mis ták ra. Mi, akik át él tük eze ket a na po kat „harc ban vér -
ben szen ve dés ben” vagy akik az tán me ne kül tünk, mert me -
ne kül nünk kel lett, pon to san tud juk, hogy mit is je len te nek
ezek a sza vak. És ezt min den ál do za tot, min den hõst és
min den már tírt számontartó ma gyar em ber tud ja. 1956 örö -
kö sei itt Sop ron ban, Ma gyar or szá gon és szer te a vi lág ban
má ig meg õriz ték a for ra da lom igaz sá gát. Ezért va gyunk ma
itt. En nek az igaz ság nak az ere je gyûjt egy be ben nün ket.

„Cá fol ha tat la nul csak a hõ sök nek és már tí rok nak van
iga zuk” És mind azok nak, akik ezt fel is me rik és meg ér tik.

63FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



És mind azok nak, akik eb ben az igaz ság ban gyö ke rez ve
pró bál nak cse le ked ni. Eb bõl a hõ si és már tí ri igaz ság ból
fa kad az tán az a lel ki erõ, amely év ti ze dek re erõt adott és
ad a meg pró bál ta tá sok ban, a har cok ban. Ez az erõ a meg -
ma ra dást szol gál ja, min den ne héz ség el le né re. Ez a nagy
ös  sze fo gá sok ere je is, amely kö zös ség gé for mál. 

A nem zet élet ere jé nek mér céi ezek a pil la na tok. Az
igaz ság hõ se i nek, ál do za ta i nak helyt ál lá sa is örök mér ce.
Mert 1956 ös  sze fo gá sa az or szág tett ere jét, élet ere jét mu tat -
ta: azt, hogy a sza bad ság le ve gõ je jobb, mint a ha zug ság
kép mu ta tá sa, hogy sza bad ság ban él ni an  nyi, mint nem fél -
ni, an  nyi, mint meg sza ba dul ni a kö nyör te len el nyo más tól.
A sza bad ság ban az igaz ság min dig a ha mis ság fö lé emel -
ke dik. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Sop ron kör nyé kén több ezer nõ és fér fi volt ré sze se a

49 év vel ez elõt ti ese mé nyek nek. Vég hez vit ték a 20. szá za -
di ma gyar tör té ne lem egyik leg nagy sze rûbb tet tét. Az õ
for ra dal muk a mi for ra dal munk, egy ben min den el jö ven -
dõ nem ze dék for ra dal ma. Az igaz ság for ra dal ma volt 1956,
mert az áhí tott rend meg te rem té sé re irá nyult. Mert az iga -
zi for ra da lom is mér ve nem a fel for ga tás, ha nem a rend
meg te rem té se. A rend szer ve zett sé get, ha tá ro zott sá got fel -
té te lez. A rend ér de ké ben, a sza bad ság ne vé ben vál toz tat -
ni kel lett mind azon, ami ha mis, és rossz volt. Vál toz tat ni
kel lett, és ugyan ak kor tisz tel ni és meg tar ta ni azt, ami ér ték,
ami a to váb bi ak ban mér cé ül szol gál hat. Er rõl szól tak 1956
sop ro ni ese mé nyei is. A sop ro ni hall ga tók kö ve te lé sei ha -
son ló ak vol tak a bu da pes ti hall ga tó ké hoz. Ezek kö zött
vol tak or szá go sak és vol tak köz vet le nül a di á kok prob lé -
má i ra vo nat ko zó ak. Kü lön sop ro ni kö ve te lés volt a ha gyo -
má nyos sop ro ni ka rok új já é lesz té se: a Bá nyász, a Ko hász,
az Er dész Ka rok új bó li meg ala pí tá sa. 

Az em lé ke zõk sze rint az 1956. ok tó ber 23-i fel vo nu lás a
vá ro son igen ün ne pé lyes volt. Sop ron ban, ha son ló an más
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egye te mi vá ro sok hoz, Hall ga tói For ra dal mi Bi zott ság ala -
kult. Ez a he lyi ta nács tól gya kor la ti lag át vet te a ha tal mat
ad dig, míg a vá ros ban új ve ze tés nem ala kult. Ön kén tes
rend õr ség, üze mi és mun ka he lyi mun kás ta nács ok ala kul -
tak, ame lyek kép vi se lõ ket küld tek a hall ga tói tes tü let hez.
Azért, hogy a hall ga tók ha té ko nyab ban tud ják szol gál ni a
for ra da lom ügyét, in kább a bu da pes ti ek nek kül den dõ vér,
gyógy szer, éle lem el jut ta tá sá ban vet tek részt. Min den terv -
sze rû en mû kö dött. A hall ga tó ság irá nyí tot ta a vas úti köz le -
ke dést Bu da pes tig, és meg szer vez ték a te her au tó-flot tát,
mely tíz na pon át meg sza kí tás nél kül üze melt. Ez egy ben
ki vá ló mér nö ki mun ká nak is bi zo nyult, és fon tos sze re pe
volt a for ra da lom ese mé nye i ben. A sop ro ni ese mé nye ket
mind vé gig a kon szo li dá ci ó ra va ló tö rek vés jel le mez te. Pél -
da er re a Ta kács End re ve ze té sé vel meg ala kult ide ig le nes
Nem ze ti Bi zott ság, vagy az, aho gyan a Rol ler Fe renc ve zet -
te di ák szer ve zet meg aka dá lyoz ta a sop ron kõ hi dai köz tör -
vé nyes ra bok ki szö ké sét. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Az idé zett sop ro ni ese mé nyek is azt mu tat ják, hogy a

sop ro ni fi a ta lok 1956-ban bá tor ta nú sá gát ad ták a fe le lõs -
ség tel jes helyt ál lás nak. A fe le lõs ség tel jes helyt ál lás pe dig
mér cé je a tet tek nek. 1956-ban be bi zo nyo so dott, hogy,
akik ke zük be ve szik a sor suk ala kí tá sát, azok új já szer vez -
he tik éle tü ket, új já szer vez he tik az or szág éle tét. 

Tisz telt Sop ro ni ak! 
A for ra da lom le ve ré se után több ez ren me ne kül tek el

Sop ron ból. Az itthonmaradottak, a me ne kül tek, és a visz  -
sza té rõk tör té ne tei is mer tek. Én ma gam ezek nek a tör té ne -
tek nek több szö rö sen is át élõ je, ta nú ja vol tam és va gyok.
Az el tá voz ni kény sze rült nõ vé rem sor sá nak va gyok ta nú ja.
An nak, aho gyan gyer mek ként meg él tem a kény sze rû me -
ne kü lést, a me ne kült tá bort, majd a vis  sza té rést. Az ál do za -
tok itt él tek és itt él nek kö zöt tünk. És tud juk, hogy kik vol -
tak a hõ sök és a már tí rok. 
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,,Cáfolhatatlanul csak a hõ sök nek és már tí rok nak van
igazuk” 1956 mér cé je ez zel az igaz ság gal mér. Az zal a tör -
té nel mi em lé ke zet tel, amely meg tisz tít ja a múl tat a fél re -
ma gya rá zá sok tól. A tör té nel mi em lé ke zet az ar ra ér de mest
meg õr zi. Az új nem ze dé kek pe dig ha gyo mány ként és ér -
ték ként le szûr ve kap ják mind azt örök sé gül, amit apá ik,
nagy apá ik hõs ként, már tír ként, vagy ál do zat ként vit tek
vég hez. Az utá nunk jö võ nem ze dé kek nek pe dig meg kell
is mer nie és meg kell ér te nie 1956 igaz sá gát. Meg kell is -
mer ni ük azt, hogy 1956 elõtt kény sze rû ha zug ság ban él tek
Ma gyar or szág pol gá rai, hogy a ha ta lom rend re el fed te,
meg ha mi sí tot ta a va ló sá got. Az utá nunk jö võ nem ze dé -
kek nek mér cé ül kell, hogy szol gál jon 1956. Mér ce mind -
azok nak a tet te, akik ké szek vol tak ál do za tot vál lal ni az
igaz sá gért. 

1956 egyik iga zo dá si pont ja a ma gyar ság nak. 1956-ban
ta pint ha tó volt a sza bad ság, ha son ló an az 1989-es esz ten -
dõ höz. Az tán 1956 után hos  szú és ne héz út kö vet ke zett. És
hos  szú és ne héz utat jár tunk be 1989 után is. És most,
2005-ben, 49 év vel 1956 után, és 16 év vel 1989 után áll -
junk meg egy pil la nat ra. Gon dol juk át, hogy mi a meg õr -
zés re va ló, és mi az, amin vál toz tat nunk kell. Kö zös jö -
võnk ér de ké ben ve gyük szám ba ér té ke in ket, és me rít sünk
bá tor sá got a job bí tó szán dé kú vál toz ta tás hoz. A hit, a sze -
re tet és az ös  sze fo gás ere jé vel, te remt sük meg ma gunk azt
a kö zös ha zát, amely ben ne künk az igaz sá gért és a sza -
bad sá gért nem meg hal nunk kell, de fe le lõs sé günk és kö -
te les sé günk ér te él ni, ten ni és dol goz ni. 

Eh hez kí vá nok önök nek erõt, és tö ret len hi tet. 
Haj rá Ma gyar or szág! Haj rá Sop ron!
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HA ZUG SÁG FOJ TO GAT JA 
’56 ÖRÖK SÉ GÉT

El hang zott Nagy cen ken, az 1956. évi for ra da lom 
és sza bad ság harc 50. év for du ló ján, 2006. október 20-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Em lé ke zõk!
Akik sze mé lye sen részt vet tek az egész or szá got, – s né mi -
leg a nagy szov jet bi ro dal mat is – meg ren dí tõ 1956-os küz -
de lem ben, azok ban is sok fé le em lék és sok fé le ér zés ka -
va rog. Ta lán még ma is több gyász, ke se rû ség, mint öröm.
Ho lott nagy idõk vol tak azok. A ma gyar ság olyan tör té ne -
lem for má ló nap jai, me lyek csak 1848. már ci u sá hoz ha son -
lít ha tók. Csak hogy 1956-ban ha ma rabb jött a bu kás, s utá -
na a Haynauénál is ke gyet le nebb, vé re sebb meg tor lás.
Ezért sem tu dunk öt ven év után sem egy aka rat tal ün nep -
ként vis  sza gon dol ni a di csõ sé ges ma gyar ok tó ber re, ame-
ly re pe dig az egész vi lág úgy te kint, mint egy kis nép ha -
lál meg ve tõ hõ si es sé gé nek örök pél dá já ra.

És azért sem, mert év ti ze de kig az el lent mon dás fe szült -
sé ge kí sér te ’56-ot. Tud tuk az igaz sá got. Hogy volt harc, és
el söp rõ túl erõ. Vol tak ál do za tok és hõ sök, re mény ség, az -
tán vé res meg tor lás, ki vég zé sek, bör tö nök, de por tá lás, me -
ne kü lés. Ál do za tok és gyil ko sok, ki re kesz tet tek és ki re -
kesz tõk, vét le nek és vét ke sek, hõ sök és gyá vák, ha za fi ak
és ha za áru lók, for ra dal má rok és pu faj ká sok, ki fosz tot tak és
fosz to ga tó ik év ti ze de kig él tek együtt a vis  sza foj tott, el hall -
gat ta tott igaz ság lel ket ölõ sú lya alatt. De az el ti port sza bad -
ság el ti por ha tat lan esz mé nye meg-meg csil lant, mi köz ben
’56 igaz sá ga év ti ze de kig ki mon dás ra várt. Az 1956 „el len -
for ra da lom nak” ne ve zett, nyílt ha zug sá ga kö ré épí tett rend -
szer el vi sel he tet le nül nyo mo rí tot ta a nem zet lel két. 

Kan nás Ala jos vers so rai sze rint: „Öt ven hat, Szu ez, Te he -
rán, Tel Aviv,/igérgetõsdit ját szó nagyhatalmat/di á kok
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rántnak porba,/mert a szív, az If jú szív még Igaz sá gért
dob ban”.

1956 ju bi le u mi év for du ló ján azt lett vol na a mél tó, ha
több mint más fél év ti zed del az igaz ság ki mon dá sa után
vég re el ér ke zett vol na a szem be sí tést is el vi se lõ, tel jes tisz -
tán lá tás, ide je. És köz ben ho va ju tot tunk?

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Olyan idõk kö szön töt tek má ra ránk, ame lyek ben már

az igaz ság vé del mé re kény sze rü lünk a ha zug ság gal szem -
ben. Mert még kí sért a múlt. Az a múlt, amely ben az in téz -
mé nye sí tett ha zug ság dúlt, és ame lyet át örö kí tet tek. Sze ret -
ném re mél ni, hogy a ju bi le u mi év for du ló kö ze lebb vi het
az 1956-os esz mék ki tel je sí té sé hez, de a ha zug tör té nel mi
örök ség mi att, a ma ga tel jes sé gé ben ma ra dék ta la nul még -
sem va ló sul hat meg. 1956 igaz sá gá ra rá te lep szik 1957 bû -
ne, és fel szín re ke rül nek 2006 ha zug sá gai. Az 1956-ban el -
eset tek, a meg hur col tak, az el ûzöt tek, a hõ sök és a vér ta -
núk ál do za ta ar ra kö te lez, hogy ma, 2006-ben kö nyör te len
ha tá ro zott ság gal meg véd jük az igaz sá got.

„Az igaz ság sza bad dá tesz ti te ket” – mond ja Já nos evan -
gé lis ta. A Bib lia az élet köny ve, az élet ne vé ben üze ni
hogy az a for ra da lom, amely éle tek kel fi ze tett az igaz sá gért
és a sza bad sá gért nem es het egy ha zug ság ra épült rend -
szer pré dá já vá, és el her dá lan dó örö kségé vé sem. 1956 bib -
li ai mér cé vel mért igaz sá ga az utó do kat is meg mé ri. Ez az
igaz ság mé ri meg nem ze tün ket, ma gyar sá gun kat, ha za fi sá -
gun kat.

S az ered mény? „Sem az egy ko ri for ra dal má rok ge ne rá -
ci ó ja, sem a kö vet ke zõk nem vol tak ké pe sek a nem ze ti
ün nep meg te rem té sé re, s ez a hi ány ’56-tól im már el vá -
laszt ha tat lan” – ezt Só lyom Lász ló, köz tár sa sá gi el nö künk
mond ta a kö zel múlt ban.

Meg cá fol ni, mind ezt – is mer jük be – saj nos, ma 2006.
ok tó be ré ben – az igaz ság mér té ké vel mér ve – nem le het.
Az öt ven ha tos ma gyar for ra da lom egyik er köl csi ér té ke és
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leg in kább meg szív le len dõ örök sé ge ép pen az volt, hogy
egye sí te ni tud ta a nem ze tet. Má ra ez az ér ték és örök ség
el ve szett, új ból in téz mé nye sí tett ha zug ság foj to gat ja.

A ma gyar for ra da lom le ve ré se kor Svájc ba me ne kült
Mol nár Mik lós Pá rizs ban egy köny vet adott ki 1956-ról. Ez
volt a cí me: Egy ve re ség di a da la. En nek a cím nek mo rá lis
üze ne te volt. Va ló ban, a vi lág tör té nel mi nek szá mí tó ese -
mé nyek táv la to sabb ér tel me sze rint egy el ti port és meg alá -
zott nép nem min den na pi bá tor ság gal és ön fel ál do zás sal
ara tott er köl csi gyõ zel met egy zsar no ki rend szer és egy el -
nyo mó nagy ha ta lom fö lött. A ma gyar for ra da lom és sza -
bad ság harc ugyan fegy ve re sen el bu kott – a szov jet túl erõ -
vel szem ben tör vény sze rû en el kel lett buk nia – de er köl -
csi leg és po li ti ka i lag gyõ zött. Gyõ zött, mert az em be ri ség
és a ma gyar ság leg szen tebb tö rek vé se it kép vi sel te. Eze ket
a tö rek vé se ket az óta a kö zép- és ke let-eu ró pai tör té ne lem
ké sõb bi ala ku lá sa is iga zol ta.

Ne künk, 1956 örö kö se i nek ma kö te les sé günk az igaz -
ság gal mért szem be né zés, és szem be sí tés. Ne fe led jük: a
ma gyar for ra da lom volt az el sõ nagy sza bá sú tör té nel mi
ese mény, amely a nagy vi lág köz vé le mé nye elõtt meg kér -
dõ je lez te a kom mu nis ta rend szer alap ve tõ cél ki tû zé se it,
és le lep lez te a né pe ket el nyo má sa alatt tar tó szov jet ural -
mat. Ne fe led jük: A ma gyar öt ven hat örök sé gét foly tat ta
az 1968-as „prá gai ta vasz” és az 1980-as len gyel Szo li da -
ri tás, majd tel je sí tet te be a kö zép-eu ró pai rend szer vál toz -
ta tá sok 1989-es ese mény so ro za ta. Má ra mi vé lett az er -
köl csi örök ség? El osz lott, el erõt le ne dett, mert a csen des -
nek tû nõ hét köz nap ok alatt, fo lya ma tos nyo más sal, és
egyéb ki fi no mult esz kö zök kel tet tek ar ról, hogy így tör -
tén jen. 

Ne künk ma fe le lõs sé günk és a már tí rok kal, ál do za tok -
kal szem be ni kö te les sé günk, hogy az igaz ság tör té nel me
mel lett ki áll junk. Hogy még mu lasz tás sal se hi te le sít sük a
ha zug sá got.
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Csak így ér het jük el, hogy mi ma gunk vis  sza nyer jük '56
er köl csi örök sé gét és di men zi ó ját. Csak így ér het jük el,
hogy 1956 a nem zet nek az igaz ság- és sza bad ság tisz te lõ
nem ze tek kö zös sé gé ben biz to sít sa a tör té nel mi elõ re ju tás
re mé nyét, hogy ér vé nye sít hes se ere jét a tör té ne lem transz -
cen den tá lis ma gas la tán. Hogy be tölt hes se hi va tá sát, és
mint aho gyan a nem zet nek ed dig is el len ál ló erõt, bi zo -
nyos, a vég le ges er köl csi rom lást meg aka dá lyo zó im mu ni -
tást és er köl csi min tát adott.

És most es sék szó a sze mé lyes for ra dal mak ról. Mert '56
egye sí tõ ere je ép pen ab ban nyil vá nult meg, hogy a sze mé -
lye sen, egyen ként kü lön-kü lön meg élt igaz ság nap ja it egy  -
gyé for rasz tot ta. Itt a nyu ga ti vé ge ken ki kell mon da nunk:
Egy sza bad, füg get len, de mok ra ti kus Ma gyar or szág meg te -
rem té sért folyt a harc, és a mun ka. Il let ve azért, hogy se -
be sül tek szá zai gyógy szert, köt szert, vért kap ja nak, hogy
élet ben ma rad ja nak. Se be sül tek ez rei kö szön he tik is me ret -
le nül is éle tü ket a kör nyék be li for ra dal má rok nak. A nyu -
gat-ma gyar or szá gi, a kis al föl di 56-osok helyt ál lá sa, tet tei
sem mi vel sem ke ve seb bek a pes ti ut cán har co ló ké nál.
Örök pél dát mu tat tak em ber ség bõl, ál do zat ból, tisz tes ség -
bõl, fe le lõs ség tu dat ból. Vi lág tör té nel met ír tak a két hét
alatt. Az ese mé nyek részt ve või, önök, és mind azok, akik
ma már fi zi ka i lag nem le het nek itt, de his  szük, hogy lé lek -
ben ve lünk van nak, arany be tûk kel ír ták be ne vü ket a ma -
gyar tör té ne lem be.

A Ma gyar Egye te mis ták és Fõ is ko lás ok Szö vet sé gé nek
(MEFESZ) tag jai, az itt élõk, a ha zát el hagy ni kény sze rü lõk
ma is élõ ta núi an nak, hogy ne mes cse le ke de te ik ho gyan
szol gál ták az igaz sá got. Akik pe dig el hagy ták szü lõ ha zá ju -
kat nem ka land vágy ból tet ték, ha nem – amint a tör té ne lem
iga zol ta – jog gal fél tek a meg tor lás tól. A me ne kül tek fel -
hív ták a vi lág fi gyel mét és lel ki is me ret ét ar ra, hogy mit
mû vel nek itt a szov jet meg szál lók, és a se gít sé gük kel ha -
ta lom ra ju tott báb kor mány.
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Önök kel együtt tud juk: öt év ti zed egy em ber éle té ben
na gyon hos  szú idõ, de az is igaz, hogy egy nem zet tör té -
ne té ben még nem tör té nel mi táv lat. Ezért ért he tõ, hogy
van nak be nem he gedt se bek. A for ra da lom fegy ve res le -
ve ré se még he te ket vett igény be. No vem ber 4-én a ko ra
dél utá ni órák ban a tér ség ben fegy ve res el len ál lást ter vez -
tek, ami meg hi ú sult, ugyan is a fertõdi tü zér ez red lö ve ge i -
bõl hi ány zott a gyúj tó szeg. Pe dig Kópháza és Nagy cenk
tér sé gé ben fi a ta lok szá zai ké szül tek az el len ál lás ra, hogy
az utol só töl té nyig ki tart sa nak a több szö rös túl erõ vel
szem ben. A sors így õriz te meg eze ket a fi a ta lo kat ak kor,
és ke rül het ték el, hogy ne ve ik a hõ sök fa lán akár több
száz zal gya ra pít sák az el eset tek név so rát.

Em lé kez zünk ke gye let tel a hõ sök re, már tí rok ra és az
az óta el hunyt ál do za tok ra, és ne fe led jük: az igaz ság sza -
bad dá tesz.

Csak az igaz ság tesz sza bad dá egyént, ki sebb kö zös sé -
get, te le pü lést, és nem ze tet egy aránt.
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HOGY MEGMARADJUNK…
El hang zott Sop ron kõ hi dán, a Szov jet uni ó ban volt 

Ma gyar Po li ti kai Ra bok és Kény szer mun kás ok Szer ve ze te 
meg em lé ke zé sén, 2006. szep tem ber 9-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
„Min ket csak azok ért het nek meg, akik egy csaj ká ból et tek
ve lünk.” Ezt a mon da tot, egy fo goly as  szony le ve lé nek
egyik mon da tát ír ta Szolzsenyicin, a gulágot meg járt, No -
bel-dí jas író egyik köny vé nek ele jé re. Ez azért igaz, mert
az el hur col tak kal kap cso lat ban a fél re ve ze tõ pro pa gan da,
a kö dö sí tés, a ha zug ság olyan mér té kû volt, hogy még ma
is van nak, akik az az óta elõ ke rült ada to kat is két ség be
von ják, és so kan van nak saj nos olya nok is, akik en nek a
sö tét kor szak nak a tör té né se i rõl ke ve set, vagy sem mit sem
tud nak.

A kény szer tá bo rok és az el hur co lá sok, a meg aláz ta tá -
sok bû ne a múl té, ugyan, de az hogy mind ez az em ber tár -
sa ink el len el kö ve tett em ber te len ször nyû ség men  nyi re vá -
lik ma a köz tu dat ré szé vé a je len fe le lõs sé ge. Ha ezt el mu -
laszt juk, ak kor bû ne lesz ez a je len nek is.

A mi ál do za tok és hõ sök irán ti fe le lõs sé günk a foly to -
nos tör té nel mi tu dat vis  sza ál lí tá sa. Mert a fél re ve ze tés sel a
foly to nos tör té nel mi tu dat az el múlt 40 alatt csorbult. Pedig
szá zez re ket érin tett. Sze mé lyes és egy ben nem ze ti tra gi kus
ese mény so ro zat volt az em ber te le nül el hur colt, 800 ezer
em ber, 800 ezer csa lád tra gé di á ja. Olyan tra gi kus ese mény
volt, amely rõl év ti ze de kig nem be szél tek eb ben az or szág -
ban. Meg sza kadt a tör té nel mi tu dat, mi több, he lyet te egy
ha mis, ha zug, ál sá gos kép ala kult ki.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Ha va la mi nek az alap ja ha mis, mint a meg csor bí tott ma -

gyar tör té nel mi tu da té, ak kor ab ból csak ál sá gos tet tek, ál -
sá gos élet fej lõd het to vább. A mai fo lya ma tok, a mai köz -
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éle ti, tár sa dal mi, po li ti kai ál la po tok azt mu tat ják, hogy en -
nek kö vet kez mé nyei ge ne rá ci ó kat súj ta nak. Min ket súj ta -
nak, mind azo kat, aki ket év ti ze de kig meg fosz tot tak a tör té -
nel mi igaz ság meg is me ré sé tõl. Fél év szá zad tör té ne té nek
torz és hi á nyos is me re te nél kül a mai nem ze dék sem tud -
hat ja pon to san, hogy mi a foly ta tás ra ér de mes, és mi a
zsák ut cás örök ség. Mi a zsák ut cás, ha zug örök sé get szen -
ved jük a je len ben.

Mind ez a nem zet tu dat és a nem zet szel le mi egész sé ge
szem pont já ból ká ros és ve szé lyes. El kell ér ni, hogy ne az
el hall ga tás ha mis al ter na tí vá ja vál jék ural ko dó vá az újabb
ge ne rá ci ók tu da tá ban. Mert foly to nos tör té nel mi tu dat tal
ren del ke zõ nép tud csak jö võt épí te ni.

Az 1956-os for ra da lom ju bi le u mi évé ben tu da to sí ta nunk
kell azt is, amit a Szov jet uni ó ban volt Ma gyar Po li ti kai Ra -
bok és Kény szer mun kás ok Szer ve ze te is vall, hogy ’56 szel -
le mi sé gé ben a kény szer mun ka tá bo ro kat meg járt fog lyok, az
ál do za tok és azok csa lád ja i nak szen ve dé se is je len volt.

Szolzsenyicin imá ját idé zem, amit va ló szí nû leg a No bel-
dí ja át vé te le kor fo gal ma zott meg: 

„Ami kor gon do la tom két sé gek tõl meg száll va in ga do zik,
ami kor szel le mem le ha nyat lik, ami kor a leg ér tel me seb bek
sem lát nak sem mit az es ti sö tét sé gen túl, és nem tud ják,
mit kell ten ni ük más nap, ak kor Te, Uram, el kül död ne kem
a fény lõ bi zo nyos sá got: Te lé te zel, és Te ma gad gon dos -
kodsz ar ról, hogy a jó min den út ja ne le gyen el tor la szol va.
A föl di hír név csú csán cso dál koz va szem lé lem a re mény -
te len utat, amely ide ve ze tett, és így ma gam is to vább tud -
tam su gá roz ni az em be rek kö zé di csõ sé ged vissz fény ét!
Amed dig csak kell, Te ma gad adod ne kem az esz kö zö ket,
hogy foly tas sam, és ami kor már én nem tu dom ezt meg -
ten ni, Te majd má sok ra bí zod ezt a fel ada tot.”

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Hajt sunk fe jet és adóz zunk tisz te let tel mind azok nak a

szen ve dé se, ha lá la, és ál do za ta elõtt, aki ket 1944-1956 kö -
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zött igaz ta la nul meg hur col tak, meg öl tek, meg fosz tot tak az
élet mél tó sá gá tól, mind azok elõtt, akik nek egyet len re mé -
nyük csak az le he tett: fenn ma rad ni, élet ben ma rad ni.
Ezek nek az em be rek nek az zal is szem be sül ni ük kel lett,
hogy a fo goly lét hez ha son ló an az a vi lág, amely õket oda -
küld te ugyan úgy ke gyet len és em ber te len. A mi fe le lõs sé -
günk és kö te les sé günk, hogy a tör té nel mi tu dat ba vis  sza -
he lyez zük az igaz sá got, az 1944–56-os kor sza kot, hogy a
nem zet ér de ke it szol gá ló köz ál la pot, köz han gu lat meg vál -
toz zon, hogy a nem zet ön azo nos sá gá ban és nem ze ti ön tu -
da tá ban meg erõ söd jön, hogy meg ma rad junk.
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HARC AZ IGAZ SÁ GÉRT
El hang zott a né met or szá gi Neulingenben, 

az 1956-os emlékmû avatásán, 2006. ok tó ber 15-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Van nak na pok és he tek, ame lyek ki tö röl he tet le nek az em -
be rek tu da tá ból és egy nem ze ti kö zös ség em lé ke ze té bõl.
Az 1956-os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc ezen idõ -
szak ok kö zé tar to zik. De nem csak Ma gyar or szá gon, ha -
nem ha tá ron in nen és túl egy aránt él '56 szel le me, üze ne -
te, mert ese mé nyei az igaz sá got szol gál ták és egy ben a
sza bad sá got. Az utób bi idõ ben Ma gyar or szá gon köny vek,
vis  sza em lé ke zé sek, do ku men tu mok szá zai je len tek meg.
Év ti ze de kig a fi ó kok mé lyén félt ve õr zött fo tók, do ku men -
tu mok ke rül tek elõ.

Ezek ben a ki ad vány ok ban a for ra da lom ban részt ve võk,
és a meg hur col tak, a meg alá zot tak, az el me ne kül tek ele ve -
ní tet ték fel em lé ke i ket, és tet ték azo kat köz kinc  csé. Ez azért
na gyon lé nye ges, mert, amint azt az 1956-ot ku ta tó tör té né -
szek mond ják, így pél dá ul egy sop ro ni is el mond ta: még ma
is van nak Ma gyar or szá gon olyan ál do za tai 1956-nak, akik
fél nek be szél ni, akik fél nek fény ké pe i ket elõ ven ni.

Ez a tény min den nél job ban rá vi lá gít ar ra a rém álom ra,
amely az 1956-osok me rész, sza bad ság sze re tõ ál mát kö -
vet te. Az a tény, hogy a rend szer vál to zás utá ni 16. év ben
Ma gyar or szá gon még min dig van nak, akik tar ta nak at tól,
hogy szá muk ra be lát ha tat lan kö vet kez mé nyei le het nek, ha
a ma guk, vagy csa lád tag ja ik '56-os tény ke dé sét fel fe dik,
jel zi, hogy mi lyen ke gyet len és kö nyör te len meg tor lás el -
szen ve dõ je volt a ma gyar nem zet 1956-ot kö ve tõ en. 

De az igaz ság min den el hall ga tás és el hall gat ta tás el le -
né re él. Él az igaz ság, és nem csak a do ku men tu mok ban,
nem csak az em lé ke ze tek ben. Csak az Igaz ság az, ami túl -
él min dent, és elõbb utóbb bi zo nyo san ér vény re jut.
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„Az igaz ság sza bad dá tesz ti te ket” – mond ja Já nos evan -
gé lis ta (8,32). Ezt az üze ne tet II. Já nos Pál is örö kül hagy -
ta mi ne künk. És ez a bib li ai üze net, amely az egyet len hi -
te les Igaz ság ból szár ma zik, rá döb bent ar ra, hogy az igaz -
ság és a sza bad ság el vá laszt ha tat la nul ös  sze tar toz nak. Ahol
nem az igaz ság ér vé nye sül, ott nincs sza bad ság sem. 

1956 ju bi le u mi év for du ló ján meg moz dult Ma gyar or szág.
Az az or szág, amely 1956-ban nem tûr te, hogy ha zug ság ra
épí tett vi lá got kény sze rít rá a ha ta lom. A for ra da lom után
50 év vel a ha zug ság ra épí tett örök ség ma még min dig kí -
sért. Kí sért a múlt be li örök ség. Ma Ma gyar or szág új ból har -
cot foly tat az Igaz ság hoz ju tá sért. Mert csak az igaz ság te -
het sza bad dá egy nem ze tet.

Azt a nem ze tet, amely nek a párt ál lam szem szö gé bõl és
ha mis ér ték rend je alap ján ha zud ták év ti ze de kig, hogy
,,ellenforradalom” volt az igaz sá gért és a sza bad sá gért foly -
ta tott harc. A rend szer év ti ze de ken át éket vert em be rek,
sor sok, lel kek kö zé. Év ti ze de ken át csak az ál sá gos hi va -
ta los né zet mu tat hat ta be a for ra da lom ese mé nye it, min -
den nap ja it. Ak kor is tud tuk, hogy mind ez te le volt va lót -
lan sá gok kal, igaz ta lan vá das ko dá sok kal. Az igaz ság ol da -
lán ál ló kat hall ga tás ra ítél te a ha ta lom. Ha el me ne kül tek,
hang juk írá sa ik nem vagy alig jut ha tott ha za, ha meg szól -
tak, ak kor meg hur col ta tás, hát rá nyos meg kü lön böz te tés
ér te õket.

A ha zá ju kat el hagy ni kény sze rül tek nek min dig ott ma -
radt az el sza ka dás fáj dal ma: csa lád tól, ba rá tok tól, a szü lõ -
föld tõl. És min den lát szó la gos jó tét mel lett, az egyet len
szü lõ föld hi á nya egy élet re pó tol ha tat lan ûrt je lent. Min -
den rõl, ma gam nak, mint aki me ne kült ként szin tén út nak
in dult, majd ha za tért, sze mé lyes és egy élet re szó ló ta pasz -
ta la ta im van nak.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
’56 igaz sá ga az évek el tel té vel te ret nyert. Las san, na -

gyon las san. A lel ket, em bert pró bá ló fo lya mat még ma is
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tart. Két do log de rült ki: hogy ahány for ra dal már, an  nyi
sze mé lyes for ra da lom, re mény, terv és vágy fo gal ma zó dott
meg. Ahány em ber, an  nyi ér ze lem, an  nyi sé re lem és meg -
alá zott ság ból fa ka dó in du lat fa kadt fel. Ki-ki más kép pen
él te meg a for ra dal mat, és min den ki sze mé lye sen, mint,
aho gyan Önök is, úgy én is. Volt, aki az tán év ti ze de kig
hor doz ta te her ként csa lád já nak há nya tott éle tét, vagy
szen ve dett ép pen az el sza kí tott ság tól, ugyan ak kor sem mi
és sen ki nem tud ta az igaz ság ér ze tet ki öl ni a szí vek bõl.

De most itt azt ta pasz tal juk, hogy önö ket el tá vo zot ta kat,
az 56-osok le szár ma zot ta it és ben nün ket, úgy mond ott ho -
ni a kat, vagy a vis  sza té rõ ket ös  sze köt '56 szel le me.

Azért mert az igaz ság min dig ös  sze köt, és tu da to sí ta -
nunk kell ma gunk ban és a vi lág ban: az igaz ság min dig
gyõz. Most az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év -
for du ló ján meg moz dult Ma gyar or szág.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A for ra da lom ban ép pen az volt a cso dá la tos, hogy az

igaz ság ba ve tett hit ad ta az erõt ah hoz, hogy a sze mé lyes
for ra dal mak egy nagy kö zös aka rat ba forr ja nak, amely le -
gyûr te a ha tal mas túl erõ vel szem be ni fé lel met. A szub jek -
tí ven meg élt for ra da lom, az egyé ni sor sok és tör té né sek
még min dig na gyon kö ze li ek idõ ben, ah hoz, hogy tel jes
ob jek ti vi tás sal le hes sen szem lél ni bi zo nyos ese mé nye ket.
De az biz tos, hogy a ma gyar nép 1956. ok tó ber 23-án ki -
egye ne se dett és fel emel te fe jét, erõt ér zett ma gá ban ah hoz
a jog hoz, ame lyet tör té nel mi kö te les sé gé nek ér zett ér vé -
nye sí te ni. Vér, ál do zat és a kö vet kez mé nyek vi se lé se árán.
A ha za fi a i nak el vesz té se árán.

Igaz for ra da lom volt 1956, ame lyet az igaz ság ba ve tett
hit ve ze tett a sza bad ság fe lé, amíg a szov jet lánc tal pak sár -
ba nem ti por ták. Le het-e az igaz sá got ép pen azok el len
for dí ta ni, akik an nak ne vé ben har col tak? Tud juk, min dig is
tud tuk, hogy õk vol tak az iga zi ha za fi ak, de ke ve sen mer -
tük ezt mon da ni, ki nyil vá ní ta ni.
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Lé te zik-e en gesz te lõ elég té tel mind azok szá má ra, akik -
nek el kel lett hagy ni uk a ha zát, és azok szá má ra, aki ket a
ha ta lom igaz ság ta la nul meg bé lyeg zett, ki re kesz tett?

Lé te zik-e en gesz te lõ elég té tel mind azok szá má ra, akik -
kel szem ben mél tány ta lan in téz ke dé se ket fo ga na to sí tott az
el nyo mó rend szer, aki ket a ha za el len sé ge i nek nyil vá ní -
tott, ak kor, ami kor ép pen õk vol tak a ma gyar ha za iga zi
élõ lel ki is me re tei?

Öt ven év vel a ma gyar for ra da lom után ez az em lék mû
le gyen a bi zo nyos sá ga an nak, hogy sem mi lyen ál do zat
nem hi á ba va ló, még a vér be foj tott, le ti port for ra da lo mé
sem.

A min den na pi, és nagy tör té nel mi küz del me ink so rán
'56 min dig is olyan erõt adott, amely má ig hat, és amely –
his  szük – a jö võn ket is meg ha tá roz za. 

1956 mér cé je az igaz ság gal mér. A jö võn ket is eh hez
kell mér ni, és e sze rint cse le ked ni. Az zal a tisz tán lá tó tör -
té nel mi em lé ke zet tel, amely meg tisz tít ja a múl tat a fél re -
ma gya rá zá sok tól. Amely ben a hõ sök, az el me ne kül tek, az
otthonmaradottak ös  szes ál do za ta, amely ben mind az, amit
apá ik, nagy apá ik hõs ként, már tír ként, vagy ál do zat ként
vit tek vég hez se gít meg ér te ni és vég re tel je sí te ni a sza bad -
ság ba ve ze tõ igaz ság szel le mét.

Ezért fe le lõs sé günk és kül de té sünk is, hogy a tör té nel -
mi em lé ke zet ál ta lunk is to vább vi gye ’56 igaz sá gát, hogy
fi a tal ja ink, utó da ink meg kap ják ezt szent örök sé gül.

Mert sza bad ság ra csak azok mél tók, akik nem ad ják fel
az igaz sá gért va ló küz del met. Sza bad ság ra csak azok mél -
tók, akik tesz nek is ér te.

Ez a mi fe le lõs sé günk, amely örök idõ re szól ’56 szel le -
mé ben.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!
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A TRI A NON-KÉR DÉS 
VIS  SZA FOJ TÁ SA A NEM ZE TET 

BE TE GÍ TI MEG

El hang zott Sop ron ban, a re for má tus temp lom ban tar tott
meg em lé ke zé sen, 2005. jú ni us 4-én

„Szo mo rúbb sor sot alig szánt nem zet nek a né pek ha tal mas
Is te ne, mint most a ma gyar nak. Ezer éves, küz del mek kel
te li, ke ser vek kel csor dul tig telt, csa ló dá sok kal szin te a ki -
me rült sé gig ter helt élet után, most a las sú el sor va dás szé -
gye né re ítél te a vi lág ha tal ma sa i nak bal ga ta ná csa. És e ne -
héz íté let ter hét ro kon ta la nul, meg ér tõ szí vek nél kül kény -
te len hor doz ni. Iga za in kat nincs, aki meg ért se, ügyün ket
nincs, aki fel fog ja, fáj dal mun kat nincs, aki eny hít se, sor -
sun kat nincs, aki irá nyít sa. Ha volt kor szak, az el múlt ezer
év ben, mely ben el ha gyat va állt a ma gyar, en nél ter he sebb,
en nél szo mo rúbb, en nél vég ze te sebb alig ha volt csak egy
is, mint a mai.”

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Tisz telt Em lé ke zõ Kö zön -
ség!

Ke se rû ség gel és szo mo rú ság gal te li so rok ezek, ame -
lyek an nál in kább meg mar kol ják az em ber szí vét, hogy
egy is ten hit tel és re mény ség gel te li egy há zi elöljáró, Raffay
Sán dor evan gé li kus püs pök tol lá ból szár maz nak. Az írás
1920-ban szü le tett és a Vér zõ Ma gyar or szág an to ló gi á ban
je lent meg, ame lyet Kosz to lá nyi De zsõ szer kesz tett.

Az óta is leg újabb ko ri tör té nel münk ta lán egyik leg fon -
to sabb kér dés kö re Tri a non.

Nem árt el gon dol kod ni azon, hogy a tri a no ni bé ke dik tá -
tum ról mi kor le he tett, mi kor kel lett, és mi kor nem volt sza -
bad be szél ni. 1920. jú ni us ne gye di ke az a nap, ame lyen
egy, a né pek ön ren del ke zé si jo gát, a nem zet kö zi jo got és
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min den fé le er köl csi meg fon to lást fel rú gó, rö vid lá tó és os to -
ba bé két kényszerítettek ránk. A dol gok ala ku lá sá ban az
ak tu á lis ma gyar ál lam nak is nagy ré sze volt: a Kár olyi Mi -
hály ne vé vel fém jel zett ál lam be ren dez ke dés dokt ri ner, sa ját
áb ránd ja in kí vül sem mi vel sem szá mo ló po li ti ká ja az ezer
esz ten dõs Ma gyar or szá got is ma gá val vit te a sír ba. De ez
nem le het ma gya rá zat, még ke vés bé vi gasz. Hos  sza san so -
rol hat nánk vesz te sé ge in ket, a sta tisz ti kai ada to kat, a te rü le -
ti vesz te sé get, az em ber vesz te sé get, a nem ze ti va gyon ban
esett ká ro kat. Min den ki, aki fe le lõs sé get érez a nem zet sor -
sa iránt, eze ket is me ri. Tri a non és a Pá rizs kör nyé ki bé ke -
rend szer azon ban pa ra dox mó don nem csak ne künk, ha -
nem az egész tér ség szá má ra vesz te sé get je len tett. A ro má -
nok és a cseh szlo vák ok, ké sõbb a szlo vá kok és a szer bek
fél nek, hogy vis  sza akar juk ven ni, ami a mi énk. A tér ség
egy más sal ve tél ke dõ, el ke se re det ten szem ben ál ló mo za ik -
ál la mok ra bom lott fel. A Mo nar chia pusz tu lá sa után Kö zép-
Eu ró pa a nagy ha tal mak já ték sze re lett. Tri a non az óta is ve -
lünk, köz tünk és ben nünk él. 1920 után a tör vény ho zó és
a vég re haj tó ha ta lom aka ra ta egy sé ges volt. Mind egyik par -
la men ti párt – a szo ci ál de mok ra ta párt ki vé te lé vel – ki nyil -
vá ní tot ta vé le mé nyét, mely sze rint a bé ke dik tá tum el fo gad -
ha tat lan, ezért meg kell szün tet ni a tri a no ni bé ke szer zõ dést.
E pár tok a bé ke re ví zió mel lett tet tek hi tet.

Elõ ször Beth len Ist ván gróf, ma gyar mi nisz ter el nök
em lí tet te 1928-ban, hí res deb re ce ni be szé dé ben, hogy a
ha tá rok Ma gyar or szág szá má ra el fo gad ha tat la nok, ezért
va la mi lyen mó don meg kell a kér dést ol da ni. Ezt az el -
vet val lot ták az utá na kö vet ke zõ kor mány fõk is. A két vi -
lág há bo rú kö zöt ti ma gyar po li ti ka leg fon to sabb cél ja a
vis  sza szer zés volt, szem ben az utód ál lam ok meg tar tá si
cél já val. En nek el is jött a gya kor la ti ide je 1938-ban és
39-ben az el sõ bé csi dön tés sel, il let ve 1940-ben a má so -
dik kal. 1941-ben pe dig a dél vi dé ki re ví zió már fegy ver -
rel tör tént. A kér dés na pi ren den volt, és meg is volt az
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ered mé nye, ami az ak ko ri ma gyar kül po li ti ka si ke res sé -
gét bi zo nyít ja.

A má so dik vi lág há bo rú vé gé vel ér ke zünk el a til tá sok ko -
rá hoz. Az 1947. feb ru ár 17-i pá ri zsi bé ke szer zõ dés le zár ta
Ma gyar or szág és szom szé dai szá má ra a há bo rút. Vis  sza ál lí -
tot ták a tri a no ni ha tá ro kat, s ez zel a kér dést le zárt nak kel -
lett te kin te ni. Rá ko si Má tyás ha ta lom ra ke rü lé sé vel be kö -
szön tött a Tri a non ról, an nak kö vet kez mé nye i rõl, il let ve a ki -
sebb ség be sza kadt nem zet ré szek rõl va ló be széd til tá sa. A
tér ség ben két tör té nel mi fo lya mat in dult el: az egyik a kom -
mu niz mus ki tel je se dé se, a má sik a tri a no ni rend szer vis  sza -
ál lí tá sa volt. A ma gyar or szá gi kom mu nis ták ab ban kü lön -
böz tek az utód ál lam ok kom mu nis tá i tól, hogy míg azok kõ -
ke mény nem ze ti el kö te le zett sé gû ek vol tak, a ma gyar or szá -
gi kor má nyok ma gyar el le nes bel- és kül po li ti kát ûz tek.
Ezért meg gá tol ták azt, hogy Tri a non ról be szél ni le hes sen.

Tri a non ge ne rá ci ók éle tét ha tá roz ta meg. Min den til tás,
el hall ga tás el le né re a ma gyar ér ze lem vi lág ré szé vé vált az
el múlt év ti ze dek ben.

Az óta is Tri a non ki nek-ki nek gyász és ke se rû ség. Ki nek
be le tö rõ dés, apá tia, el hall gat ni va ló tény, ki nek ide jét múlt
múlt ba for du lás, vagy ép pen hát ra né zés nél kü li elõ re me -
ne kü lés a jö võ be.

Bár hogy is le gyen, Tri a non 85 év után is hat. Lel künk -
ben hor doz zuk tra u má ját mi ma gya rok. És lel kük ben hor -
doz zák szom szé da ink is. Min den ki tud ja: el ké pesz tõ igaz -
ság ta lan ság tör tént 1920-ban. Lé nye gé ben a nem zet nek az
élet hez va ló jo gát von ták két ség be, és ne künk min den jo -
gunk meg len ne, hogy elég té telt kér jünk. Nem a revans
szel le mé ben, ha nem an nak igé nyé vel, hogy vis  sza nyer jük
ki rab lá sunk kal, meg nyo mo rí tá sunk kal szét rom bolt, egy sé -
ges és ön tu da tos nem zet té fej lõ dé sünk esé lyét.

Tri a non je len volt és ma is je len van éle tünk ben, de
nincs je len dip lo má ci ánk ban, és alig most kezd vál ni a
köz be széd tár gyá vá. Pe dig a Tri a non-kér dés vis  sza foj tá sa a
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nem zet tes tét és lel két be te gí ti meg. En nek konk rét je lét
lát tuk 2004. de cem ber 5-én, ami kor – ki mon da ni is ször -
nyû – a ha za majd nem ki zár ta ma gá ból a nem ze tet.

A Tri a non-kér dés vis  sza foj tá sá val csak ma gun kat gyen -
gít jük el. Ez zel má sok vis  sza él het nek, és vis  sza is él nek,
tud va, hogy az igaz sá got úgy sem mer jük ki mon da ni. Így
tu laj don kép pen ön vé del münk, ön be csü lé sünk leg iga zabb
és leg in do kol tabb ér ve it hall gat juk el. Ezen vál toz tat ni kell.

Sze ret ném – és azt hi szem, hogy so kan va gyunk így ve -
le –, ha nem len ne igaz an nak a ma gyar ság ku ta tó nak a
mai meg ál la pí tá sa, amely sze rint a „az anya or szá gi ma gyar -
ság nem zet tu da ta csak nyo mok ban lé te zik”.

Tri a non óta ma gya ráz kod nunk kell. Za var ba jö vünk, ha
a ha zá ról, a nem ze ti ho va tar to zás ról be szé lünk. Nem ze ti
iden ti tá sunk Tri a non óta el bi zony ta la no dott és el tor zult.

A kom mu niz mus év ti ze dei a nem ze ti ér zést szin te gyö ke -
res tül ki akar ták ik tat ni, mi köz ben a vi lá gon min de nütt az em -
be rek leg ter mé sze te sebb ér zé se ma is a nem ze ti ho va tar to zás.

A nem zet ér de ké ben kell re á li san lát ni és ér zé kel ni a
kö rü löt tünk zaj ló fo lya ma to kat, is mer ni a min ket be fo lyá -
so ló kö rül mé nye ket. De a nyu ga ti vi lág hoz is szól nunk
kell ró la, hogy ért sék a tér ség sa já tos prob lé má it. A Tri a -
non-kér dé s te hát 85 év után is meg ol dás ra vár.

Elõ ször. Tu dunk-e ele get a tõ lünk el sza kí tott te rü le te -
ken élõk sor sá ról? Azok ról a kár pát al jai fi úk ról, akik el sõ
lép csõ sök vol tak a Pamírban, a vö rös vi lág bi ro da lom kí nai
vég vi dé kén vagy ép pen Af ga nisz tán ban har col tak. Nem a
ha zá ért, ha nem az éle tü kért. A Fel vi dé ken meg hur colt
írók ról és a mód sze re sen sor vasz tott anya nyel vi ok ta tás ról,
Er dély duz zasz tó gá tak kal el árasz tott fal va i ról, a csán gó kat
ver senyt zak la tó ro mán rend õrök rõl és pa pok ról, de még
az ol dott ké ve ként szét om ló, szom szé dok ról, a bur gen lan -
di ma gyar ság ról sem tu dunk ele get.

Má sod szor. Te szünk-e va la mit az el sza kí tott ma gya ro kért?
Ha mást nem is, de leg alább an  nyit, hogy meg is mer tük-e

82 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



õket? Fi gyel jük-e sor su kat? El ju tunk-e a ha tá ron túl ra? Te -
szünk-e azért, hogy egy olyan Ma gyar or szá got, anya or szá got
te remt sünk, amely tesz a ha tá ron kí vül re kedt ma gya ro kért?
Te szünk-e azért, hogy fe le lõs ve ze tõ ink, a min den ko ri ma -
gyar kor mány min den ko ri mi nisz ter el nö ke az zal az er köl csi
tar tás sal és kül de tés tu dat tal áll jon az anya or szág élén, hogy
leg alább lé lek ben 15 mil lió ma gya rért érez zen fe le lõs sé get?

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Sop ron, a Leg hû sé ge sebb Vá ros, úgy, aho gyan 1921-

ben, 2004. de cem ber 5-én is mét bi zo nyí tott. Sop ron üzent
a nem zet nek 1921-ben és mi üzen tünk 2004-ben is.

És most, 2005. jú ni us 4-én, azt üzen jük in nen, hogy egy
nem zet ad dig nem zet, amíg nem ad ja fel iden ti tá sát. Az
okos kö vet ke ze tes ség csak rész ben po li ti kai fel adat, sok kal
in kább a ha za, a nem zet tár sa dal mi fe le lõs sé ge, amely ké -
pes át ala kí ta ni a tör té nel mi szem lé le tet, és ké pes egész sé -
ges ha za fi ság gal gon dol ko dó fi a tal sá got ne vel ni, akik ér tik
az Eu ró pai Uni ó hoz va ló tar to zás elõ nye it, de bár hol is él -
nek a nem zet nagy csa lád já nak a kö ve te i ként vi sel ked nek.

So kan vall ják, hogy, amit a tör té ne lem el vett, azt már
ne héz vis  sza sze rez ni. Pe dig az igaz ság ér de ké ben, a kö zös
ér ték rend tisz te le té ben, a po li ti kai és tár sa dal mi kul tú ra ér -
tel mes sza bá lyai sze rint er köl csi kö te les sé günk azt a nem -
zet ér de ké ben meg ten ni.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Az el tû nõ ha tá rok Eu ró pá já ban nem ha tár re ví zi ó val,

nem erõ vel, és nem ka lan dor mód ra, za var kel tés sel kell
meg va ló sí ta nunk össznemzeti ön ren del ke zé sün ket. Ha -
nem egy részt a bel sõ ön be csü lé sünk, he lyes nem zet tu da -
tunk hely re ál lí tá sá val, más részt a ha tá ro kon át íve lõ nem -
zet egye sí tés sel, a ket tõs ál lam pol gár ság és a ha tá ron tú li
ma gyar ság au to nó mia tö rek vé se i nek tá mo ga tá sá val.

A fen ti el vek sze rin ti ér tel me zés ben idé zem ugyan csak
Raffay Sán dor nak re ményt és erõt adó, 85 év után is ak tu -
á lis so ra it:
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„Szá za dok óta el szok tat tak az önál ló ság tól, most meg kell
azt szok nunk is mét, ha él ni aka runk. Ön tu da tos, nem ze ti po -
li ti kát kell is mét kez de nünk. Nem pár tok, ha nem a nem zet
szá má ra. Ez a po li ti ka nem le het más for ma, mint, amit
országszerzõ õse ink ûz tek: ke resz tyén és nem ze ti. (…) És a
nem zet tes te, min den be csü le tes, ép tag já nak együt te sen, az
ös  sze tar tás szent kö te les ség tu da tá val kell tö re ked nie az
egyet len, jo go sult cél el éré sé re és szol gá la tá ra. Meg kell
szûn nie an nak a nyo mo rú sá gos, ki csi nyes, por ban kú szó,
nem zet ron tó szo kás nak, hogy min den ki párt ve zér akar len -
ni, s hogy a fi gyel met ma gá ra irá nyít sa (a pi a con) tom bol és
tép de si az egy ség szent kö te lét. (…) Ma ne he zebb ha zát sze -
rez ni, mint ezer év vel ez elõtt õse ink nek volt. (…) Er re a
nagy mun ká ra kell elõ ké szül nünk! Ho gyan, mi képp?
Szégyenleném ma gam, ha ezt ap ró ra el kel le ne mon da nom.
Hi szen min den be csü le tes ma gyar lé lek nek meg mond ja azt
a tu laj don ha za sze re te te. (…) Új hely zet ben, új kö te les sé gek
vá ra koz nak ránk és e kö te les sé gek csúcs pont ján (…) egy
nagy fel adat: vis  sza kell hó dí ta nunk az õsi ha zát!”

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak! 
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HOGY VIS  SZA NYER JÜK NEM ZET TÉ
FEJ LÕ DÉ SÜNK ESÉ LYÉT 

El hang zott Nagy cen ken, a Szé che nyi Em lék mú ze um ban
Koltay Gábor Trianon-filmjének bemutatásán

2005. feb ru ár 12-én

1026 IGEN és 5 da rab NEM. 
Így sza vaz tak a nagy cen ki ek 1921-ben. Ma gya rok ma rad -
tak. Ez volt a vá la szuk a Ma gyar or szá got szét sza kí tó tri a -
no ni dön tés re.

A ha za sze re tet ki emel ke dõ pél dá ja ez a két szám, amely
itt Nagy cen ken min den kép pen a Tri a non-té ma mel lé, elé
kí ván ko zik. 

Ked ves Ba rá ta im!
Egy film ho zott most ös  sze ben nün ket.
Egy olyan do ku men tum fil met lá tunk, ame lyet Ma gyar -

or szá gon a köz szol gá la ti te le ví zió nem haj lan dó be mu tat -
ni, és lám, meg te he ti, mi köz ben Ro má ni á ban teg nap elõtt
egy or szá gos csa tor na be mu tat ta a fil met, mi több, élõ -
ben vi ta mû sort is szer ve zett 2 ma gyar és 4 ro mán részt -
ve võ vel.

A film er dé lyi kör út ja so rán egyéb ként po li ti kai bot rányt
és a dik ta tú ra éve i bõl is mert re tor zi ó kat vál tott ki.

Do ku men tum fil met lá tunk majd. Tör té nel mi té nyek rõl,
ké pek ben, ze né ben, vers ben, hig gadt, jó zan esz me fut ta -
tás ok ban. Mil li ók sor sát be fo lyá so ló, és im már be is mer ten
is igaz ság ta lan dön tés rõl szól a film. A múl tat ku tat ja, de a
je len be és a jö võ be szó ló üze net tel.

Vé le mé nye ket mu tat be, kér dé se ket tesz fel, és le het sé ges
vá la szo kat ad a má ig ha tó Tri a no ni-szindró ma fel ol dá sá ról.

Ak kor mi ért az el len ál lás? A 21. szá zad ele jén mi ért vált
ki az egyéb ként mû vé szi meg fo gal ma zá sú film egé szen
pri mi tív re ak ci ó kat?
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Tri a non ról év ti ze de kig nem be szél tek, vagy ép pen té -
nye it el fer dí tet ték. Amúgy nem ta ní tot ták. Ta bu té ma volt. 

Így le zá rat lan ma radt, meg ol dat lan, nyo masz tó, ezért a
lel kek ben, a tu dat ban to vább élt és rom bolt. Kü lön-kü lön a
ma ga mód ján az anya or szág ban, az el sza kí tott ma gyar ság -
ban, a szom széd or szá gok nem ze te i ben.

A Tri a non-szindró ma több, mint nyolc év ti ze den ke -
resz tül pusz tí tó ví rus ként fej lõ dött to vább, és min den le he -
tõ al ka lom mal új ra ak ti vi zá ló dott. Nép cso port ok sze rint, a
kü lön bö zõ vi dé ke ken, sa já tos tör té nel mi hely ze tek ben.

Tri a non 85 éve min dig je len volt és je len van éle tünk -
ben. 

De ér dem ben so ha nem volt je len a köz be széd ben.
És nem volt je len a kül po li ti kánk ban, a dip lo má ci á ban.

Vis  sza foj tá sa a nem zet lel két és tes tét be te gí tet te meg. A
Tri a non-kér dés ke ze lé sé vel ma gun kat gyen gí tet tük év ti ze -
de ken át, ami vel má sok vis  sza él het tek. 

Vis  sza is él tek. Lát hat tuk és szin te fi zi kai fáj da lom ként
érez het tük új ra 2004. de cem ber 5-én az ered mé nyét. 

A ma gyar ság nem zet tu da ta ro mok ban he ver. El len sé ge -
ink sem te het tek kü lön bül a nem zet el len, mint aho gyan
az el múlt év ti ze dek ben reg ná ló el nyo mó ha ta lom urai és
ki szol gá lói tet tek.

Ezért a film: tör té nel mi tett. És tör té nel mi tett az is, hogy
az al ko tók ma guk kí sér ték vé gig Er dé lyen a fil met.

Tör té nel mi tett, mert ah hoz já rul hoz zá, hogy a Tri a non-
kér dés vég re be ke rül jön a köz tu dat ba, hogy ar ról be szél -
jünk. Le het nek kü lön bö zõ ek a film ál tal ki vál tott vé le mé -
nyek, de a lé nye ges: a pár be széd, amely re mél jük: most el -
kez dõ dik, és a kér dés meg ol dá sát se gí ti. Nem a revans
szel le mé ben, ha nem an nak igé nyé vel, hogy vis  sza nyer jük
ki rab lá sunk kal, meg nyo mo rí tá sunk kal szét rom bolt egy sé -
ges és ön tu da tos nem zet té fej lõ dé sünk esé lyét.

A film szem be sít a Tri a non-kér dés meg ol dat lan sá gá val,
ezért a meg ol dás ra sar kall.
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Szem be sze gül az is me re tek hi á nyá ból adó dó tév hi -
tek kel. 

A film üze ne té nek öt ven éves tör té nel mi meg ké sett sé -
get, le ma ra dást kell le küz de nie, egy tár sa dal mi fe szült ség -
gel te li kö zeg ben, az zal a vég sõ cél lal, amely a Tri a non-
kér dés ben va ló va la men  nyi re egy sé ges gon dol ko dást
eredményezheti.. Ez pe dig a nem ze ti ön tu da tunk hely re ál -
lí tá sát se gí ti.

A film kép koc kái ma gu kért be szél nek, a film szer zõ je
pe dig a film tör té ne té rõl.

Én a ve tí tés hez két gon do la tot még hoz zá sze ret nék
fûz ni.

Egy részt az, hogy a fil met 300 ezer em ber lát ta, így a
nagy cen ki ve tí tés is azt bi zo nyít ja, hogy mi lyen nél kü löz -
he tet len szol gá la tot tesz nek a nem zet nek azok a kö zös sé -
gek, ame lyek tu da to san vál lalt kultúrmissziós te vé keny sé -
get vé gez nek. A ci vil kö zös sé gek ere jét mu tat ja, hogy min -
de nek el le né re ,,csak” nem zet sze re tet bõl, gyak ran anya gi
tá mo ga tás, és er köl csi el is me rés nél kül is te szik a dol gu kat
a nagy cen ki hez ha son ló kö zös sé gek. 

Így jut ha tott el a film sok ezer né zõ elé. Ér de mes vé gig -
gon dol ni a mai ma gyar tár sa da lo mért fe le lõ sök nek, hogy a
ci vil szer ve ze tek ben rej lõ ener gi át, kül de tés tu da tot, kö zös -
sé gi szel le met ho gyan le het és kell a nem zet ja vá ra for dí -
ta ni.

A má sik gon do lat a film al ko tó i nak tet te i rõl szól. Ar ról,
aho gyan az igaz ügyek szol gá la tá ba kell sze gõd ni. Aho -
gyan vál lal ni le het, és kell, az igaz sá got, ak kor is, ha az
nem je lent azon na li és fel tét len si kert. Aho gyan vál lal ni
kell a nem zet iga zát, a sors kér dé se in ket, ak kor is, ha ez
nagy és erõs el len ál lás ba üt kö zik, és ak kor is, ha az ered -
mé nyek ta lán jó val ké sõbb szü let nek meg.

Igaz ság ke re sés bõl és szol gá lat ból szü le tett e film.
Olyan igaz ság ke re sé sé bõl és szol gá lat ból, amely bõl a

Leg na gyobb Ma gyar tel jes éle te min den ma gyar nak kö ve -
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ten dõ pél dát adott. Ezért a nagy cen ki be mu ta tót Szé che nyi
sza va i val aján lom Önök nek:

„Mi ó ta élek, ki mond ha tat lan vágy él lel kem ben. Ma -
gyar or szág ki fej té se, a ma gyar nem zet fel di csõ í té se él min -
den csepp vé rem ben.”
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AZ ÁL DO ZAT VÁL LA LÁS 
PÉL DA KÉ PEI

El hang zott Gyõ rött, a Hõ sök Nap ján, 2005. má jus 25-én 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Az el sõ vi lág há bo rú vé res vesz te sé ge i nek meg ren dí tõ ha -
tá sá ra 1917-ben tör vény ren del te el, hogy: „Min den vá ros
és köz ség az anya gi ere jé nek meg fe le lõ mél tó em lé ken
örö kít se meg mind azok nak a ne vét, akik la kói kö zül éle -
tü ket ál doz ták fel a hazáért.” Alig pár év vel az után, hogy
el hall gat tak a fegy ve rek, az 1924. évi XIV. tör vény cikk
„Hõ sök Em lék ün ne pe” cí men nem ze ti ün ne pé nyil vá ní tot -
ta má jus utol só va sár nap ját. A temp lo mok ban kü lön imát
mond tak a hõ si ha lot ta kért. A na pot ál la mi ren dez vé nyek -
kel is ös  sze kap csol ták, pl. ezen a na pon avat ták fel 1936-
ban Sze ge den a Hõ sök Ka pu ját, 1937-ben a bu dai vár ban
a Had tör té ne ti Mú ze u mot. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A mi nem ze ti ün ne pe ink min dig is ma guk ban hord ják

a szo mo rú be fe je zés tra gi ku mát. A nem ze ti füg get len sé -
gért ví vott küz del me ink a leg job bak már tír ha lá lá val vég -
zõd tek. Az el sõ vi lág há bo rú nem volt a mi ügyünk, még -
is a la kos ság szá má hoz ké pest a ma gyar ság hoz ta a leg -
na gyobb vér ál do za tot, és min ket súj tott a leg ke gyet le -
nebb bos  szú. Tri a non után a ha lá los der medt ség bõl fel -
ocsú dó nem zet szin te va la men  nyi te le pü lé sén hõ si em -
lék mû vet ál lí tot tak fel, és ahol le he tett, táb lák ba vés ték a
hõ si ha lot tak ne ve it. A kis fal vak ban is egy-egy em lék mû -
vet avat tak. A vá ro sok ban és na gyobb köz sé gek ben nem
le he tett a több száz vagy ezer hõ si ha lott ne vét egyet len
em lék mû re fel vés ni. Az ál do za tok ne vei meg osz lot tak
temp lo mok, lak ta nyák, is ko lák fa la i ra el he lye zett már -
vány táb lá kon.
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Az el sõ és má so dik vi lág há bo rús em lék mû vek ar ról ta -
nús kod nak, hogy egy olyan év szá za dot hagy tunk ma gunk
mö gött, amely ben bõ ven volt al kal ma a ma gyar ság nak bi -
zo nyí ta ni hõ si es sé gét, és bõ ven volt al kal ma ál do za ta it
gyá szol ni. Nem ze tünk nek bõ ven volt al kal ma meg küz de ni
azért, hogy ma gyar sá gá ért, ha kell, akár éle te árán ki áll jon.

1945 után más idõk jár tak. 
A nem ze ti ke gye let és há la már nem ju tott osz tály ré szül

a má so dik vi lág há bo rú hõ se i nek. 1946-tól el ma rad tak a hi -
va ta los meg em lé ke zé sek, leg fel jebb az éj lep le alatt he lye -
zett el egy-egy gyer tyát, vi rá got ha lot tak nap ján a meg ma -
radt el sõ vi lág há bo rús em lék mû ta lap za tá ra, né hány köny  -
nyek tõl meg rán co so dott ar cú öz vegy, hal vá nyan em lé ke zõ
gyer mek, meg tört lel kû szü lõ. A hõ si em lék mû vek egy ré -
szét le rom bol ták, az em lék táb lá kat be fa laz ták. A hõ si ha -
lot tak em lé ke ze té nek ti lal ma sa já tos, ma gyar ki re kesz tés
volt, más or szág ban ilyet nem is mer tünk. A ha ta lom ak ko -
ri gya kor lói nem tar tot ták szük sé ges nek, hogy ezen a na -
pon a ma gyar nem zet em lé kez zen.

Csak hogy a hõ si es ség és a ha zá ért ho zott ál do zat olyan
erény és er köl csi erõ, amely min den til tás, san da és ke -
gyet len szán dék el le né re a lel kek ben és a nem zet em lé ke -
ze té ben min den hol és min den idõ ben to vább él.

To vább él a nagy hõ sök em lé ke ze te, to vább él a min -
den nap ok név te len hõ se i nek em lé ke ze te is, mind azo ké,
akik éle tü ket ad ták a ma gyar sá gért, az or szá gért, akik úgy
hoz tak ál do za tot, hogy nem vár nak ezért sem tisz te le tet,
sem ki tün te tést. 2001-ben a pol gá ri kor mány ide jén tör -
vény erõ sí tet te meg a ha gyo mányt. Ün nep pé tet te az em -
lé ke zést ele ink re, akik ren dü let le nül áll tak helyt a tör té ne -
lem vi ha rá ban, akik pél dát ad tak a ké sei utó dok nak. Ez zel
ha za fi as kö te les sé get tel je sí tett.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A mai em lék na pon tör té nel münk nagy ja i ra em lé ke -

zünk, és azok ra is, akik nek ne vét a tör té ne lem köny vek
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nem õriz ték meg, de akik nek a hõ si ön fel ál do zá sa nél kül
ma nem lé tez ne Ma gyar or szág, és ne künk nem len ne ha -
zánk.

Ár pád hon fog la ló vi té zei, Szent Lász ló ka to nái, a mu hi
és a moh ácsi sík hõ sei, a '48-as hon vé dek, a két vi lág há -
bo rú tisz tei és ba kái, a do ni hõ sök, az '56-os for ra da lom
pes ti srá cai mind a ha za sze re tet tõl ve zé nyel ten tet ték szent
kö te les sé gü ket. 

Ezek ben a pil la na tok ban gon dol junk kegyeletteljes
tisz te let tel Pongrátz Ger gely re, aki nek föl di ma rad vá -
nya it ma 15.00 óra kor Kiskunmajsán he lye zik vég sõ
nyu ga lom ra, az ’56-os ká pol ná ban. Pongrátz Ger gely
sze mé lyé ben olyan em ber tá vo zott kö zü lünk, aki már
éle té ben le gen dá vá vált. Az a Cor vin köz, mely nek hõ -
si es har cát ve zet te, 1956 for ra dal má nak és sza bad ság -
har cá nak jel ké pe lett. Sem mi fé le tör te tés, egyé ni becs -
vágy nem fért hoz zá, szol gál ta a Ha zát, ahogy csak a
leg na gyob bak ké pe sek er re. Meg õriz te be csü le te tisz ta -
sá gát, ami ke ve sek rõl mond ha tó el ko runk ban. Cor vin
köz rõl szó ló köny ve, be szé dei, mú ze u ma, és egész kül -
föl di-bel föl di élet út ja a ma gyar nem zet õszin te és ön tu -
da tos szol gá la tá ról ta nús kod nak, most már örök idõk re.
Alak ját kris tály tisz tán ra gyo gó pél da ként ál lít juk gyer -
me ke ink elé. Imá ink ban kér jük a Ma gya rok Is te nét, ad -
jon ne ki örök nyu go dal mat. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Tö mör sé gé ben is a leg ki fe je zõbb az a tisz ti es kü, ame -

lyet a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség ben tet tek egy kor az if jú
had nagy ok. Kard ju kat egy szer re ki ránt va ki ál tot ták: „A ha -
zá ért, mind ha lá lig!” A ma gyar hõ sök em lé ké nek meg örö -
kí té se az utó kor nak olyan kö te les sé ge, amely ön be csü lé -
sünk, nem ze ti azo nos ság tu da tunk meg tar tá sá nak alap ve tõ
fel té te le. Er köl csi kö ve tel mény, hogy a ma gyar hõ sök em -
lék ün ne pén mél tó ság tel jes meg em lé ke zé sen ró juk le há -
lán kat a nem zet hõ sei elõtt.
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Meg em lé ke zé sün kön el sõ sor ban azok em lé két ele ve nít -
jük fel, akik es kü jük höz hí ven fegy ver rel a kéz ben, pa ran -
csot tel je sít ve es tek el a ha zá ért, de a ha za, a sza bad ság és
az em be ri mél tó ság min den már tír ját il les se tisz te let.
Ahogy Il  lyés Gyu la fo gal maz: 

„Ne fe ledd a tért, ahol el es tek õk, /a föl det se feledd, /
bár hol hull tak el õk, faj tánk hû fér fi ai, az a föld/szent ügy
hõs-he lye lett. 

Mert hol tisz ta ügyért s így lám, temiattad / – ér ted is
hull tak el õk: / te rül az bár hol, a föld, rej tel me sen egy
terület! / Úgy az övék, hogy már a ti ed. 

Ne fe ledd hát a te ret, hol bár a le bírt had / bár leg utol só
hát vé de ledõlt! / Míg nem feleded: / nem nyug sza nak õk.

Nem holt, nem le ti port sereget / emészt el ott – vagy
akár hol – a sírhant. / Új hont ér lel a föld.”

A hõ sök tet tei az egyé ni, fe le ba rá ti és baj tár si lel kü let -
nek is kö ve ten dõ pél dái. A harc ban csak azok tud nak iga -
zán helyt áll ni, akik test vé ri bi za lom mal van nak egy más
iránt. Min den egyes ka to na éle te tár sai ke zé ben van, tár sai
tá mo ga tá sá tól, ön fel ál do zá sá tól függ. Az iga zi ka to nai lel -
kü let alap ja te hát az ön fel ál do zó sze re tet, a baj társ éle té -
nek ön zet len vé del me.

A hõ sök tet tei le gye nek örök, idõt len ség be emel ke dõ,
min den kor je len va ló pél dái a kö zös sé gért va ló ál do zat vál -
la lás nak és fe le lõs ség nek. 

Il  lyés Gyu la sze rint: a múlt nincs ma gá tól. A múl tat min -
den ge ne rá ció a je len ben ma ga al kot ja. An nak a kö zös ség -
nek, an nak a tár sa da lom nak, ame lyik ezt nem tud ja mél tó -
kép pen meg ten ni, jö võ je sincs. Ezért nagy fe le lõs sé günk
és kö te les sé günk a tör té ne lem ér té ket íté lõ ros tá ján meg -
szûr ni a múlt ese mé nye it. Hogy az iga zi ne mes ér té ke ket
tud juk meg õriz ni és a jö võ nek to vább ad ni.

Ezt kí ván ja a tisz tes ség, a be csü let, az utá nunk jö võk
irán ti fe le lõs ség. Eh hez kell az a bá tor ság, amely nem csak
azo kat te szi hõs sé, akik nek csa ták ban kell har col ni uk, ha -
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nem mind azo kat, akik meg al ku vás nél kül dol goz nak egy
jobb, ke resz tény, ma gyar, nem ze ti jö võ, az egyet len iga zi
jö võ ér de ké ben. Ez nem ke ve sek ki vált sá ga, ha nem min -
den ki nek szent kö te le zett sé ge.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.

93FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



SO HA TÖB BÉ!
El hang zott Gyõrsövényházon, a kitelepítettek 

emléktáblájának avatásán 2007. má jus 20-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Ked ves Egy be gyûl tek! 
Ami kor egy-egy temp lom ha rang ja meg kon dul, ak kor vagy
az em be re ket hív ja Is ten há zá ba, vagy al kal man ként el -
hunyt test vé re in kért, vagy is me rõ sö kért, ba rá ta in kért száll
ma gas ba a ha rang szó. Ma Gyõrsövényházon azok em lé ké -
re szól, akik en nek a fa lu nak la kói vol tak mind ad dig, amíg
egy ke gyet len és igaz ság ta lan em be ri dön tés mi att el nem
kel lett hagy ni uk szü lõ föld jü ket. Mert az em ber éle te ket kö -
ve te lõ kí mé let len, gyil kos há bo rú után olyan kor kö vet ke -
zett, amely ben az itt élõ ket a tör té ne lem újabb bor zal ma
vár ta. 

Egy 1945. de cem be ri em ber te len és igaz ság ta lan kor -
mány ren de let kö te lez te Né met or szág ba át te le pül ni a ma -
gu kat né met nem ze ti sé gû nek vagy anya nyel vû nek val ló
ma gyar ál lam pol gár ok szá zez re it, olya no kat, akik min dig
is Ma gyar or szá got val lot ták ha zá juk nak. A má so dik vi lág -
há bo rú után egy év vel, 1946 má ju sá ban 530 sö vény há zi la -
kost ül döz tek el ott ho nuk ból. Az ár tat lan em be rek a mind -
ös  sze 20 ki lo gram mos cso mag ja ik ban nem hogy éle tük
mun ká já nak ered mé nyét nem vi het ték ma guk kal, a sok-
sok év fá ra do zá sá val ös  sze gyûj tött kis ja va i kat, de itt ma -
radt gyer mek ko ruk, ro ko na ik mo so lya, a szom széd jó sza -
va, a szü lõk, nagy szü lõk sír hant ja, test vé re ik, szü le ik, sze -
ret te ik, a va la mi ko ri ös  sze tar tó kö zös ség, a tánc, a mu lat -
ság, az ad di gi le élt egész éle tük, a szü lõ föld ma ga.

Mind eze ket csak em lé ke ze tük ben vi het ték a mes  sze
ide gen be. De a hon ta lan ság ban ép pen az em lé kek sú lya
alatt, az el vesz tett szü lõ föld utá ni vá gya ko zás ba, a szét sza -
kí tott csa lá dok eny hít he tet len fáj dal má ba hal tak be le so -
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kan. En gem na gyon meg ha tott a ki te le pí tés nek az az egyik
leg meg rá zóbb me men tó ja, ame lyet önök, itt Gyõrsö vény -
házon biz to san mind is mer nek. A két nyel vû sír fel irat egy
tá vo li né met te me tõ ben, amely sze rint:

„Itt nyug szik egy ki te le pí tett ma gyar as  szony, bá na tá ban
halt meg.”

A me gyénk bõl ki te le pí tet tek szá ma 11 086 fõ volt. Hány -
nak sza kad ha tott meg bá na tá ban a szí ve? Ma, 61 év vel a
tra gi kus ese mé nyek után, eze ket a tör té né se ket fel idéz het -
jük ada tok kal, szá mok kal, dá tu mok kal, a ko ra be li ren de le -
tek kel, az el ûzöt tek em lé ké nek adóz ha tunk, de ér zé se i ket,
gyöt rel mü ket, a ki szol gál ta tott ság és a ki ta szí tott ság fáj dal -
mát, a da ra bok ra hul ló éle tek tra gé di á ját tel jes mér ték ben
sem át él ni, sem vis  sza me nõ leg eny hí te ni nem tud hat juk.

Mert 1946 má ju sá nak ez a tra gi kus nap ja a meg alá zott -
ság nak azt az ál la po tát je len tet te, amely után a test ben és
lé lek ben ki fosz tott em be rek kö zül so kan az él ni aka rást
sem tud ták már ma guk kal vin ni. Az itt honmar adot tak
szen  ve dé se, ki szol gál ta tott sá ga és meg alá zott sá ga, a sze -
ret te ik el vesz té se mi at ti fáj da lom mal együtt pe dig gyó gyít -
ha tat lan, és so ká ig fel-fel sza ka dó se be ket ha gyott itt is
ma ga után. 

Olyan se be ket, ame lye ket csak az em be ri szán dé kos
go nosz ság ké pes ej te ni a sa ját em ber tár sa in és ez zel együtt
sa ját ma gán is.

61 év vel ez elõtt ta lán so kan vol tak, akik ép pen eb ben
a temp lom ban mond ták el utol só it te ni fo há szu kat, bíz va
a le he tet len ben, a cso dá ban, ab ban, hogy kény szer rel és
em ber te le nül még sem ûzet nek el ott ho nuk ból. És tud juk,
vol tak és még van nak olya nok is, akik, amint le he tett, az
ide gen bõl vis  sza jöt tek lá to ga tó ba, és eb be a temp lom ba is
min dig vis  sza tér tek. A temp lom, az a hely, aho va bé kes sé -
gért, re mény sé gért, lel ki erõ ért té rünk be. És ez az a hely,
ahol egy pil la nat ra meg kell áll nunk, és az el ûzöt tek min -
den szen ve dé sé ért egy fo hászt kell mon da nunk. És egy fo -
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hászt azért is, hogy em ber em ber el len gonoszat ne te -
gyen, hogy ha son ló tra gé dia so ha meg ne is mét lõd hes sen.

Mind azok az elõ de ink, akik re mos tan tól fog va ez az új
em lék táb la em lé kez tet, egy szer re ve szí tet ték el a múlt ju kat
és a jö võ jü ket. Vol tak, akik a re mény sé gük kel együtt min -
dent. És vol tak köz tük olya nok, akik nek re mény sé ge utol -
só él te tõ erõ ként meg ma radt. Ezért em lé kez tes sen a táb la
min den egyes al ka lom mal azok ra, akik nek õsei fel épí tet -
ték a temp lo mot, azok ra, akik fel épí tet ték a fa lut, akik
elõt tünk itt él tek és hal tak, és azok ra, akik nek éle tük ben
vég sõ bú csút kel lett mon da niuk ott ho nuk nak és ha zá juk -
nak. Em lé kez tes sen a táb la a re mény ség re. Ma a ha rang a
ki te le pí tet tek em lé ké nek szól, és egy ben ne künk is. Ar ra
fi gyel mez tet min ket, hogy hit, re mény, sze re tet és böl cses -
ség nél kül part ta lan az élet és nincs jö võnk. Em lé kez tes sen
ar ra, hogy csak a re mény ke dõk tõl nem le het a múl tat tel -
je sen el ven ni. Fi gyel mez tes sen ar ra is, hogy az elõ dök re
kö te les sé günk em lé kez ni. Mert ha nem tu dunk em lé kez ni,
nem lesz sem múl tunk, sem iga zi jö võnk. 

A te le pü lés jö võ jé re egy jó kí ván sá got hoz tam önök nek,
a 90. zsol tár ból: 

„Uram, te vol tál haj lé kunk nem ze dék rõl nem ze dék re.
Mi e lõtt he gyek szü let tek, mi e lõtt a föld és a vi lág lét re -

jött, örök tõl fog va mind örök ké vagy te, ó Is ten! 
Éle tünk ide je het ven esz ten dõ, vagy ha több, nyolc van

esz ten dõ, és na gyobb ré szük hi á ba va ló fá rad ság, olyan
gyor san el tû nik, mint ha re pül nénk. 

Ta níts úgy szám lál ni nap ja in kat, hogy bölcs szív hez jus -
sunk! Le gye nek lát ha tó vá tet te id szol gá i don, és mél tó sá -
god fi a i kon! Le gyen ve lünk Is te nünk nek, az Úr nak jó in du -
la ta! Ke ze ink mun ká ját tedd ma ra dan dó vá!”
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JÓ SZOM SZÉ DOK MA RA DUNK!
El hang zott né met és ma gyar nyel ven Féltorony (Halbturn)

településen, Ausztriában, az oszt rák ál lam szer zõ dés 
alá írá sá nak 50. év for du ló ján, 2005. má jus 8-án 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Auszt ria a má so dik vi lág há bo rú vé gén új vi lág tör té nel mi
hely zet be ke rült. A há bo rút kö ve tõ négy ha tal mi meg szál -
lást kö ve tõ en po li ti kai és gaz da sá gi ér te lem ben is da ra bok -
ra hul lott. Az or szág hely ze tét ne he zí tet te a las sú bé ke kö -
tés és a meg szál lók kö zöt ti po li ti kai kap cso la tok rom lá sa.

Az 1945 vé gé re lét re jö võ egy sé ges kor mány za ti és po li -
ti kai struk tú ra el le né re az or szág bel sõ in teg rá ci ó já nak
meg te rem té sé re csak a gaz da ság te rü le tén nyílt le he tõ ség.

Ami kor az Ame ri kai Egye sült Ál la mok 1947-ben meg hir -
det te a Marschall-tervet Auszt ria po li ti kai ve ze té se bát ran
dön tött és a szov jet til ta ko zás el le né re vál lal ta az új já épí té -
si prog ram ban va ló rész vé telt. A prog ram ban nem csak a
nyu ga ti ha tal mak ál tal meg szállt te rü le tek, ha nem a szov -
jet zó na is ré sze sült, egy sé get te remt ve a tar to má nyok kö -
zött. Le he tõ vé vált az új já épí tés és a gaz da sá gi fel len dü lés
meg in du lá sa. Ma gyar or szág saj nos nem tud ta ezt a pénz -
ügyi ala pot igény be ven ni.

Tíz év nek kel lett el tel nie, amíg 1955. má jus 15-én a bé -
csi Bel ve dere kas tély ban a meg szál ló ha tal mak kül ügy mi -
nisz te rei alá ír ták az oszt rák ál lam szer zõ dést.

Leopold Figl oszt rák kül ügy mi nisz ter két mon da tot írt
kéz írás sal a szer zõ dés re: „Kö szö net a Min den ha tó nak!” és
„Auszt ria sza bad!”. Új fe je zet kez dõ dött ez zel az oszt rák
ál lam éle té ben és 1955 vé gé ig ki vo nul tak a ka to nai meg -
szál lók az or szág ból. Ne künk, ma gya rok nak még hos  szú
éve kig el kel lett szen ved nünk a szov jet ka to nai je len lé tet.

1956. õszi for ra dal mát kö ve tõ en sem jött el a vár va várt
sza bad ság ha zánk ba. Auszt ria sze ren csés volt. Nagy-Bri -
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tan nia, a Szov jet unió és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
meg egyez tek az or szág irán ti kö te le zett sé ge ik rõl.

Mi min den tör tént ez alatt az 50 év alatt? Eu ró pa és a vi -
lág cso dá la tos fej lõ dé sen ment ke resz tül. Se sze ri, se szá -
ma a tech ni kai új don sá gok nak.

Po li ti kai szö vet sé gek, gaz da sá gi kap cso la tok és a glob-
alizáció té nye há lóz za be min den nap ja in kat.

Egyet azon ban nem sza bad el fe lej te nünk. Bo nyo lult,
ne héz sé gek kel ter helt vi lá gunk ban is az em be ri élet a leg -
fõbb ér ték. Mi, ma gya rok és oszt rá kok jó szom szé dok vol -
tunk, va gyunk és ma ra dunk. Együtt kell bé ké ben és ba rát -
ság ban él nünk itt Kö zép-Eu ró pá ban.

Kö zös tag sá gunk az Eu ró pai Uni ó ban le he tõ vé te szi,
hogy tör té nel mi ha gyo má nya ink nak meg fe le lõ en együtt
tud junk mun kál kod ni egy szebb jö võn.
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A NAGY TET TEK CSAK 
A SOK KI CSI BÕL SZÜ LET HET NEK

El hang zott Sopronpusztán, az 1989-es Páneurópai piknik
és ha tár át tö rés szín he lyén, az esemény évfordulóján,

2005. au gusz tus 19-én 

Sop ron ne ve a Pán eu ró pai pik nik nek kö szön he tõ en be jár -
ta Eu ró pát és a vi lá got. 

Egy olyan vá rost je lent, amely tör té nel mi tet tet haj tott
vég re azért, hogy a ke let-eu ró pai vál to zá sok meg tör tén -
hes se nek. 

Idõ ben – ugyan – na gyon kö ze li nek szá mít az 1989-es
át tö rés, de az az óta el telt 16 év be bi zo nyí tot ta: ak kor tör -
té nel met ír tak itt a vas füg göny tö vé ben. 

A Pán eu ró pai pik nik azt ad ta a vi lág tud tá ra, hogy a jal -
tai vi lág rend jét csak az erõ szak dró toz ta ös  sze, az az erõ -
szak, amely nek egy szer min den képp vé get kel lett ér nie. 

Tud juk és büsz kék va gyunk rá: Sop ron a leg hû sé ge -
sebb vá ros. Ez az év szá zad ok alatt több ször be bi zo nyo so -
dott. 1989 au gusz tu sa pe dig meg mu tat ta: Sop ron egy ben a
sza bad ság vá ro sa is, amely egy negy ven évig erõ szak ra
épü lõ vi lág rend meg vál toz ta tá sá hoz hoz zá tet te azt, ami
hû ség múlt já ból adó dó kö te les sé ge volt. 

A sop ro ni ak nagy és sor sot for má ló dön té sei kö zött –
1277, 1921 – mél tó he lye van az 1989-es au gusz tu si ha tár -
át tö rés nek, ami kor a me ne kü lõ ke let-né me te ket a sop ro ni -
ak se gí tet ték ab ban, hogy a sza bad ság út já ra lép hes se nek. 

A vi lág tör té ne lem sok szor be fo lyá sol ta az itt élõk sor sát,
az 1989-es Pán eu ró pai pik nik ese mé nye i ben pe dig a sop ro -
ni ak ma guk ala kí tot ták Eu ró pa és a vi lág tör té ne lem sor sát. 

A Pán eu ró pai pik nik év for du ló ja az óta is ün nep. Im már
olyan ün nep is, amely a ha tá rok el tün te té sé nek ere de ti
szán dé ká val egy be csen gõ en a ha tár mind két ol da lán he -
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lyet ta lált ma gá nak, és olyan ün nep, amely idén mél tó mó -
don jó té kony sá gi célt is szol gál: a ha tá ron tú li ma gyar test -
vé re ink irán ti fe le lõs ség vál la lást, az összmagyarság, az az a
nem zet ér de két. 

Im már sok kal mes  szebb re le het lát ni er rõl a hely szín rõl,
mint ami lyen mes  sze az itt ál ló õr tor nyok ból lát ni le he tett.
Le het in nen lát ni Ber lint, Nyu gat-Eu ró pát, még az er dé lyi
Csíkdelnét is. 

Idõ ben is év szá za do kat lát tat ez a hely. Sop ron ban a
Hû ség kút há rom alak ja a sop ro ni hû ség és sza bad ság vágy
év szá za dai kö zött fel idé zi 1989-et, azt a pil la na tot, amely -
nek ez a hely ta nú ja volt. 

És ugyan a ha tár át tö rés iga zi ér té ke és rang ja majd né -
hány év ti zed múl tán fog iga zán ér té kel he tõ vé vál ni, a mi
fel ada tunk és fe le lõs sé günk ma az, hogy ez kel lõ súl  lyal
tör tén jen. 

Mert e tör té nel mi he lyen és au gusz tus 20. kö ze led té vel
szól ni kell Szent Ist ván ki rá lyunk ün ne pé rõl is, azon tör té -
ne lem for má ló ál lam fér fi éról, aki nek mél tán kö szön het jük
ma gyar sá gun kat. 

A mi fe le lõs sé günk, hogy egy újabb kor ma gyar sá ga, és
Eu ró pa né pei úgy te kint se nek vis  sza majd a mi idõnk re, a
tet te ink re mint aho gyan mi te kin tünk Szent Ist ván ál la má ra. 

Tud nunk kell, hogy el sõ ki rá lyunk nagy mû ve sem va -
ló sul ha tott vol na meg, ha az egyes em be rek a ma guk
egyé ni tet te ivel nem te szik meg kö te les sé gü ket. 

És tud nunk kell, hogy a nem zet gya ra po dá sát, fel emel -
ke dé sét, a nem zet min den tag já nak ér de két szol gá ló tet -
tek Eu ró pá nak is hasz ná ra lesz nek. Tud nunk kell: nem -
csak nagy tet tek re van szük sé ge a ha zá nak, a nem zet nek.
Ép pen a ha tár át tö rés és an nak kö vet kez mé nyei bi zo nyít -
ják, hogy nem vá laszt ha tók el egy más tól nagy és kis tet -
tek, ha nem ar ra van szük ség, hogy egy sze rû en min den ki
leg jobb szán dé ka, te het sé ge és lel ki is me re te sze rint, a
ma ga he lyén te gye a dol gát. 
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A vas füg göny le om lott, az óta az eu ró pai in teg rá ció út -
ja in új utak kal, új cé lok kal – új kor szak kez dõ dött. Az új
kor sem ne héz sé gek nél kü li – hi szen me lyik kor volt az? A
vé gig me ne tel mi ként je pe dig raj tunk mú lik. A ha za jö võ je
mind an  nyi unk tól – egyé nek tõl és kö zös sé gek tõl – egy for -
mán függ. 

Mél tó ság tel jes egy sze rû sé gé ben pe dig itt, ez a kop ja fa
em lé kez tes sen min den er re já rót, ar ra, hogy a tör té ne lem
nagy sze rû ese mé nyei kö zött, a 16 év vel ez elõt ti pil la nat a
sza bad sá got, az em be ri mél tó sá got, a me rész sé get, a jö võ -
be ve tett hi tet, az ös  sze tar to zást együtt szol gál ta. 

Jó len ne, ha vég ér vé nye sen el jön ne az az idõ, ami kor
az egy ko ri részt ve võk, a min den ko ri ven dég nek ér ke zõk,
em lé ke zõk, er re já rók im már kö zös egymásratalálásában is
együtt szol gál ja ez a hely a ma gyar nem ze tet és az eu ró -
pa i sá got. 

Te gyünk azért, hogy ez a jö võ ben így le gyen! 
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Szájer Jó zsef fel és Habs burg Ot tó val a Pán eu ró pai pik nik hely szí nén



ÖS  SZE KELL FOG NI 
A HA ZA GYA RA PÍ TÁ SÁ ÉRT

El hang zott Sopronban, az önál ló  sop ro ni Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra  155, 55, il let ve 5 éves ju bi le u mán, 

2005. no vem ber 18-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Sop ront év szá zad ok ra vis  sza me nõ leg min dig is mun ka sze -
re tõ, és ten ni aka ró pol gá ra i nak szor gal ma gya ra pí tot ta. A
sop ro ni ipa ro sok és ke res ke dõk már a 14. szá zad kö ze pén
szo ros ke res ke del mi ös  sze köt te tés ben áll tak a mai Auszt ri á -
val, ezt egy 1352-bõl szár ma zó ki vált ság le vél is iga zol ja.
Sop ront már ek kor élénk ke res ke de lem is jel le mez te, amit
két ség te le nül ked ve zõ ha tár szé li hely ze te te rem tett meg,
aho gyan ma mon da nánk, az élénk nem zet kö zi áru for ga lom.

Hogy mi ért em lí tem eze ket az év szá zad ok elõt ti idõ ket?
Azért, hogy szem lél tes sem: ezen a vi dé ken nem elõz -

mé nyek nél kü li an nak a vál lal ko zói ré teg nek a je len lé te és
a fej lõ dés ér de ké ben ki fej tett mun ká ja, amely nek nyo ma it
nem csak írá sos do ku men tu mok ban, ha nem a vá ros és a
tér ség gaz da go dá sá ban is fel lel jük.

A gaz da sá gi ka ma rák gyö ke rei a kö zép ko ri cé he kig
nyúl nak vis  sza. Fej lõ dé sük so rán a ka ma rák köz jo gi tes tü -
le tek ké vál tak, és egy re több fel ada tot vet tek át a köz igaz -
ga tá si és ön kor mány za ti szer vek tõl.

Min den sop ro ni büsz ke le het ar ra, hogy 1850. au gusz -
tus 13-án Sop ron ban jött lét re az el sõ ka ma ra, ame lyet Po -
zsony, Pest és töb bi nyolc ka ma ra kö ve tett or szág szer te.

Ugyan csak Sop ron vá ro sa volt az, amely 15 év vel ez -
elõtt, 1990. feb ru ár 1-jén – el sõ ként új ra meg ala kí tot ta az
ön kén tes tag sá gú Sop ro ni Vá ro si Gaz da sá gi Ka ma rát, azt a
szer ve ze tet, amely két ség te le nül sze re pet ját szott az ak ko -
ri idõk ben az új ra ren de zõ dõ, új já szer ve zõ dõ gaz da sá gi
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élet te rü le tén, meg cé loz va a he lyi vál lal ko zók ér dek vé del -
mét, a gaz da sá gi ré gió fej lesz té sét. Az tán 1994-tõl egy a
me gyei ka ma rá val kö zös idõ szak kö vet ke zett, majd a 2000.
évi önál ló so dás, ami kor meg ala kult az önál ló Sop ron Me -
gyei Jo gú Vá ro si Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra.

A múlt idé zés fon tos, mert amint azt a sop ro ni ka ma ra
je len le gi el nö ke is mon dot ta: a múlt büsz ke ség gel tölt el,
de kö te lez is. 155, 15 il let ve 5 év kö te lez a ta nul sá gok le -
szû ré sé re, és fõ ként a jö võ to vább gon do lá sá ra.

Két ség te len, hogy min den idõk ben a ma vál lal ko zói ré -
teg nek mon dott tár sa dal mi cso port volt, az, amely meg te -
rem tet te a ja va kat, mun kát adott, és a ré gió, az or szág fej -
lõ dé sét meg ha tá roz ta. Ter mé sze te sen min den idõ ben
olyan mó don, aho gyan ép pen az adott hely zet en ged te.
De egy biz tos: elõ de ink, az önök elõ dei min dig a leg ne -
me sebb szán dék kal tet ték a dol gu kat.

„Egy nek min den ne héz, sok nak sem mi sem le he tet len”
– mond ta Szé che nyi Ist ván, az a ki vá ló ma gyar ál lam fér fi.

Ez a gon do lat, amely a ka ma rai vi lág tól nem ide gen, a
nem zet nek, a szû kebb ré gi ó nak gya ra pí tá sa ér de ké ben va -
ló ös  sze fo gás ról szól. 

A jö võ pe dig fe le lõs ség tel jes, ne héz, de nem meg va ló -
sít ha tat lan fel ada tok ró re ánk, gaz da sá gi élet sze rep lõ i re és
po li ti ku sok ra egy aránt. Olyan fel ada to kat, ame lyek ben
össze kell fog nunk, a ha za gya ra pí tá sa ér de ké ben.

Eh hez min den kép pen meg kell erõ sí te ni az egyé ni és
tár sas vál lal ko zá sok tár sa dal mi sze re pét úgy, hogy az össz -
hang ban le gyen a gaz da sá gi sze rep pel. Biz to sí ta ni kell a
vál lal ko zás ba rát köz gaz da ság és jo gi fel té tel rend szert, és
nem utol só sor ban a ver seny egyen lõ sé get.

A me gye gaz da sá gi fo lya ma ta it szem lé lõ ként, se gí tõ -
ként, és egy ben a tér ség jö võ je iránt el kö te le zett po li ti kus -
ként is fon tos nak tar tom azt a célt meg fo gal maz ni, hogy a
ka ma rák jog kö rei – több uni ós or szág hoz ha son ló an – an -
nak a gaz da sá gi súly nak meg fe le lõ en le gye nek ér vé nye sít -
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he tõk, amely a po li ti ka part ne ré vé te he ti õket, akár il le té -
kes ség ben, akár kü lön bö zõ jog kö rök ben.

Ugyan ak kor a gaz da ság po li ti ka irány tû je ak kor mu tat a
he lyes irány ba, ha az irány tû moz gá sát nem té rí ti el dur -
ván a po li ti ka mág ne se, ugyan ak kor ez a po li ti kai mág nes
még sem hagy ja táv la ti cé lok és pri o ri tá sok nél kül a gaz da -
ság sze rep lõ it. Mint oly sok min den az élet ben, a gaz da -
ság po li ti ka si ke re is a he lyes ará nyo kon áll vagy bu kik.

Gaz da sá gi nö ve ke dés csak a vál lal ko zá sok mun ká já ból
ered, új mun ka he lye ket csak vál lal ko zá sok te rem te nek.
Ezért min den ne mû jó lé ti cél csak is a váll al ko zá sok meg -
erõ sö dé sén és ver seny ké pes sé gé nek nö ve ke dé sén ke resz -
tül ér he tõ el. Nap ja ink ban a vál lal ko zá sok mû kö dé sét
még is gaz da ság po li ti kai és sza bá lyo zá si aka dá lyok egész
so ra ne he zí ti. Ezen vál toz tat nunk kell.

A vál la la tok és a vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek
nö ve lé se ér de ké ben – kü lö nö sen a Ke let-Kö zép-Eu ró pá -
ban egy re éle seb bé vá ló adó ver seny mi att – ma már el ke -
rül he tet len az adók ra di ká lis csök ken té se. Egy több évet
át fo gó, ki szá mít ha tó és kal ku lál ha tó adó csök ken té si lé pés -
so ro zat azon ban gyö ke re sen át ala kít ja az ál lam és a gaz da -
sá gi sze rep lõk kö zöt ti vi szo nyo kat. Ezért egy ilyen adó -
csök ken té si lé pés so ro za tot csak is a gaz da sá gi sze rep lõk kel
együtt, de a tár sa dal mi és ál lam ház tar tá si te her vi se lõ ké -
pes sé get is fi gye lem be vé ve le het és sza bad ki dol goz ni,
majd meg va ló sí ta ni.

A Nyu gat-du nán tú li ré gi ó ban, Sop ron nyu ga ti von zás -
kör ze té re va ló te kin tet tel szól ni kell ar ról is, hogy az el kö -
vet ke zen dõ évek ben ed dig so ha nem lá tott nagy sá gú –
több mint tíz ezer mil li árd fo rint nyi fej lesz tést le he tõ vé te -
võ – eu ró pai uni ós for rá sok nyíl hat nak meg a ma gyar or -
szá gi vál lal ko zá sok és te le pü lé sek elõtt. Ah hoz azon ban,
hogy az or szág adott sá ga it, le he tõ sé ge it, ver seny elõ nye it
job ban ki ak náz has suk, vi lá gos fej lesz té si irá nyok ra van
szük ség.
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Utol já ra, de nem utol só sor ban ke le ti szom szé da ink jö -
võ be li uni ós tag sá ga kap csán még egy gon do la tot en ged -
je nek meg ne kem. Önök is bi zo nyá ra mind jól is me rik azt
a ka ma rai köz pon to kat szem lél te tõ, Tri a non elõt ti tér ké -
pet, ame lyen az ak ko ri Ma gyar or szág 11 ka ma rá ja lát ha tó.
A kö zös gya ra po dá sunk és a köl csö nö sen elõ nyös együtt -
mû kö dé sünk ér de ké ben meg vá la szo lás ra vár nak a mai
gaz da sá gi élet sze rep lõi ré szé rõl azok a kér dé sek is, hogy
mi lyen esz kö zök kel se gít het né Ma gyar or szág a ha tá ron tú -
li és az anya or szá gi vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dést,
és egy ben mi lyen ki ak ná zan dó le he tõ sé ge ket ta lál a szom -
szé dos, ha tá ron tú li ma gyar lak ta te rü le te ken.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy a sop ro ni és Sop ron kör nyé ki
gaz da sá gi élet sze rep lõi, amint azt a Sop ro ni Ka ma ra múlt -
ja és je le ne is bi zo nyít ja: meg ta lál ják a jö võ tár sa dal mát, az
or szág gya ra po dá sát szol gá ló vá la szo kat és ha té kony meg -
ol dá so kat.

Eh hez aján lom fel a me gyei ön kor mány zat, és sze mély
sze rint a ma gam, mint a vá ros és tér sé ge or szág gyû lé si
kép vi se lõ je se gít sé gét és együtt mû kö dõ part ner sé gét.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket.
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SORS KÉR DÉ SE INK RE VÁ LASZT 
A HIT BEN 

GYÖ KE RE ZÕ KUL TÚ RA AD

El hang zott Gyõ rött, a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési
Központban, a Ma gyar Kul tú ra Nap ján,

2007. ja nu ár 19-én 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Köl csey Fe renc nek, a Him nusz köl tõ jé nek tö mör üze ne te
ez: „Hass, al koss, gya ra píts: s a ha za fény re derûl!”

A Ma gyar Kul tú ra Nap ján gyak ran idé zik a kul tú ra szó
je len té sét le xi ko nok ból, ér tel me zõ szó tá rak ból. Ezek hosz  -
szas fel so ro lá sok ar ról, amit a kul tú ra egy be gyûjt. A kul tú -
ra a meg ha tá ro zá sok sze rint, rö vi den az em be ri tár sa dal -
mak ál tal lét re ho zott anya gi és szel le mi ja vak ös  szes sé ge,
a mû velt ség, az ér té kek, a ha gyo má nyok meg õr zé se, to -
vább örö kí té se, egy ben magatartásforma.A kul tú ra szó val
je lölt fo ga lom nak van vi szont egy olyan több le te, amely az
ed di gi fel so rol tak nál ma ga sabb ra, az anyag fö löt ti di men -
zi ók ba ve zet.

Mert a kul tú ra több mint egy gyûj tõ fo ga lom. A kul tú ra
több, mint pro duk tum, több, mint tel je sít mény, több, mint is -
me ret rend szer, több, mint a ha gyo má nyok tisz te le te és több,
mint a tár sa dal mi nor mák hoz va ló iga zo dás. A kul tú ra több,
mint tu do má nyos té zi sek gyûj te mé nye és azok gya kor la ti al -
kal ma zá sa. A kul tú ra él. Vál to zik, ala kul. És, ami iga zi lé nye -
gét je len ti: a kul tú ra ala kít. A kul tú ra gon dol ko dás ra és vá -
lasz adás ra kész tet. A kul tú ra meg fon to lás ra és cse lek vés re
késztet. Tehát a kul tú rá nak ere je van. Elég csak a ki mon dott
szó ere jé re, az anya nyelv nem zet meg tar tó ere jé re gon dol -
nunk, vagy ar ra az erõ re, amit egy ha gyo mány tar tó fa lu kö -
zös sé ge kép vi sel, vagy ép pen ar ra, aho gyan egy-egy mû vé -
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sze ti al ko tás az em ber re hat. A kul tú ra min den pil la nat ban
vi szo nyu lás ra kész tet, cse lek võ rész vé telt fel té te lez. Ezért a
kul tú ra kö zös sé get te remt ere jé vel. A kö zös ség pe dig a kul -
tú ra ál tal él és fej lõ dik. A kul tú ra nem rom bol, ha nem épít,
gaz da gít. A kul tú ra ma ga hat, al kot, gya ra pít. És for dít va: aki
hat, al kot, gya ra pít, az kul tú rát te remt. Ez a bo nyo lult ös  sze -
füg gés is a kul tú ra anyag fe let ti sé gét tu da to sít ja. 

„Hass, al koss, gya ra píts: s a ha za fény re de rül!”
A kul tú ra fényt, vi lá gos sá got te remt. Meg lát tat ja a lé nye -

get, egy ben ön is me ret re se gít, és tu da tot for mál. Egyé ni, és
kö zös sé gi tu da tot ala kít. Kul tú ra nél kül nincs ön tu dat és
nem ze ti tu dat sincs. A kul tú ra élet. Az egyén nek és a kö -
zös ség nek pe dig élet mi nõ ség. A kul tú ra élet, te hát hit be li
gyö ke re van. Nem lé te zik kul tú ra hit, – vagy ha úgy tet szik
– az élet be ve tett bi za lom nél kül. A kul tú ra a lé te zés nél
töb bet je lent. An  nyi val, mint amen  nyi vel a pusz ta lét szük -
ség le tek és élet funk ci ók fenn tar tá sá nál töb bet je lent az
élet hi va tást, kül de tést tel je sí tõ em be ri szán dék és tett. A
kul tú ra sors ér tel me zés ad.

Hass, al koss, gya ra píts! – mond ja Köl csey. 
A kul tú ra fel töl ti a lé tet. Úgy, aho gyan Köl csey eb ben a

há rom szó ban fo gal maz. A kul tú ra hat: va la mit el in dít, jó
irány ba te rel, for mál, át lé nye gít, a lét hez vi lág ké pet ren del.
A kul tú ra al kot: lét re hoz, új ra te remt, újat formál. Gyarapít:
gaz da gít, erõ sít, élet nö ve ke dést ered mé nyez. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A kul tú ra: ere de ti je len té se sze rint szán tást-ve tést, meg -

mû ve lést je lent. A kul tú ra la ti nul azt is je len ti: gon doz ni.
Mint aho gyan már az ókor ban a föld mû ves meg mû vel te
föld jét, el ve tet te a ma got, gon doz ta, de mind vé gig ab ban
a tu dat ban, hogy az élet nö ve ke dé sé hez szük sé ges erõt
egy fel jebb va ló, te rem tõ erõ ad ja. Ne héz, fá rad sá gos, és az
ele mek nek ki szol gál ta tott mun ka. Ez gyak ran akár hi á ba -
va ló nak is tûn he tett. De a mû ve lés ak kor is kö te les sé ge
volt a kulturált embernek, a jó gazdának. 
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Mai meg té pá zott ma gyar va ló sá gunk ban a kul tú ra mun -
ká sa i nak ha son ló a fel ada ta és a sor sa. 

A kul tú ra el hi va tott ság ar ra, hogy tö rõd jünk az zal a vi -
lág gal, amit ránk bíz tak. Mû vel jük a ránk bí zot ta kat, ápol -
juk az ér té ke ket, örö kít sük to vább a ha gyo má nyo kat, a tu -
dást. Te gyük ezt min den ne héz ség el le né re, az élet nö ve -
ke dés re mé nyé ben. 

A kul tú ra az ér té kek vi lá gá hoz kö ze lít ben nün ket, ah -
hoz az ab szo lút ér ték hez, amely örök és vál to zat lan. Ezért
a kul tú ra meg tart. A kul tú ránk meg tart az zal, hogy ma gá -
ban fog lal ja ma gyar sá gun kat, ke resz tény sé gün ket és eu ró -
pa i sá gun kat. Mert a nyelv, a nép mû vé szet, a mû vé szet és
õse ink élet ta pasz ta la tá nak idõt ál ló ér té kei a Szent István-i
örök ség ál tal ma rad hat tak meg. Ma gyar sá gunk a Szent
István-i örök ség ál tal ma rad ha tott meg. Így eu ró pai és
egy ben ma gyar az a kul tú ra, amely a hit ben gyö ke re zik.
Egy szer re kü lön böz tet meg és ko vá csol ös  sze egy kö zös -
ség gé. A tör té ne lem so rán ön azo nos sá gunk ban meg tar tott
és meg tart, egy ben az eu ró pai kö zös ség hez kap csolt és
kap csol.

Bar tók azt val lot ta: „ami új és nagy je len tõ sé gû, azt min -
dig a ré gi gyö ke rek be oltják…” Ez az örök ség tar tott meg
min ket, ma gya ro kat Eu ró pá ban, ab ban az Eu ró pá ban,
amely nek gyö ke rei az an tik vi tás és a bib li ai kul tú ra. Ez az
örök ség tar tot ta meg a ma gyar nem ze tet, szét sza kí tott sá ga
el le né re. Ezért, önö ket, akik fá rad sá gos mun ká juk kal ezt
se gí tik, kö szö net il le ti. Kö szö net il le ti önö ket min den meg -
ta ní tott vers sor ért, éne kért, min den tánc moz du la tért, min -
den, kéz be adott köny vért, min den jó ra ne ve lõ szó ért és te -
kin te tért. 

A „Hass, al koss, gya ra píts” szel le mé ben vég zett mun ká -
juk, a kul tú rát szol gá ló mun ká juk a meg ma ra dást szol gál -
ja. Te hát a jö võt szol gál ja. Jö võ be li meg ma ra dá sun kat –
amint azt év ez re des tör té nel münk bi zo nyít ja – csak ez
szol gál ja.
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Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A Him nusz ban, a köl te mény szü le té sé nek nap ján nem-

csak kul tú ránk egyik csúcs mû vét ün ne pel jük, ha nem erõt
is me rí tünk a meg ma ra dás ba ve tett re mény hez. Sors ér tel -
me zé sén ke resz tül a Him nusz ezt a re ményt köz ve tí ti.

Köl csey Him nu sza egye te mes és sze mé lyes hit val lás.
Szel le mi sé ge a tör té nel münk erõ vo na la in ke resz tül a múlt -
ból a je le nen át a jö võ be mu tat. A nem zet imád sá gá ban
fenn ma ra dá sunk kér dé se it fo gal maz zuk meg. Vá laszt a
sors kér dé sek re a hit ben gyö ke re zõ kul tú ra ad.

„Hass, al koss, gya ra píts!” – ez egy el ha tá ro zás, és az el -
ha tá ro zást kö ve tõ tett re va ló fel szó lí tás. Üze net. Élet szem -
lé let, és egy ben fe le lõs sé günk. 

Nem hi vat koz ha tunk kö rül mé nyek re, le he tõ sé gek re,
aka dá lyok ra, ne héz sé gek re. Az idé zett vers egy be cseng a
Him nusz örök ér vé nyû üze ne té vel. Ez az üze net le gyen itt
és most a Ma gyar Kul tú ra Nap já nak a meg ma ra dá sun kat, a
nem zet meg ma ra dá sát szol gá ló üze ne te:

„Ré gi kor ár nya fe lé vis  sza me reng ni mit ér?
Mes  sze jö ven dõ vel ko mo lyan vess ös szve je len kort;
Hass, al koss, gya ra píts: s a ha za fény re de rûl!”
Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!
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FORDÍTSUK A JÖVÕRE A MÚLT
SZELLEMI TÕKÉJÉT!

El hang zott Gyõ rött, Rómer Flóris szob rá nál, 
a Múzeumi Világnapon, 2007. má jus 19-én, 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
„Az örök ség, kö te lé künk a múlt hoz, amel  lyel ma együtt
élünk, és amit to vább adunk a jö ven dõ nem ze dé kek nek.
Kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé günk az élet és az ih let két
he lyet te sít he tet len for rá sa. Pró ba kö ve ink, vi szo nyí tá si pon-
t ja ink, azo nos sá gunk” – ol vas ha tó egy 1996-ban meg je lent
ta nul mány ban.

A mú ze um és az egye te mes örök ség – ez az ál ta lá nos
té má ja az idei Mú ze u mi Vi lág nap nak, ame lyet az UNESCO
1977-ben tett a köz gyûj te mé nyek, a mú ze u mok nem zet kö -
zi ün ne pé vé.

1992 óta tár sul nak kü lön té mák tár sul tak a vi lág nap hoz.
Év rõl év re kö vet ke zett a globalizáció, a kö zös ség épí tés, a
tár sa dal mi bé ke és egyet ér tés, a fel fe de zés örö me, a kul tu -
rá lis ja vak til tott ke res ke del me el le ni fel lé pés, a gyûj tés, a
fe le lõs ség, az õs la kos ság, a kör nye zet. Év rõl év re olyan té -
mák, ame lyek ak tu a li tá su kon túl a mú ze u mi vi lág szé les és
szer te ága zó kap cso lat rend sze ré re is rá vi lá gí ta nak és egy -
ben a meg ol dan dó kér dé sek re. 

A kul tu rá lis örök ség fo gal má nak mind a köz éle ti, po -
li ti kai, mind a tu do má nyos ér tel me zé se lát vá nyo san csak
az el múlt há rom év ti zed ben ter jedt el Nyu gat-Eu ró pá -
ban. És, ha a fo ga lom ma gyar or szá gi meg je le né sét ku tat -
juk, ak kor a 90-es évek má so dik fe lé nél nem is kell tá -
vo labb ra vis  sza te kin te nünk az idõ ben. A Nem ze ti Kul tu -
rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nak 1998-as meg szer ve zé sé -
vel ke rült a kul tu rá lis örök ség fo gal ma a köz éle ti ér te ke -
zés be. A ma gyar tu do má nyos ság csak ez után re a gált és
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kap cso ló dott be a fo ga lom tör vé nyi meg ha tá ro zá sá nak
fo lya ma tá ba. 

A kü lön bö zõ nem ze tek szint jén a kul tu rá lis örök ség
nem ze ti örök ség gé vá lik, amely egyút tal az adott nem zet
iden ti tás tu da tát is meg je le ní ti. Ugyan ak kor, mint ér ték az
egye te mes örök ség hez is hoz zá ad. A he lyi, a par ti ku lá ris
és az egye te mes kap cso la ta ép pen az ér té ken ke resz tül te -
rem tõ dik meg. A vi lág kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé -
nek vé del mé rõl szó ló ENSZ egyez mény több cik kely ben
pon to san meg ha tá roz za az egye te mes örök ség lé nye gét.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Az örök ség ki te kin tés a je len bõl a múlt ba vagy elõ re a

jö võ be, az év szá zad ok fo lya mán fel hal mo zó dott tár gyi,
szel le mi, írott ér té ke ink se gít sé gé vel. Az örök ség azt a kul -
tú rát és tá jat, élet ér zést ír ja le, amit egy kö zös ség meg õriz,
amely nek gond ját vi se li, és amit át ad a jö võ ge ne rá ci ó nak.
Ez szük sé ges az em be rek iden ti tás- és va la ho vá tar to zás-
ér zé sé hez. Az örök ség él te ti, táp lál ja a kö zös ség, a foly to -
nos ság és a tör té ne lem esz mé it, va gyis a ma em be re az el -
vont esz mé ket az örök ség nyel vén ké pes ki fe jez ni, meg él -
ni és élet ben tar ta ni.

Az örök ség ezért nem a múlt ról szól. In kább an nak ér -
té ke lé se, ami a je len ben lé te zik

Mi ért fon tos ez a Mú ze u mi Vi lág na pon? Azért, mert a
kü lön bö zõ szel le mi, tár gyi örök ség meg õr zé sé re már az
ókor tól kezd ve mú ze u mo kat, könyv tá ra kat, le vél tá ra kat –
mai szó hasz ná lat tal köz gyûj te mé nye ket – ál lí tot tak fel. A
mú ze um, va gyis a mú zsák kert je az óko ri gö rö gök nél a
mû vé sze tek, il le tõ leg tu do má nyok he lye volt. Az ókor leg -
hí re sebb mú ze u ma a Ptolemaiosz Philadelphosz ál tal ala -
pí tott ale xand ri ai mú ze um és egy ben könyv tár és le vél tár
is volt.

S mit je lent az egye te mes ség? Egy részt az egye te mes ér -
ték vi lág ra nyi tott nak len ni, má sok, más nem ze tek ma ra -
dan dó szel le mi örök sé gét el fo gad ni és be fo gad ni, az zal a
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tu dat tal, meg gyõ zõ dés sel és hit tel, hogy a sa ját nem ze ti
örök sé günk ér té ke alap ján nél kü löz he tet len, pó tol ha tat lan
és nem he lyet te sít he tõ ré szét ké pe zi az egye te mes örök -
ség nek. Eb be be le tar to zik a ter mé sze ti és kul tu rá lis örök -
sé günk min den ele me.

A par ti ku lá ris ép pen ér té ke ál tal emel ke dik fel az egye -
te me sig, az egye te mes pe dig ké pes meg je len ni a rész le -
ges ben. Az egye te mes vi lág ra szó lót je lent, idõ ben és tér -
ben. Vi lág ra szó ló ér té kek kel, a vi lág-egész be il leszt he tõ
ér té kek kel mi ma gunk is bõ ven ren del ke zünk.

Er rõl a leg kön  nyebb be szél ni egy mú ze um kö ze lé ben,
egy igaz mú ze u mi em ber em lé ke elõtt tisz te leg ve, hi szen
tud juk: a gyõ ri mú ze um – jog elõd je ré vén – az or szág leg -
ko ráb bi ala pí tá sú vi dé ki múzeuma.

Mi ért fon tos szá munk ra a kul tu rá lis örök ség vé del me?
Több ok ból is fon tos a múlt em lé ke i nek meg õr zé se. A
múlt em lé kei meg ha tá ro zó és más sal nem he lyet te sít he tõ
for rá sai, do ku men tu mai egy-egy kö zös ség azo nos ság tu da -
tá nak, sark kö vei egy tra di ci o ná lis nem ze ti ér ték rend nek.
Ré szei nap ja ink él he tõ em be ri kör nye ze té nek, ame lyek kel
szem ben a fenn tart ha tó fej lõ dés igé nye, ra ci o na li tá sa épp -
úgy ér vé nye sí ten dõ, mint a ter mé sze ti kör nye zet ese té ben.
A múlt em lé kei fej lesz té si po ten ci ál hor do zói is, az az le he -
tõ sé get kí nál nak ar ra, hogy a múl tunk ból ho zott tõ két a jö -
võ re for dít suk.

Mind ezek tu da tá ban a mú ze u mi tár lat nak egyi de jû leg
kell ki elé gí te nie a lát vá nyos ság, a szak sze rû ség, a tu do má -
nyos meg ala po zott ság és a nép sze rû ség irán ti igé nye ket
úgy, hogy mind eköz ben több ge ne rá ci ós köz mû ve lõ dé si
fel ada to kat is el kell lát nia. A ma mú ze u ma mû vé szet tör té -
ne ti, mû ve lõ dés tör té ne ti, ok ta tá si, sza bad idõs és ku ta tó in -
téz mény egy szer re. Ezek kel egyi de jû leg a lo kál pat ri ó ta és
egy ben nem ze ti ön azo nos sá gunk rep re zen tá ci ó ja. Mind -
azok nak az ér té kek nek be mu ta tó he lye, ame lyek nek alap -
ján mi ma gya rok meg is mer jük ma gun kat, és az ide ge nek
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meg is mer nek min ket. Ezért a mú ze um jö võ be li fel ada ta it
is ezen funk ci ók ha tá roz zák meg. A mú ze um ban be mu ta -
tott tár gyak, em lé kek nem csak for má juk ban, esz té ti kai
kva li tá suk mi att ér té ke sek, ha nem tör té ne tük is ér ték kép -
zõ elem. Az ér ték te hát az idõt, a fo lya ma tot is hor doz za.
A mú ze um egyik fel ada ta ép pen az, hogy a ki ál lí tott tárgy,
do ku men tum tör té ne tét is be mu tas sa. Ezért több a mú ze -
um a tár gyak gyûj tõ he lyé nél. A kap cso ló dó ma gya rá za tok,
fel irat ok, ki ad vány ok, ka ta ló gu sok, ta nul má nyok, in te rak -
tív meg ol dá sok te he tik ért he tõ vé és tel jes mér ték ben él -
vez he tõ vé a  múlt ér té ke it. Te hát a be mu ta tó szak em ber
mun ká ja és a lá to ga tó fi gyel mé nek kö zös ered mé nye ként
vá lik nyil ván va ló vá az ér ték.

Ezért a mun ká ért ma, a Mú ze u mi Vi lág na pon kö szö net
jár min den, az örök ség men tés ben, meg õr zés ben és be mu -
ta tás ban részt vál la lónak. Ezek ben az idõk ben, ami kor ép -
pen anya gi for rás ból jut a leg ke ve sebb az örök ség vé del -
mé re, az ér té kek re jut, biz ta tá sul és pél dá ul szol gál jon
Rómer Flóris mun kás sá ga és éle te. Azé a mú ze um ala pí tó
tu dó sé, aki rend kí vül sok ol da lú te vé keny sé get fej tett ki és,
mint ma ga mond ta: ha za fi as és szent cél nak tar tot ta a múlt
örök sé gé nek meg õr zé sét, hogy pró ba kö ve ink, vi szo nyí tá -
si pont ja ink, azo nos sá gunk le gyen.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
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A JÖ VÕ MEG SZE LÍ DÍT HE TÕ
El hang zott a Sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus 

Gim ná zi um és Kol lé gi um új épü let szár nyá nak ava tá sán,
2004. no vem ber 1-jén

Ex cel len ci ás Püs pök úr, tisz telt El nök úr, Igaz ga tó úr, Ked -
ves Ven dé gek! 

Sze re tet tel kö szön töm önö ket! Öröm te li ese mény re
gyûl tünk ma ös  sze: Sop ron, a Leg hû sé ge sebb Vá ros, s
ben ne a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Lí ce um is mét gaz -
da go dik. El jöt tünk, hogy en nek az ün ne pé lyes pil la nat nak
ré sze sei le gyünk. Ezért il lõ, hogy el sõ ként a kö szö net sza -
vai szól ja nak. Sze ret nék tisz ta szív bõl gra tu lál ni eh hez a
szép, új épü let szárny hoz. 

Sze ret ném meg kö szön ni min den ki nek, aki nek a mun -
ká ját di csé ri mind az, amit ma itt lát ha tunk. 

Azok nak, akik meg ál mod ták ezt a fej lesz tést, elõ te rem -
tet ték a rá va lót, azu tán a mér nö kök nek, a ki vi te le zõk nek,
a vál lal ko zók nak, a szak mun kás ok nak és a se géd mun ká -
s ok nak is, hogy le he tõ vé tet ték szá munk ra ezt a na pot. S
per sze nem utol só sor ban a düsseldorfi Hermann-
Niermann Ala pít vány nak, amely szer ve zet 1996 óta tá mo -
gat ja ezt az ok ta tá si in téz ményt, mint a Nyu gat-Ma gyar or -
szá gon egye dü li kö zép fo kú is ko lát, amely ben né met nem -
ze ti sé gi ok ta tás fo lyik.

S az sem mel lé kes, hogy ha zánk ban Ba ján kí vül a sop -
ro ni lí ce u mot vá lasz tot ta az ala pít vány, ezt az in téz ményt
tar tot ta tá mo ga tás ra mél tó nak. Ma gam is nem ze ti sé gi, hor -
vát szár ma zá sú lé vén, kü lö nö sen ér té kes nek gon do lom,
hogy Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben, Sop ron vá ro sá ban
ma gas szín vo na lú, s egye dül ál ló, ré gi ónk szel le mi-kul tu rá -
lis ja va it gya ra pí tó né met nem ze ti sé gi ne ve lés fo lyik. 

Ez út tal két tor na te rem mel és öt tan te rem mel bõ vül az
is ko la, ami azt je len ti, hogy mos tan tól több di ák kop tat hat -
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ja a pa do kat, csi szol hat ja el mé jét – esz té ti kus, egész sé ges
kö rül mé nyek kö zött. 

És nem csu pán a tu dást kap ja meg e fa lak kö zött, ha -
nem olyan út ra va lót, amely a fel nõtt élet sok szor gö rön -
gyös, vá lasz utak kal ke resz te zett, ne héz dön té sek kel tar kí -
tott sû rû jé ben el iga zo dást nyújt. Mert az is ko la az nem csak
a ta nu lás nak, nem csak a ta ní tás nak, ha nem a ne ve lõ dés -
nek és a ne ve lés nek is a hely szí ne. A kö vet ke zõ gon do la -
tot ol vas tam va la hol: a tu dás az olyan do log, amit mi kor
idõ sö dik az em ber, egy re in kább el fe lejt, a ne ve lés pe dig
az, ami ak kor is meg ma rad, ha már min dent el fe lej tett,
amit az is ko lá ban ta ní tot tak ne ki. 

Kü lö nö sen igaz ez az egy há zi is ko lák ese té ben, ahol
az alap ve tõ er köl csi nor mák el sa já tí tá sán túl je len van a
val lá sos ér zü let, az Is ten be ve tett hit, a sze re tet pa ran -
csa. Szá mom ra ha tal mas meg nyug vást je lent, hogy a
dik ta tú ra 1990-ben tör tént fel szá mo lá sa után a tör té nel -
mi egy há zak új ra sza ba don vé gez he tik ok ta tó-ne ve lõ
mun ká ju kat. 

Kö szö net erõ fe szí té se i kért, ame lyek kel szin te a sem mi -
bõl új já é lesz tet ték in téz mény há ló za ta i kat. Ám azt sem hall -
gat hat juk el, hogy ezek re az erõ fe szí té sek re az el múlt egy-
két év ben is mét hat vá nyo zot tab ban van szük ség, mert ez
a kor mány zat nem tá mo gat ja az ok ta tás ban be töl tött sze -
re pük höz mér ten az egy há za kat. 

Én azt val lom azon ban, hogy a vi lág csak fe le rész ben
a kö rül mé nyek kény sze rí tõ ha tal ma, a má sik fe le em be ri
szán dék ból és aka rat ból épül föl. S ez az ün nep ség en nek
ékes bi zo nyí té ka. 

Az ös  sze fo gás fon tos do log, mert úgy van az, ha va la -
mit el mon da nak az em ber nek, ak kor el fe lej ti. Ha meg mu -
tat ják, ak kor ta lán meg jegy zi, ha pe dig együtt csi nál ják, ak -
kor ta lán meg ér ti. Ez az épü let szárny ös  sze fo gás ered -
mény kép pen jött lét re, sok em ber aka ra ta, egyirányba fu -
tó szán dé ka kel lett hoz zá, hogy lét re jöj jön. 
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Hit nél kül pe dig ne héz lé tez ni. Hin ni kell ab ban, hogy
tet te ink, el ve ink nem egy áb rán do zó ki sebb ség vé le mé -
nyét tük rö zik. Nem fá rad ha tunk be le a ne ve lés be, a pél da -
mu ta tás ba, az er köl csi tör vé nye ken nyug vó élet vi tel be! Azt
hi szem, Önök is ész re vet ték már azt, hogy a jö võt ál ta lá -
ban két mó don le het el gon dol ni. A jö võ tõl le het fél ni, hi -
szen sen ki sem tud ja, hogy mit tar to gat. Ez bi zony ta lan sá -
got ered mé nyez. 

A jö võt el le het gon dol ni úgy is, mint ami tõl in kább tar -
ta nunk kell. Ma gyar or szág el múlt 50 éve nem te szi alap ta -
lan ná ezt a faj ta gon dol ko dás mó dot. De le het a jö võ rõl
más kép pen is gon dol kod ni. 

Meg le het a jö võt sze lí dí te ni, ba rát sá gos sá és ked ves sé
is le het ten ni, föl té ve, ha az em ber nek van nak ter vei a jö -
võ re néz ve. Mert amint kéz zelfog ha tó vá tet tük a jö võt,
amint az em ber nek le bon tott, ki dol go zott ter vei van nak,
ab ban a pil la nat ban a jö võ el ve szí ti fé lel me tes, ki szá mít ha -
tat lan jel le gét, és ta lán ba rát sá go sab bá vá lik. A Ber zse nyi
Lí ce um nem fél a jö võ tõl, ha nem ter vez ge ti, ez zel is öreg -
bít ve Sop ron vá ros hír ne vét. 

Tud ják, min den ilyen lé te sít mény, mint ami lyen a ma itt
fel szen te lés re ke rü lõ, va ló já ban a gyer me ke ink rõl szól. 

Ar ról szól, hogy ho gyan is akar juk õket ne vel ni. Hogy
ami kor nin cse nek ve lünk, ak kor ne az ut cán csel leng je -
nek, ne va la me lyik já ték te rem szer ke ze te elõtt tölt sék el a
nap ja i kat, akár meg kí sért ve a ká ros szen ve dé lyek tõl. Azt
sze ret nénk, hogy gyer me ke in ket jó hely re küld hes sük,
olyan hely re, ahol meg fe le lõ em be rek fog lal koz nak ve lük,
ahol olyan kö zeg ben van nak, ahol tes tük kel és lel kük kel
is fog lal koz nak, tisz tes ség re ne ve lik õket, tisz tes sé ges ver -
senyt, be csü le tes mun kát és õszin te sé get ta nul nak. A Ber -
zse nyi Lí ce um egy ilyen hely, ezért is jöt tem el ma, önök -
kel ün ne pel ni. 

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket! 
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AZ IGAZ SÁG SZOL GÁ LA TÁ BA 
ÁL LÍ TOTT SZEL LEM ÜN NE PE

El hang zott Sop ron ban, a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
Lí ce um dísz ter mé ben  ren de zett Ver mes-em lék ülé sen,

2005. jú ni us 17-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Ba rá ta im!
Egy 2800 év vel ez elõt ti bib li ai irat sze rint: el vész az a nép,
amely tu do mány nél kül va ló.

Ezt Hóseás pró fé ta ír ja, és mind an  nyi an tud juk: a pró fé -
tai szó, el hang zá sa kor nem a fel tét len be tel je se dést, ha nem
in kább a fi gyel mez te tést je len ti. S ha tu do mány ról szó lunk,
ak kor a Lí ce um büsz ke le het szá mos in nen in dult, majd vi -
lág hír ne vet szer zett ta nít vá nyá ra.

Büsz kék le het nek a licisták és büsz ke le het Sop ron
mind azok ra, akik e fa lak kö zül in dul tak és a ma gyar tu do -
mány, mû vé szet szel le mi óri á sa i ként sze rez tek vi lág hír ne -
vet az egye te mes mû vé szet-, vagy tu do mány tör té ne lem -
ben.

Hos  szú a sor, és eb ben a pantheonban ran gos he lye
van, a tu dós fi zi ka ta nár nak, Ver mes Mik lós nak.

A mai nap ün nep. Egy je les ju bi le um ün ne pe. Ver mes
Mik lós, ta nár, ne ve lõ, és tu dós szü le té se 100. év for du ló já -
nak szen telt ün nep. 

Ezért ez a mai nap e fa lak kö zött ép pen az õ élet mû ve
ál tal a tu dás ün ne pe. Az õsi Lí ce um szel le mi sé ge pe dig azt
is üze ni: a mai nap a te rem tett vi lág tör vény sze rû sé ge it fel -
is me rõ, és mö göt te a nagy ren det fel fe de zõ ta nár és ta nít -
vá nyok kö zös ün ne pe.

Az igaz ság szol gá la tá ba ál lí tott szel lem és tu dás ün ne pe
a mai nap. 

A ter mé szet tu do mány ok, és azo kon be lül a fi zi ka a kör -
nye zet, a vi lág meg is me ré sé nek tu do má nya. 
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De ép pen Ver mes Mik lós élet mû vén ke resz tül vá lik ért -
he tõ vé, hogy a fi zi ka egy ben a fi lo zó fia, az eti ka, az esz -
té ti ka tu do má nya is. Az év for du ló ra ki adott ju bi le u mi ki ad -
vány ban Ver mes Mik lós nak, a licista di ák nak dol go za ta i ból
ezt is ki ol vas hat juk. 

Egy gon dol ko dó, mér le ge lõ és meg fe le lõ dön té se ket ho -
zó di ák gon do la ta i val szem be sü lünk, aki ka pott ta len tu ma it
min den igye ke ze té vel fe le lõs ség gel  igyek szik gya ra pí ta ni.

Ver mes Mik lós éle te és mun kás sá ga, egy ben pél da mu -
ta tó an táp lál ja az igaz ság sze re te tét, az igaz ság ke re sé sé -
nek igé nyét.

A Lí ce um és ta nít vá nya üze ni: A hit tel és a te rem tett vi -
lág meg is me ré sé nek igé nyé vel mû velt tu do mány nem el -
vont, ha nem az Igaz ság hoz kö ze lít, egy más hoz kö ze lít.

A fi zi ka gon dol ko dás ra kész tet, he lyes ön ér té ke lés re és
ön tu dat ra ne vel, a rend és a tör vé nyek tisz te le té re, ki tar -
tás ra ta nít.

Az anyag tör vé nye i nek ku ta tá sa a transz cen dens re irá -
nyít ja a fi gyel met, a he lyes ér ték rend szer meg ta lá lá sát
ered mé nye zi.

Ver mes Mik lós élet mû ve bi zo nyít ja, hogy mind ez ér vé -
nyes, még ak kor is, ha ma az ok ta tás ban gyak ran mást ta -
pasz ta lunk. Ver mes Mik lós szel le mi és em be ri nagy sá ga vi -
szont fi gyel mez tet, üzen és kö te lez. S hogy élet mû ve mi -
lyen erõ vel hat még ma is, an nak egyik leg szebb pél dá ja
a mai ju bi le um ra ki adott em lék al bum. A ki ad vány Ver mes
Mik lós szel le mi örök sé gé hez mél tó an köz kinc  csé te szi
azo kat ér té ke ket, ame lye ket ed dig csak a lí ce u mi le vél tár
lá to ga tói lát hat tak.

Mis  szi ót tel je sít a Ver mes Ala pít vány az zal, hogy köz -
kinc  csé tet te Ver mes Mik lós nak, a lí ce u mi di ák nak igen ér -
té kes dol go za ta it. Könyv for má já ban oszt ja szét a kin cset a
ki adó, hogy pél da le gyen az utá nunk jö võk nek.

Hogy kö ve ten dõ pél dá ja le gyen a hit tel vég zett mun ká -
nak, a kö vet ke ze tes ség nek, a kö te les ség tu dás nak, a szor -
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ga lom nak, a hi va tás tu dat nak, a szak ma irán ti alá zat nak, a
kö zös ség és a nem zet szol gá la tá nak.

„Elvész az a nép, amely tu do mány nél kül va ló.” Te -
gyünk azért, hogy ez ve lünk meg ne tör tén hes sen!
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JÖ VÕ ÉPÍ TÉS A SZEL LEM ERE JÉ VEL
El hang zott Gyõ rött, az Öv eges Jó zsef Fi zi ka ver seny 

or szá gos dön tõ jén, 2007. má jus 18-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Fi a ta lok!
A fi a ta lok ta ní tá sá nál na gyobb fel ada tot csak az kap az
élet tõl, aki re a te het sé gek gon do zá sát bíz za a sors – hal lot -
tam a kö zel múlt ban egy fi zi ka ta nár tól.

A te het ség gon do zás nak év ez re dek re vis  sza ve zet he tõ
ha gyo má nya van. Ta lán köz hely nek hang zik, de igaz és ta -
nul sá gos, hogy már az óko ri né pek is nem ze ti ér ték nek
tar tot ták a tu dást. Platon sze rint a te het ség és a szel lem
ere je so ha sem egy sí kú, ha nem szer te ága zó.

Ez azt je len ti, hogy az iga zi tu dós nak egy-egy tu do -
mány ban va ló ala pos jár tas sá gá val nem szû kül het le ér -
dek lõ dé si kö re. Nem ve szít he ti el kap cso la tát a tu do má -
nyok töb bi ré szé vel, a kul tú rá val, a min den ség egye te mes
in terp re tá ci ó já val. 

Ez azt je len ti, hogy a fi zi ka ver se nyek tét je nem ki zá ró -
lag a tel je sít mény, a pon tok ban ki fe jez he tõ ver seny ered -
mény kell, hogy le gyen, ha nem a ter mé keny gon do lat ki -
bon ta koz ta tá sa.

A te het ség és a szel lem ere je nem egy sí kú, ha nem szer -
te ága zó, mint aho gyan a fi zi ka egy ben a fi lo zó fia, az eti ka,
az esz té ti ka tu do má nya is.

A sok és fá rad sá gos mun ká val meg sze rez he tõ ma gas
mû velt ség és a biz tos ala pok ra épí tett nagy tu dás a nem -
zet fel emel ke dé sé nek egyet len út ja, egy ben a ta ní tás, a ne -
ve lés ha té kony sá gá nak mér cé je.

Ezért a te het ség gon do zás az egyet len olyan be fek te tés,
amely biz to san meg té rül. Még ak kor is így van ez, ha a
mai ma gyar ok ta tás ma ga re cseg-ro pog, nem hogy a te het -
ség gon do zás ra kel lõ fi gye lem, vagy akár er köl csi vagy
anya gi tá mo ga tás jut na. Mi köz ben azok, akik a te het ség -
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gon do zás ne mes mun ká ját ön ként vál lal ják, fe le lõs ség ér -
zet bõl, hi va tás tu dat ból kül de tés bõl, va la mi mi att még is -
csak bíz nak a jö võ ben, ab ban, hogy to vább foly tat hat ják
az év ti ze dek kel ez elõtt meg kez dett mun kát. 

Tisz telt Ta ná rok! Tu dom: önök kö zül a leg töb ben azt
mond ják „sem mi kü lö nö set nem tesz nek”, csak azt, amit
an nak ide jén ta ná ra ik tól lát tak, csak azt, ami re a tan tárgy,
a tu do mány sze re te te és szol gá la ta in dít ja Önö ket.

És lám, így te szik a leg na gyobb szol gá la tot a nem zet -
nek, a jö võ nek. A pél dát, a tu do mány hoz va ló vi szo nyu -
lást ad ják to vább, ül te tik el az utá nunk jö võ nem ze dék szí -
vé ben és lel ké ben, ép pen a fi zi ka tu do má nyán ke resz tül.

A fi zi ka sok kal több, mint a tárgy, a kép le tek, a meg ol -
dá sok, az el vég zett szá mí tá sok és a he lyes meg ol dá sok is -
me re te, több, mint át adott in for má ció hal maz. 

A fi zi ka is me re te gon dol kod ni ta nít. Is me re te a mak ro-
és mik ro vi lág ban ér vé nye sü lõ tör vé nyek re irá nyít ja a fi -
gyel met, ma gá ra a REND-re, amely ál tal mû kö dik a vi lág.
Ar ra a rend re, amely a je len le gi vi lág ból, a min den nap ok -
ból, a köz élet bõl, az em be ri kap cso la tok ból, a tár sa da lom
és a gaz da ság mû kö dé sé bõl mind in kább hi ány zik. 

Szem lé le tet ad a fi zi ka, tör vé nyek re, be tar tan dó sza bá -
lyok ra, kö vet ke ze tes ség re, és kö vet kez mé nyek re épü lõt.
Az az ne vel.

A fi zi ka tu laj don kép pen a te rem tett vi lág mû kö dé sé nek
fo lya ma tos meg fej té se, és ez ál tal az em ber ne ve lés és gon -
dol ko dás fej lesz tés. 

Pon to sab ban fo gal maz va a fi zi ka sok kal in kább az em -
ber ne ve lés, biz tos ala po kon ál ló vi lág szem lé let ki ala kí tá sá -
nak, a gon do lat fej lesz tés nek egy sar ka la tos te rü le te le het -
ne, amen  nyi ben az ok ta tás ban nem zsu go ro dott vol na
mel lék tárg  gyá. Ezért is ér té kes az önök em ber fe let ti te het -
ség gon do zó mun ká ja. 

Ba bits sze rint az is ko lá ban gon dol kod ni és be szél ni kell
meg ta ní ta ni a fi a ta lo kat.
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A gon dol ko dás a dol gok meg fi gye lé sé vel, a lá tot tak
elem zé sé vel, ös  sze ha son lí tá sá val kez dõ dik, majd a ta pasz -
tal tak ös  szeg zé sé vel és to vább gon do lá sá val, a ta nul sá gok
le vo ná sá val és azok al kal ma zá sá val foly ta tó dik, és mind -
ezek to vább fej lesz té sé vel újabb gon do la to kat szül. Mér le -
gel ni ta nít és a ta pasz tal tak alap ján lo gi ku san és fe le lõ sen
dön te ni. És mind eze ket kö zöl ni a kör nye zet tel, to vább ad -
ni, meg osz ta ni a kö zös ség gel.

Ezt kí nál ja a fi zi ka tu do má nyá nak is me re te a mai kor
em be ré nek. Ter mé szet tu do mány a fi zi ka. A vi lág meg is -
me ré sé nek tu do má nya, de még is a fel adat meg ol dá sok ki -
zá ró la gos sá gán mes  sze túl az ér tel met és a szel le met, a
élet szem lé le tet fej lesz ti, filozófikus gon dol ko dás ra kész tet.
Ezért el vá laszt ha tat lan a kul tú rá tól. 

A te het ség és a szel lem ere je so ha sem egy sí kú, ha nem
szer te ága zó - mond ja Platon.

A fi lo zó fia, a mû vé sze tek, a tu do mány ágak mind egyi ke, a
nyelv mind kap cso lat ba hoz ha tó a fi zi ká val, az zal a szel le mi
mun ká val, amely szük sé ges mû ve lé sé hez. Nem más ez, mint
a Transz cen dens ma ga. A tu do mány tisz te lõ hit, amely a na -
gyok mû ve i ben év szá zad ok ra vis  sza ve zet he tõ en fel fe dez he -
tõ. Mi több, át fog ja az idõt elõ re fe lé má ig, és vis  sza fe lé : Pla -
tón tól Arisz to te lé szig, Aquinói Szent Ta má son át, Kep ler,
Kant, Heisenberg mun ká i ban és gon dol ko dá sá ban. Te szi ezt
el vá laszt ha tat la nul a filozófiától, a gon do lat ere jé tõl.

A ma te ma ti kus ra ci o na lis ta. Bí zik lo gi ká ja ere jé ben. A fi -
zi kus re a lis ta. Sa ját agyá nál job ban tisz te li a va ló sá got. Azt
a va ló sá got, ame lyet meg akar fej te ni, ame lyet fel akar fe -
dez ni, an nak tör vény sze rû sé ge it ku tat va.

Ezen, az egy élet re szó ló fel fe de zõ úton in dul tak el
ezek a fi a ta lok. Ne héz kö rül mé nyek kö zött, fá rad sá gos
mun ká val, és nem is a mai kor szel lem sze rin ti di va tot kö -
vet ve, de mind an  nyi unk meg gyõ zõ dé se, hogy jó irány ba.
Ezért – az el ért ered mény tõl füg get le nül el is me rést és tisz -
te le tet ér de mel nek.
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És ter mé sze te sen el is me rés és kö szö net il le ti a fel ké szí -
tõ ta ná ro kat, a ver seny szer ve zõ it és tá mo ga tó it, a szü lõ -
ket, akik nek fon tos a ter mé szet tu do mány ok ban jár tas és
jól kép zett, a szó leg ne me sebb ér tel mé ben vett szel le mi
elit kép zé se. Akik meg be csü len dõ kincs nek tart ják a te het -
sé get, amely hez a tu dást fo lya ma to san hoz zá kell épí te ni. 

A te het sé ge ket fel is me rõk fo lya ma to san a tu dás be li, az
er köl csi, a szel le mi kö zép sze rû ség bõl va ló fel emel ke dé sért
dol goz nak, ami az Öv eges Jó zsef Fi zi ka ver seny rang ját is
meg ad ja.

Ezért kö ve ten dõ pél dái a hit tel vég zett mun ká nak, a kö -
vet ke ze tes ség nek, a kö te les ség tu dás nak, a szor ga lom nak,
a hi va tás tu dat nak, a szak ma irán ti alá zat nak, a kö zös ség és
a nem zet szol gá la tá nak. 

Ezek kel a gon do la tok kal kí vá nok a fi a ta lok nak si ke res
meg mé ret te tést, az is me re tek ben va ló to váb bi gaz da go -
dást, a szer ve zõk nek és a fel ké szí tõk nek pe dig a kö szö net
mel lé to váb bi erõt és jó egész sé get, hogy a szel lem szer te -
ága zó ere jé nek ér vényt sze rez ze nek a vi lág ban.
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A KÉ PES SÉG FON TO SABB 
AZ IN FOR MÁ CI Ó NÁL

El hang zott Sopronban, a XIII. Sop ro ni Lo go pé di ai 
és Pe da gó gi ai Na pok meg nyi tó ján, 2007. már ci us 22-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Az el sõ szó min den kép pen a kö szö ne té kell, hogy le gyen.
Kö szö net önök nek pe da gó gu sok nak, szü lõk nek, akik
több mint egy év ti ze de ar ra ál doz nak ener gi át, idõt, hogy
a ta nu lá si ne héz sé gek kel küsz kö dõ gye re kek sor sát, is me -
re tek hez, tu dás hoz, ta pasz ta la tok hoz va ló ju tá sát segít-
sék.Különösképpen is kö szö net il le ti önö ket, mert a tu dá -
son, az is me re ten, a vi sel ke dé si nor mák meg ta ní tá sán, át -
adá sán túl önök a ta nít vá nya ik nak, ön ma guk ból ad nak
min den egyes al ka lom mal az zal, aho gyan tisz ta szí vük bõl
a ta nít vá nya ik mel lé áll nak.

Önök nek rá adá sul küz de ni ük kell azon tár sa dal mi fel fo -
gás el len is, amely még nem ju tott el ar ra a szint re, hogy a
spe ci á lis meg se gí tés ter mé sze tes. Nem ta bu, nem saj nál ni-
vagy szé gyell ni va ló. Kö szö net ezért a küz de le mért. Mert
küz de ni kell önök nek pe da gó gus ként gyak ran azért, hogy
egy ál ta lán dol goz has sa nak. Tu dom, hogy van nak önök kö -
zött olya nok, akik ma guk szer zik a szpon zo ro kat ah hoz a
sza bad idõs te vé keny ség hez, amely el en ged he tet le nül fon -
tos az ok ta tás mel lett. Eb ben a küz del mük ben, amely nap
mint nap fo lyik, önök meg ta pasz tal ták, hogy lé tez nek cso -
dák, még ak kor is, ha azok kis lé pé sek ben kö vet kez nek be.
Mert az önök mun ká já nak az ered mé nye min den eset ben
egy kis cso da, ame lyet érez nek azok, akik szü lõ ként ta lán
éle tük vé gé ig ci pe lik azt a ke resz tet, ame lyet a tár sa da lom
nem akar, és egy elõ re nem is ké pes át vál lal ni!

Pe dig a sors nem vá lo gat, nem tesz kü lönb sé get em ber
és em ber kö zött, ezért kel le ne a tár sa da lom nak tel jes ere -
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jé vel és sze re te té vel a se gí tés re szo ru lók fe lé irá nyul ni.
Mert ab ban, amit önök vál lal nak, és el hi va tott ság ból tesz -
nek, a kulcs szó a sze re tet. Azt a több let ener gi át, több let tu -
dást, több let tü rel met, több let tar tást, amit önök ta nú sí ta nak,
csak a sze re tet biz to sít hat ja. Az a sze re tet, amely nél kül „is -
mer he tem az ös  szes tit ko kat és mind a tu do má nyo kat, (…)
ha sze re tet nincs ben nem, mit sem érek” – mond ja Pál
apos tol.

A mai tár sa da lom nem ad al kal mat ar ra a fi a ta lok nak, a
prob lé mák kal küsz kö dõk nek az tán meg ki vált kép pen nem,
hogy meg ta pasz tal ják: szük ség van rá juk. Hogy meg ta pasz -
tal ják: szá mí ta nak rá juk. Hogy fe le lõs sé gük van. Hogy el
kell szá mol ni uk va la ki nek. In sta bil a vi lág, se hol egy biz tos
pont, ami hez a mai fi a tal iga zod hat na.

A kor sze rû ség és a fo lya ma tos vál toz ta tá sok kény sze ré -
tõl szen ve dõ is ko la le het, hogy ké pes in for má ci ót és tu -
dást föl kí nál ni, de egy re ke vés bé tud mit kez de ni azok kal,
akik szá má ra a tu dást köz ve tí ti. És még ke vés bé a spe ci á -
lis fi gyel met igény lõ gye re kek kel. Ne künk po li ti ku sok nak
is fe le lõs sé günk van eb ben. 

Ked ves Pe da gó gu sok!
Önök, akik szak mai mun ká juk ban a pénz te len ség tõl

szen ved nek, és akik anya gi meg be csü lést nem kap nak, ne
a fenn tar tón kér jék ezt szá mon, mert õk csak kény szer in -
téz ke dé se ket tesz nek a kor mány za ti meg szo rí tá sok mi att.

A szín vo na las szak mai mun ká ért, az el hi va tott sá gért,
pe dig kö szö net il le ti a Fog juk a Ke zed! Egye sü le tet, ami
év rõl év re be bi zo nyít ja, hogy a ci vil szer ve ze tek nek kül de -
té se és he lye van a ma gyar tár sa da lom ban, és egy ben ar ra
is rá irá nyít ja a fi gyel met, hogy ér de mes és szük sé ges len -
ne a ma gyar tá ra da lom nak a ci vil kez de mé nye zé se ket tá -
mo gat ni, mert a szak mai és a tár sa dal mi ho za dé ka, mun -
ká juk ha té kony sá ga az egész tár sa da lom ja vát szol gál ja.

Be fe je zé sül Korzenszky Ri chárd ben cés szer ze tes egy
gon do la tát idé zem:
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„A ké pes sé get pe dig fon to sabb nak kell tar ta nunk az in -
for má ci ó nál. Hu ma ni zált in for má ci ók ra van szük sé günk
ah hoz, hogy em ber ként tud junk él ni.”

Tisz telt Höl gye im, Ura im!
Men  nyi vel in kább hu ma ni zált in for má ci ók ra van szük -

sé gük a ta nu lás ban ne héz sé gek kel küsz kö dõk nek. Kö szö -
net a cse lek vé sért, az az az el kö te le zett sé gért, a vál la lá sért
és a fe le lõs sé gért.
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TUDÁS ÉS HIT
El hang zott a bán fal vi bú csún, 2005. szep tem ber 11-én

„Erõs vár a mi Is te nünk! Feste Burg ist unser Gott!”
Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
„Is ten Igé je meg ma rad örök ké” hir de ti az em lék táb la azon
a he lyen, ahol a bán fal vi evan gé li kus gyü le ke zet temp lom -
tor nya ál lott. A temp lom to rony ról ké pek, fel jegy zé sek ma -
rad tak. A haj da ni is ko la zaj nem hall szik már. De va la mi
még is csak meg ma radt a ré gi ek tõl. Az idõ mú lá sa, a tör té -
ne lem meg õr zi a meg õr zés re mél tó ak em lé ke ze tét. De
csak a meg õr zés re mél tók em lé ke ze tét õr zi meg. Igen ne -
héz idõ ket is meg élt ez a hely: tûz vészt, há bo rú kat, a több
ez res, zö mé ben né met anya nyel vû gyü le ke zet ki te le pí té -
sét. Ta nú ja ez a hely az új ra kez dés nek, az is mé telt kö zös -
ség gé for má ló dás nak is. Bán fal va ma azt üze ni: az épí tés,
az épít ke zés so ha sem hi á ba va ló. A ré gi bán fal vi ak mun ká -
ja, küsz kö dé se sem volt hi á ba va ló, hi szen most itt ál lunk:
em lé kük ös  sze gyûjt, pél dát ad, kö zös ség gé for mál.

Ma a meg em lé ke zés az is ko lá nak és a temp lom nak
szól. Egy szer re szól a mai ün nep a tu dás nak és a hit nek.
A tu dás ta nu lás sal sze rez he tõ meg, a hit ka pott aján dék.
Egy mást ki egé szí tõ, és egy más tól el vá laszt ha tat lan kí sé -
rõi éle tünk nek, ame lyek együtt te szik tel jes sé az em be ri
éle tet. Tud nunk kell: A tu dás és a hit ál tal men nek elõb-
b re dol ga ink. Bán fal va év szá za dai is azt mu tat ják, min -
dig a tu dás és a hit ál tal men tek elõbb re a te le pü lés dol -
gai. 

Ezért is fon tos a mai na pon meg idéz ni az is ko la épí tõ ket
és a temp lom épí tõ ket. Mert épít ke zés be csak re mény te li,
ten ni aka ró, jö võ be te kin tõ em ber kezd. Is ko lát épí te ni pe -
dig az szo kott, aki sze ret né és re mé li, hogy lesz nek gye re -
kek, fi a ta lok, aki ket ta ní ta ni, ne vel ni kell. Temp lo mot épí -
te ni pe dig az fog, aki nek hi te van. 
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Az épít ke zés be kez dõ em ber azt is tud ja: ne héz sé ge ket
is kell vál lal nia. Mert az épít ke zés, – tud juk – sok mun ká -
val, ve szõ dés sel, fá rad ság gal is jár. De min den ne héz ség
el le né re a ma ra dan dó ban bí zik az, aki épít. Még ak kor is,
ha min den épí tõ azt is tud ja: az épü let nem áll hat örök ké. 

„Egy is ko lá tól ka pott is me ret anyag szét hull, vagy más
is me ret be megy át. A szív azon ban õr zi a jó em lé ke ket, az
em be ri pél dát, az em ber sé get” – ír ta Né meth Lász ló. Lát -
juk, ezen az ün ne pen ta pasz tal juk: a ré gi bán fal vi ak jó em -
lé két, em be ri pél dá ját, em ber sé gét meg õriz te az idõ. Mert
a bán fal vi ak épít ke zé se sem mú lott el nyom ta la nul. Írá sos
em lé kek már 1665-tõl em lí tik a bán fal vi is ko lát. Ké sõbb,
1835-ben, ami kor már 64 ta nu ló ja volt, az épü let mel lett
ha rang to rony is ál lott. Az is ko la és a to rony 1856-ban le -
égett, de egy év alatt Sop ron és a kör nye zõ fal vak se gít sé -
gé vel az is ko la új ra fel épült, és mel let te még két új ha ran -
got is ön tet tek. S bár nagy volt a sze gény ség, alig 5 hó nap
alatt 1887-ben új is ko lát épí tet tek. Ezt szep tem ber el se jén
avat ták fel. A to rony ban to rony óra volt és há rom ha rang.
A ha rang szen te lést 1887. au gusz tus 28-án tar tot ták. 

Tisz telt Ün nep lõk! 
A na gyon rö vid és váz la tos vis  sza te kin tést to vább le het -

ne foly tat ni, a ne héz és még ne he zebb idõ szak ok kal. De
min den ne héz ség után, min den em bert pró bá ló idõ szak
után, a lé nyeg még is csak az, ami meg ma rad örök ké. Az
elõ dök mun ká já ból az örök ké va ló ra mu ta tó ma is itt él.
Elõ de ink tet te i nek, kul tú rá já nak is me re te, fel idé zé se, a ha -
gyo mány õr zõ múlt ra te kin tés se gí ti a jö võ ben va ló re -
mény ke dést. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Ün nep nap ez a mai. Az ün nep pe dig erõt ad a min den -

nap ok hoz. És vall juk be: szük sé günk van ma nap ság az
erõ re, leg alább an  nyi ra, mint az is ko la- és temp lom épí tõ
va la mi ko ri bán fal vi ak nak. Ezen a gyö nyö rû vi dé ken, a
gaz dag ter mé sze ti adott sá gok mel lett egyik leg fõbb ér té -
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künk a nyel vi sok szí nû ség, kul tú ránk gaz dag sá ga. Mint
aho gyan a tu dás sal és a hit tel – az az az is ko lá val és a tem-
p lom mal – ké pes volt Bán fal va kö zön sé ge ös  sze tar to zó,
egy más ra fi gye lõ kö zös sé get al kot ni, úgy kell mi ne künk is
al ko tó  szel lem mel meg töl te ni azt, amit örö köl tünk. A nyel -
vi sok szí nû ség, val lá sa ink, ha gyo má nya ink egy mást kell,
hogy gaz da gít sák. Egy mást kell erõ sí te nünk a jó ra, hogy
örök ké va lót al kot has sunk mi ma gunk.

Bán fal va a re for má ció ko rá ban lett evan gé li kus. Az ad -
dig is hasz nált – és most is ál ló – Árpád-kori Má ria Mag -
dol na temp lom fel szen te lé sé nek em lék ün ne pe Szûz Má ria
szü le tés nap já ra, szep tem ber nyol ca di ká ra esett. Így év rõl
év re a kö vet ke zõ va sár na pon ül ték meg a temp lom fel -
szen te lé sé nek ün ne pét. A temp lo mot el vet ték, de az ün -
nep ma radt. Így lett ez a nap tu laj don kép pen kö zös ün ne -
pe evan gé li ku sok nak és ka to li ku sok nak, és min den jó
szán dé kú em ber nek. 

Is ten Igé je egye dül az, ami örök re meg ma rad! – hir de -
ti az em lék táb la, ame lyet Prõhle Kár oly, a bán fal vi ak tisz -
telt és sze re tett lel ké sze ava tott 1999-ben. A bú csú pe dig
a bûn bá nat, a bûn bo csá nat, és az azt kö ve tõ öröm ün ne -
pe. Az ün ne pen kí vá nom, hogy a mai bán fal vi ak elõ de ik -
hez ha son ló épí tõi le gye nek to vább ra is en nek a hely nek.
Szel le mi és lel ki ér te lem ben is. Tu dá suk ra, hi tük re szük -
sé ge van Bán fal vá nak, a ha zá nak. Tu dá suk ra, hi tük re
szük sé ge van a jö võ nek. Kí vá nok Önök nek eh hez sok
erõt, azért, hogy a mai bán fal vi ak jó em lé két, igaz hi tû
em ber sé gét az el jö ven dõ nem ze dé kek is meg õriz hes sék
és to vább örö kít sék. 

Is ten áld ja önö ket!
Is ten áld ja Bán fal vát! 

129FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



KÖSZÖNET A TEREMTÉS
AJÁNDÉKAIÉRT

El hang zott Vitnyéd-Csermajorban, 
a Madarak és Fák Napján, 2007. má jus 16-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Fi a ta lok!
Egy kis dél-ti ro li fa lu há zá nak ab la ka fö lött ol vas ha tó: Is -
ten meg te rem tet te szá munk ra a ter mé sze tet, ne künk nincs
más dol gunk, csak meg õriz ni azt. Úgy tû nik szá munk ra a
leg ne he zebb do log ez a „csak ...”

„Évente egy nap szen tel tes sék a ma da rak és a fák vé -
del mé ben” – fo gal maz a ha zánk ban 1906-ban ki adott ren -
de let. 

Jel zés ér té kû, hogy már egy év szá zad dal ez elõtt is ér zé -
kel he tõ volt, hogy az em be ri ség nem a leg jobb gaz da
mód já ra bá nik a te rem tett élõ vi lág gal, nem mû ve li és õr zi
elég fe le lõs ség ér zet tel és meg be csü lés sel a Föld nek ne ve -
zett ha tal mas ker tet.

Má ra a kör nye ze ti ár ta lom glo bá lis mé re te ket öl tött. A
fo lya mat meg ál lí tá sá ra, vis  sza for dí tá sá ra nem zet kö zi
egyez mé nyek, stra té gi ák szü let nek. A ma gyar par la ment -
ben ép pen vi ta zaj lik az ENSZ ég haj lat-vál to zá si ke ret -
egyez mé nye és an nak ki o tói jegy zõ köny ve vég re haj tá si
ke ret rend sze ré rõl szó ló tör vény ja vas lat ról. Ma már ott tar -
tunk, hogy ha tal mas pénz ös  sze ge ket kell köl te nünk ar ra,
hogy a ma gunk ál tal hos  szú év ti ze dek alatt oko zott kör -
nye ze ti ká ro kat hely re ál lít suk.

Itt a Kár pát-me den cé ben he gyek kel ölelt tá nyér ban la -
kunk. Tud nunk kell: raj tunk mú lik az, hogy mi lyen mi nõ -
sé gû éle tet tu dunk ma gunk nak biz to sí ta ni. És tud nunk
kell: mi ma gunk egyen ként sze mély sze rint is fe le lõ sek va -
gyunk azért, hogy a fák, az er dõk, a ma da rak, az élõ vi lág
meg ma rad jon. 
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Tisz telt Egy be gyûl tek!
Mit je len te nek ne künk a fák és a ma da rak? A fa, a fák

már a bib li ai õs tör té net el sõ lap ja in meg je len nek, és ko -
moly sze re pet kap nak: az éle tet, és a min den jó és go nosz
tu dást hor doz zák gyü möl cse ik ben. Bi zony ko moly jel ké -
pes üze ne te van an nak, hogy a te rem tés tör té net ben a fák
ek ko ra mél tó ság gal fel ru há zott élõ lény ként, az élet és a tu -
dás hor do zó i ként je len nek meg. 

A nép mû vé szet ben és a mû vé sze tek ben ál ta lá ban a fák
az ég és föld kö zöt ti kap cso lat meg te rem tõi. És va ló já ban
is: a föld anya gi-ás vá nyi erõ it ma guk ba szív ják és épí tik,
akár csak a fent rõl ér ke zõ nap fényt. Fo lya ma to san vál toz -
nak, fej lõd nek, ala kít ják a tá jat, él nek. Élõ lény ként táp lá lé -
kot ad nak az em ber nek, gyak ran gyógy írt, ol tal mat, jó
han gu la tot.

Egye te mes szim bó lum ként az örök meg úju lás, a ter mé -
keny ség jel ké pei, mint aho gyan a ma gyar nép me sék ben
az égigérõ fa, és az arany al ma az égi vi lág ba ve zet nek, az
em be ri élet út tal pár hu za mos utat szim bo li zál va.

A fa ha lá lá ban is to vább él éle tünk nél kü löz he tet len tár -
gya i ban. La kó há za ink, ud va ra ink, bú to ra ink, hasz ná la ti tár -
gya ink, a me le get adó tûz, a mû vé sze ti al ko tá sok nél kü löz -
he tet len anya ga a fa, mint aho gyan a böl csõé és a ko por sóé.

A fa he lyet te sí té sé re ter mé sze te sebb és a lé lek hez kö ze -
lebb ál ló anya got még nem lel tünk. Ta lán ezért (is) vált õs -
idõk óta a min den nap ja ink ré szé vé.

A ma da rak pe dig hasz nos tár sai az em ber nek. Ép pen a
ma da rak élet fel tét ele i nek rom lá sa kö vet kez té ben kö töt ték
meg 1902-ben a hasz nos ma da rak vé del mé re egyez mé -
nyü ket az eu ró pai államok.Teremtett vol tuk nál fog va, szár -
nyas lé nyek ként szin tén gaz dag jel kép rend szer köt he tõ a
ma da rak vi lá gá hoz. El sõ sor ban az ég, a lé lek, a re mény ség
szim bó lu mai. A hon fog la ló ma gya rok, az Ár pád nem zett -
ség ál lat õse a tu rul ma dár, a Szent lé lek pe dig ga lamb ké pé -
ben je lent meg az em be rek elõtt.
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Az el gé pi e sí tett vi lág ban az em be ri mun ka kön  nyí té sé -
re va ló gép, gyak ran az élõ vi lág el pusz tí tá sá nak esz kö ze.
A gé pek za ja mel lett, a mû sze rek jel zé se mel lett, a ma da -
rak je len lé te, a kü lön bö zõ te rü le tek re jel lem zõ, kü lön bö zõ
fa jok meg je le né se, vagy ép pen el tû né se, a hang juk, éne -
kük min dig jel zé se an nak, hogy a ben nün ket kö rül ve võ
élõ vi lág ép pen mi lyen ál la pot ban van. Ha a kör nye ze ti za -
jok tól még egy ál ta lán meg hall juk a ma da rak hang ját, ha
egy ál ta lán fel is mer jük még azt…

A meg szo kott szó hasz ná lat tal kör nye ze ti vál ság ról be -
szé lünk, pe dig nyil ván va ló: nem a kör nye zet tel, ha nem
an nak meg ron tó já val, az em ber rel van a baj. Meg se bez zük
a ter mé sze tet, egy mást és önmagunkat. Pedig csak meg -
õriz ni kel le ne az aján dék ba ka pott ter mé sze tet.

A ter mé sze ti és a kultúrtáj fenn tart ha tó fej lõ dé se, hasz -
ná la ta és meg tar tá sa, a kör nye zet tu da tos gon dol ko dás
sem mi mást nem je lent, mint csak az is me re tét és a fe le -
lõs ség tel jes tisz te le tét együtt an nak az élõ vi lág nak, amely
ben nün ket kö rül vesz.

II. Já nos Pál pá pa 1996-ban, az olasz Al pok egy he gyi
rét jén a trevisói hí vek nek mond ta: „Imád koz zunk ma
azért, hogy min den ki ké pes le gyen cso dál ko zó szem mel
gyö nyör köd ni a ter mé szet szám ta lan szép sé gé ben: egy
nap le men té ben, a fel hõk já rá sá ban, né ma test vé re ink a vi -
rá gok tar ka sá gá ban, a ma da rak füt  tyé ben. Tá gít sa szí vün -
ket a ter mé szet lát vá nya, csen de sít se le há bor gó ideg rend -
sze rün ket, hogy tud junk fel emel ked ni a ter mé szet föl sé ges
nyu gal má hoz és szép sé gé hez. A ter mé szet gyö nyö rû sé ge
mi nél több em ber bõl vált sa ki a cso dá la tot an nak te rem tõ
Is te ne iránt: For dul junk há lás szív vel a Min den ha tó hoz,
kö szö ne tet mond va a te rem tés és az élet aján dé ká ért!”

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!
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HIT TEL, MEG GYÕ ZÕ DÉS SEL 
SOP RO NÉRT

Az eu ró pai par la men ti vá lasz tá so kon gyõz tes Szájer Jó zsef
he lye meg üre se dett a prlamentben. He lyé re a Fi desz és a
KDNP Firtl Má tyást in dí tot ta az idõ kö zi or szág gyû lé si
válaztásokon. A kam pány zá ró nagygyúlést 2004. no vem ber
7-én Or bán Vik tor, a Fi desz el nö ke je len lét ében tar tot ták.
Ek kor hang zott el az aláb bi be széd.

Tisz telt El nök Úr, Höl gye im és Ura im, Ked ves Ba rá ta im! 
Is mét el jött az idõ, Sop ron nak és a kör nye zõ te le pü lé sek -
nek or szág gyû lé si kép vi se lõt kell vá lasz ta ni. A vá lasz tás jo -
ga a de mok rá cia alap pil lé re, vá lasz tá sok al kal má val dönt -
he tünk sor sunk ról. Aki nem él a jo gá val, az is vá laszt, csak
– ros  szul te szi. Re mé lem, már mind an  nyi an is mer nek,
meg is mer tek, és fel is mer tek. Sze ret ném önö ket ar ra kér ni,
hogy a kö vet ke zõ na pok ban kü lö nö sen so kat be szél ges se -
nek egy más sal Sop ron hely ze té rõl. 

Sop ron a Leg hû sé ge sebb Vá ros. A vá ros és pol gá rai, a
kör nye zõ fal vak min dig hû ek vol tak tör té nel mük höz, ha -
gyo má nya ik hoz, a pol gá ri-ke resz tény ér ték rend hez, és hû -
ek vol tak Ma gyar or szág hoz. 

A hû ség tet tek ben nyil vá nult meg. Egyik pél dá ja, hogy
1990 óta, Ma gyar or szág el sõ sza bad or szág gyû lé si vá lasz -
tá sa óta Sop ront Szájer Jó zsef kép vi sel te a par la ment ben,
aki szin tén hû volt vá ro sá hoz, és Brüs  szel ben is hû lesz
Sop ron hoz. Én mél tó utód ja sze ret nék len ni, dol goz ni
aka rok tisz tes ség gel, fo lyat va azt az utat, amit õ ed dig
meg tett a vá ros ér de ké ben. Meg tisz te lõ nek tar tom, hogy a
me gye al el nö ke ként szer zett po li ti kai ta pasz ta la to mat szü -
lõ vá ro som és kör nyé ke hasz ná ra for dít ha tom. Min dig is
Sop ron szel le mi sé ge, ha gyo má nya, ér ték rend je adott erõt
és tar tást a köz élet ben el töl tött kö zel más fél év ti zed ben.

133FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



Ki tû zött cé lom, hogy a Sop ro nért prog ra mo mat, prog ra -
mun kat, kö zö sen meg va ló sít suk ön ma gunk és mind an  nyi -
unk ér de ké ben. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im, Ked ves Ba rá ta im! 
Le gyen Sop ron Fõ vá ros! 
Igen, le gyen Sop ron fõ vá ros, a ré gió fõ vá ro sa, az õsi

vár me gye fõ vá ro sa a ha tá rok nél kü li Eu ró pá ban. A még
meg lé võ ha tá rok két ol da lán fek võ táj nak, itt élõ em be rek -
nek nem csak a múlt ja, ha nem az uni ós csat la ko zá sunk
nyo mán jö võ je is kö zös. Sop ron nak min den adott sá ga
meg van ar ra, hogy meg erõ söd ve ré gen volt köz pon ti sze -
re pét is mét be tölt se. Vá ro sunk nak min den le he tõ sé ge
meg van, és ez zel él nie kell. Tör té nel me, az itt élt és élõ
pol gá rok ki tar tó igye ke ze te, szor gal ma kö te lez ben nün ket
ar ra, hogy Sop ron vis  sza nyer je köz pon ti sze re pét. 

Sop ron ki vé te les vá ros, nagy múl tú egye tem mel és kö -
zép is ko lák kal ren del ke zik, ezek bõl az is ko la pad ok ból
meg szám lál ha tat lan okos, ki mû velt em ber fõt adott a ha -
zá nak. 

Sop ron a kul tú ra és mû vé sze tek vá ro sa, ren del ke zik sa -
ját szín ház zal, kon fe ren ciaköz pont tal, szá mos mú ze um mal
és ga lé ri á val, itt al ko tott és al ko tó mû vés  szel. 

Sop ron a ze ne vá ro sa, van sa ját szim fo ni kus ze ne ka ra,
ko moly és kön  nyû ze nei éle te, itt él Liszt és Haydn örök sé -
ge. És itt él a Cor vin-lánc cal ki tün te tett Szokolay Sán dor! 

Sop ron a bor vá ro sa, a kék fran kos ha zá ja, mely hez kap -
cso lód va a gaszt ro nó mia vá ro sa is. Sop ron a mû em lé kek
vá ro sa, gyö nyö rû bel vá ro sa, épí tett kör nye ze te ék szer do -
boz ként tá rul az ide lá to ga tók elé. Én lo kál pat ri ó ta va gyok,
büsz ke lo kál pat ri ó ta, re mé lem önök is azok. Büsz ke va -
gyok vá ro sunk ra. Hi szem, hogy Sop ron mél tán pá lyáz hat
az Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa cím re. En nek el éré se nagy
és ne héz fel adat, de a nagy ra tö rõ el kép ze lé sek és cé lok
biz to sít ják csak a fenn ma ra dást, a fej lõ dést. Ezért a cé lunk
nem le het ki sebb. Ez biz to sít ja Sop ron szá má ra azt az utat,
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mely nek ered mé nye vá ro sunk új és si ke res jö võ ké pe. Jö -
võ kép, amely ki je lö li a fej lõ dé si és fej lesz té si irányt, kon -
cep ci ót és le he tõ sé get te remt mind an  nyi unk szá má ra. Le -
he tõ séget az inf rast ruk tú ra fej lesz té sé re, utak épí té sé re,
mun ka he lyek te rem té sé re, le he tõ sé get a biz tos és ki szá -
mít ha tó meg él he tés re. A cél meg va ló sí tá sa olyan be ru há -
zá so kat ge ne rál, olyan eu ró pai uni ós, ál la mi tá mo ga tá so -
kat és ma gán tõ két hoz a vá ros ba, aminek idõ sze rû sé gét és
fon tos sá gát mind an  nyi an érez zük. A si ke res pá lyá zat ered -
mé nye ként meg va ló sul hat a kö zép ko ri vá ros mag re ha bi li -
tá ci ó ja. Fej lesz te ni kell a szál lo dá kat, a kul tu rá lis ren dez vé -
nye ket, a tér ség vas úti és köz úti meg kö ze lí té sét, a zöld te -
rü le te ket, komp lex szol gál ta tást nyújt va az ide lá to ga tó tu -
ris tá nak. Ez ál tal erõ söd nek a vá ros ban mû kö dõ kis- és kö -
zép vál lal ko zó ink, a ter me lõ- és szol gál ta tópar, mun ka he -
lye ket te remt ve gyer me ke ink nek, uno ká ink nak. 

A vá ros nak nagy szük sé ge van a min den na po kat job bí -
tó vál to zá sok ra. 

Min dent meg kell ten ni azért, hogy az ön kor mány zat ok
több for rást kap ja nak. Mi nél több re gi o ná lis in téz ményt
kell Sop ron ba te le pí te ni. Erõ sít ni kell az egye tem re gi o ná -
lis ha tó su ga rát, kü lö nö sen a ku ta tás és fej lesz tés te rén.
Fon tos a Löverek vé del me, a Fer tõ-ta vi vízitelep fej lesz té -
se, a fer tõ rá ko si Bar lang szín ház fel újí tá sa. Fon tos a ke rék -
pár út-há ló zat fej lesz té se, a vá ros és a Fer tõ-part kap cso la -
tá nak erõ sí té se. 

Én dol goz ni sze ret nék. Me gyénk több kép vi se lõ je se gí -
ti mun ká mat, köz vet len mun ka tár sam nak tud ha tom Sop -
ron két eu ró pai par la men ti kép vi se lõ jét, Szájer Jó zse fet és
Já ró ka Lí vi át. Magyar–osztrák kap cso la ta im mal, eurégiós
mun kám mal se gí te ni tu dom vá ro som és a kör nye zõ te le -
pü lé sek – Ág fal va, Fer tõ rá kos, Harka, Kópháza – fej lõ dé -
sét. Mind nyá jan tud juk azt, és ezt biz to san tud juk, hogy
csak a hi tét vesz tett em bert le het le gyõz ni. Éle tem so rán
tö re ked tem ar ra, hogy ke resz tény em ber ként él jek és ezt
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az ér ték ren det kö vet te a csa lá dom, a gyer me ke im. Hi szem,
hogy a lé lek kel vég zett mun ka, az em ber ma ga. Szán dé ka -
im sze rint a jó és az igaz ság ol da lát, a ke resz tény ér té ke -
ket kép vi se lem a po li ti ká ban. Úgy vé lem, más képp nem
le het po li ti zál ni, csak hit tel, meg gyõ zõ dés sel, el kö te le zett -
ség gel. Hi szem, hogy a kép vi se lõi fel adat nem más, mint
szol gá lat. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im, Ked ves Ba rá ta im! 
Az el múlt he tek ben so kat hal lot tunk a meg osz tott ság ról.

De ha már így ös  sze jöt tünk, mond juk ki: a vá ros pol gá ra -
it egye sí te ni nem po li ti kai szó la mok kal, ha nem tet tek kel
le het. Olyan prog ra mok kal és tet tek kel, ame lyet mind any  -
nyi an tá mo ga tunk, amely ben min den ki meg lát ja a ma ga és
csa lád ja le he tõ sé gét is. 

En ged jék meg, hogy pár szót szól jak a de cem ber 5-ei
nép sza va zás ról. A Szö vet ség hit val lá sa, hogy a ma gya rok
jö võ je nem a tíz mil li ós Ma gyar or szág ban, ha nem a 15 mil -
li ós ma gyar nem zet ben van. A cél szá munk ra min dig a
sza bad, füg get len, gya ra po dó, mû velt, egy sé ges ma gyar
nem zet volt és ma rad. Ké rem önö ket, hogy sza vaz za nak
igen nel a ket tõs ál lam pol gár ság ra, hogy vis  sza ad has sunk
va la mit, amit fáj dal ma san és jog ta la nul el vet tek. Ké rem,
sza vaz za nak a pri va ti zá ció meg ál lí tá sá ra! Ne en ged jük,
hogy kór há za in kat, ja va in kat ki áru sít sák. A kór há za ink,
kö zös ja va ink nem a kor mány tu laj do nai, ha nem a mind -
nyá jun kat szol gá ló köz va gyon. Ezért a kor mány nak nincs
jo ga el ad ni. Kí vá nom önök nek, hogy le gyen ere jük sa ját
sze mé lyük ben is igent mon da ni, és si ke rül jön önök nek az
elõt tünk ál ló na pok ban el hoz ni még egy em bert, s ak kor
a pol gá ri szö vet ség gyõz ni fog, és Sop ron nyer ni fog. 

Zá ró gon do lat ként ké rem, en ged jék meg, hogy a
Fidesz–Magyar Pol gá ri Szö vet ség ala pí tó le ve lé bõl idéz zek. 

„Vall juk, hogy az em ber fe le lõs ség gel tar to zik ön ma ga,
csa lád ja és nem ze te bol do gu lá sá ért; hogy aki nem tesz
meg min dent ön ma gá ért, csa lád já ért, ha zá já ért, az nem
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fog ja be csül ni azt sem, amit csa lád já tól és ha zá já tól kap.
His  szük, hogy a ke nyér job ban íz lik, ha van ki vel meg osz -
ta nunk, a la kás ké nyel me sebb, ha nem csak fe dél, ha nem
ott hon is. A mun ka job ban megy, ha ál ta la kö zö set épí -
tünk, és a vi lág ra szó ló tett is töb bet ér, ha utá na kö zö sen
éne kel het jük a Him nuszt. Mi ar ra kö töt tünk szö vet sé get,
hogy ha mis ígé re tek dé li báb ja he lyett a sza bad ság ra és fe -
le lõs ség re épül jön a ma gyar pol gá rok jö võ je, sza bad ság ra
és fe le lõs ség re épül jön a nem zet.” 

Kö szö nöm, hogy el jöt tek, hogy meg hall gat tak, és kö -
szö nöm, hogy el vi szik az üze ne tet mind azok hoz, akik
most nin cse nek itt je len. 

En ged jék meg, hogy Mind szenty Jó zsef her ceg prí más
sza va it idéz zem: „Most a ma gyar szí vek ben sze re tet re és
össze fo gás ra van szük ség”. 

Én ren dü let le nül hi szek a sze re tet és az ös  sze fo gás ere -
jé ben. 

Is ten áld ja mind an  nyi u kat. Haj rá Ma gyar or szág, haj rá
Sop ron! 
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HA ZUG SÁ GOK ÚT VESZ TÕ JÉ BEN
El hang zott Sop ron ban, a Liszt Fe renc Kon fe ren cia 

és Kul tu rá lis Köz pont ban Pesty László: Az erõszak pillanatai
címû kiállításának megnyitóján, 2007. má jus 9-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
„Mind az, ami itt tör tént, bot rány, amen  nyi ben meg tör tén -
he tett, és ki vé tel nél kül szent, amen  nyi ben meg tör tént” –
mond ja Pi linsz ky Já nos.

Az az – te gyük hoz zá – ab ban az ér te lem ben szent,
mint hogy igaz.

„A do ku men tum fo tók ugyan is tu dás tól ter he sek. Mi nél
vál sá go sabb tör té nel mi szi tu á ci ó ban ké szül tek, an nál in -
kább” – szól egy má sik idé zet. A fo tók bot rá nya szá munk -
ra ab ban áll, hogy akar va-aka rat la nul va ló ság ként ad ja elé -
bünk azt, amit más kép pen tá lal ná nak a fe le lõ sök. A do ku -
men tum szó la tin ere de tû: hi te les tár gyi bi zo nyí té kot je -
lent, de a je len té sei kö zött sze re pel a ta nú jel is.

Do ku men tum fo tó nak te kin tünk min den olyan fény ké -
pet, me lyet nem el sõd le ge sen mû vé szi szán dék kal, ha -
nem va la mely tény vagy tényegyüttesként ke zelt vi lág va -
ló ság-rész let rög zí té se cél já ból hoz nak lét re. A do ku men -
tum fo tó cél ja a pon tos és hi te les em lék kép rög zí té se, egy
ese mény rõl, élõ lény rõl vagy tárgy ról. A kép tár gya a leg -
fon to sabb és nem a ké szí tés mód ja. A do ku men tum fo tó
nem fel tét le nül a nyil vá nos ság szá má ra ké szül, de ép pen
ér té két mu tat ja az, hogy a nyil vá nos ság ra men  nyi re tar to -
zik. Pesty Lász ló do ku men tum fo tói pe dig a leg szé le sebb
nyil vá nos ság elé kí ván koz nak, mert olyan, bé kés, ci vil
meg em lé ke zõk el le ni pél dát lan erõ sza kot do ku men tál -
nak, amely hez ha son lót Ma gyar or szá gon az 1989-es
rend szer vál to zás elõt ti til ta ko zá sok so rán ta pasz tal hat -
tunk. A do ku men tum film meg tör tént ese mé nyek rõl, va ló -
sá gos sze mé lyek éle té rõl tu dó sít – mint az el ne ve zés is
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utal rá – tény sze rû en, pon to san, hi te le sen, szán dé ka sze -
rint ob jek tí ven. 

A 2006. ok tó ber 23-i tör té né sek nek az az óta el telt idõ
alatt már va ló sá gos iro dal ma szü le tett. Ezért én nem a
tör té ne te ket idé zem, ha nem né hány, a lá tott ké pek ha tá -
sá ra szü le tett gon do la tot, kér dést fo gal ma zok meg, ame -
lye ket min den ki ma ga to vább gon dol hat, a már em lí tett
tény sze rû ség, pon tos ság, hi te les ség, ob jek ti vi tás hoz vis-
zonyítva…

El sõ ként: a fo tók és a film fel vé te lek be mu ta tá sa szük -
ség sze rû. Azért szük ség sze rû, mert a za var gá sok tár sa dal -
mi oka i nak vizs gá la tá ra fel kért bi zott ság je len té sé nek egy
ré sze az ös  sze füg gé sek meg vi lá gí tá sa mel lett egy va ló ság -
ér tel me zõ részt is tar tal maz. 

Gya nít ha tó, hogy ez a va ló ság ér tel me zés le het az, ami
ké sõbb akár hi vat ko zá si ala pul szol gál hat a kor mány po li -
ti ku sok és a bal ol da li ér tel mi ség, il let ve saj tó szá má ra. En -
nek egyet len cél ja az le het, hogy az ok tó ber 23-i tör té né -
sek hát te ré rõl ki zá ró lag egy faj ta kép rög zül jön. Egy olyan
kép, amely nem elég gé ár nyalt, több he lyen tor zí tott,
amely bõl a ki raj zo ló dó vélt va ló ság nem egé szen fe di azt,
amit ak kor so kan meg ta pasz tal tak, és amit el mond tak.
Mint ha az len ne a fe le lõ sök cél ja, hogy a gyor san mú ló be -
nyo má sok ból csak egyes ké pek me re ved je nek ki, ame lyek
emb lé má vá, ha mis emb lé má vá vál hat nak. Ez ak kor kö vet -
kez het be, amen  nyi ben nem szü le tik ve lük szem ben ha -
son ló igé nyû ér tel me zés. Az itt be mu ta tott do ku men tum -
fo tók ép pen ezt, a szug ge rált, va ló sá got meg vál toz ta tó ér -
tel me zést se gí tik. Mert ezek a fo tók a tu dás tól, az az az
igaz ság tól ter he sek.

Má sod sor ban fon to sak azért, mert az õszi za var gá sok
el sõ sor ban el kent ki in du ló pont tal, hi ány zó okok kal, té -
nyek he lyett vé le mé nyek kel rög zül tek a köz tu dat ban, és
nem is tény sze rû ese mény ként, ha nem mint a rossz, mint
a fé le lem for rá sa.

139FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



Sze rep lõ i bõl csõ cse lé ket gyár tot tak, az igaz sá got ke re -
sõk bõl, a meg szo rí tá sok el le ni ci vil til ta ko zók ból buj to ga -
tó kat, az el len zék bõl fe le lõt le nül bajt-oko zót, olyat aki a
tár sa da lom szo ron gá sát, rossz köz ér zet ét okoz za az zal,
hogy meg ne ve zi a baj for rá sát. A „bé kés kor mány”, már
majd hogy nem az ál do zat, aki min dent el kö vet a ba jok or -
vos lá sa ér de ké ben. 

Ez a tu da tos és fo lya ma tos ka te go ri zá lás egyet len célt
szol gál: hogy meg gá tol ja azt, ami sze mé lyes. Az em lé ke -
zést, az egyé ni lá tás mó dot, az el té rõ vé le ményt. Hogy vég -
sõ so ron meg gá tol ja az igaz ság ma ra dék ta lan fel tá rá sát, a
fe le lõ sök meg ne ve zé sét és fe le lõs ség re vo ná sát.

Har mad sor ban, kü lö nö sen itt Sop ron ban, ahol a he lyi
rend õr ség pél da mu ta tó an biz to sí tot ta a he lyi ci vi lek tün te -
té sét, fon tos hang sú lyoz ni: nem a rend õr ség és nem úgy
általában a rend õrök el len szól ez az anyag. Ha nem a do -
ku men tált igaz ság ta lan ság, jog ta lan ság és tör vény te len ség,
az em ber hez mél tat lan bá nás mód, az erõ szak el len. Az zal
együtt, hogy tet te i ért min den ki nek vál lal nia kell a fe le lõs -
sé get. A rend õr ség be ve tett bi za lom, – amely a bûn ül dö -
zés nek is az alap ja – fon tos, és ja ví tá sa el sõ szá mú köz ér -
dek. Ezért az itt be mu ta tott té nyek mel lett ar ra is vá laszt
ke re sünk, és vá laszt kell kap nunk, hogy a ki ala kult hely -
ze tért név szerint, kik a fe le lõ sök? 

Kik azok, akik nek az ün nep sem szent? Az ün nep,
amely a kö zös sé gé, a fel emel ke dé sé, a ha gyo má nyok, az
ér té kek az egy má sért va ló lé te zés és fe le lõs ség kö zös al -
kal ma kel le ne, hogy le gyen. Ho gyan él het még 17 év vel a
rend szer vál to zás után az in téz mé nye sí tett ha zug ság? A ha -
zug ság, amely erõ sza kot szül? Meg en ged he tõ-e, hogy sa ját
ha ta lom vágy ból a leg szen tebb ün ne pe in ket is meg se bez ze
bár ki is?

Néz zék vé gig a tár la tot és a fil met: a vá lasz egyértel mû…
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IV. Csak térkép e táj?
PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK,

INTERPELLÁCIÓK
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FÕ HAJ TÁS A HÛ SÉ GE SEK ELÕTT
Na pi rend elõt ti fel szó la lás 2006. de cem ber 11-én

Tisz telt Or szág gyû lés!
Sop ron és nyolc Sop ron kör nyé ki te le pü lés de cem ber 14-
én a Hû ség Nap ját ün nep li. Sop ron, a Civitas Fidelissima,
a Leg hû sé ge sebb Vá ros. Két szó – egy fo ga lom. A fo ga -
lom: ha za sze re tet.

Tar tást adó ere je van 85 év táv la tá ból is az 1921. évi
sop ro ni nép sza va zás nak, amely nek ered mé nye ként Sop -
ron, Ág fal va, Balf, Bán fal va, Fertõboz, Fer tõ rá kos, Harka,
Kópháza, Nagy cenk Ma gyar or szá got vá lasz tot ta, meg ren -
dí tõ pél dát ad va ab ból a fel eme lõ ér zés bõl, amit a ma gyar
nyelv ha za sze re tet nek ne vez. 

De cem ber 14-e a ha za sze re tet ün ne pe, de nem csak ne -
künk sop ro ni ak nak. Elõ de ink 1921-ben a nem zet hez va ló
hû ség re sza vaz tak, ezért az ün nep az egész nem ze té. A
múl tat idé zi, de ere je a je len ben ko vá csol ös  sze kö zös sé -
get, és a jö võ re néz ve ad erõt, tar tást és bá tor sá got a jó ért
va ló mun kál ko dás hoz.

1921-ben egy há bo rút szen ve dett, meg gyö tört, meg -
cson kí tott, meg alá zott or szág pol gá rai dön töt tek a ma gyar
ha za mel lett. Tet tü ket nem az ér dek ve zé rel te, ha nem a
lé lek ere je. Ezért is tar to zik ez a dá tum tör té nel münk leg -
fé nye sebb nap jai kö zé, mint a nem zet sze re tet örök pél dá -
ja. Mert köz tu dott: a sop ro ni né met aj kú, de ma gyar szí vû
sza va zó pol gá rok, a vá ros la kos sá gá nak ek kor mint egy 48
százalékát ki te võ „hû sé ge sek” sza va za tai dön töt ték el
Sop ron sor sát. Ugyan a vi dé ki fal vak la kó i nak 54,5 száza-
lékaa Auszt ri á ra vok solt, még is ki emel ke dõ ki vé tel volt
Nagy cenk, a hor vá tok lak ta Kópháza és a ka to li kus né met
Fertõboz. Sop ron gaz da pol gá rai, pe dig 72,8 százalékkal
(!) Ma gyar or szág mel lett dön töt tek.

Tisz telt Or szág gyû lés!
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Nem ze tünk ér té kei kö zött kell meg be csül nünk és to -
vább ad nunk a tör té nel mi helyt ál lás nak ezt az üze ne tét. 

Egy na gyon za va ros és ne he zen ki is mer he tõ hely zet -
ben, egy szét da ra bolt or szág, meg cson kí tott nem zet üze -
ne te: hogy a fi zi kai szét sza kí tott ság, a ki lá tás ta lan ság el le -
né re is él a kö zös sé gek, a csa lá dok és az em be rek lel ké -
ben az egész sé ges nem zet tu dat, amely a dön té sek nél a
leg ne me sebb el ve ket és szel le mi-lel ki ér té ke ket he lye zi
mindenek fölé. A ha za sze re tet olyan ér ték, amely az
anyag el vû és gya kor la ti as ér vé nye sü lést elõ tér be he lye zõ
kö rül mé nyek kö zött sem en ged sem mi fé le meg al ku vást.

Az ön bi zal mát vesz tett, ma gá ba ros kadt nem zet a sop -
ro ni ak el szánt sá gát lát ván, az õ tar tá suk ból me rí tett új erõt
a ki fosz tott, le rom bolt or szág új já épí tés hez. Ezért ad ta egy
év vel ké sõbb, Sop ron vá ro sá nak a „Civitas Fidelissima”, cí -
met, mel  lyel – sza lag dísz for má já ban – a vá ros ba rokk cí -
me rét is fel éke sí tet te.

És Sop ron ha tá ro zot tan üzent a bé ke dik tá to rok szá má -
ra, hogy mi ként le he tett és kel lett vol na egye bütt is el jár -
ni uk a ma gyar és más eu ró pai ha tá rok igaz sá gos ki je lö lé -
sé ben.

Tisz telt Or szág gyû lés!
Sop ron és kör nyé ke hû sé ges volt év ez re des tör té nel mé -

hez, a ha gyo má nyok hoz, sem mi lyen kül sõ kö rül mény el -
le né re sem hagy ta lel két szét da ra bol tat ni, ön tu da tát el ho -
má lyo sí ta ni. 1921-ben azt az egyet len le het sé ges bölcs
dön tést hoz ta meg, amely ma is fel vér tez az zal a hit tel, és
szel le mi-lel ki erõ vel, amely el en ged he tet le nül fon tos a
nem zet épí tõ mun ká ban. 

Tisz telt Or szág gyû lés!
A rend szer vál to zást kö ve tõ en 2001-ben, a sop ro ni nép -

sza va zás 80. év for du ló ján tör tént meg elõ ször, hogy egy
kor mány fe jet haj tott a sop ro ni ak hû sé ge elõtt. A ma is ha -
tá lyos 244/2001-es kor mány ren de let Az 1921. évi. sop ro ni
nép sza va zás em lé ké re a nem zet hez és a ha zá hoz va ló hû -
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ség rõl ta nú sá got te võ pol gá rok elõtt fe jet hajt va de cem ber
14-ét a Hû ség Nap já vá nyil vá ní tot ta, és a leg hû sé ge sebb
vá ros ban és a nép sza va zá son részt vett köz sé gek ben mél -
tó em lék mû ál lí tá sá ról gon dos ko dott.

A nem zet ér té ke it kö te les sé günk át örö kí te nünk és gya -
ra pí ta nunk. Er re a mö göt tünk ha gyott év szá zad egyik
olyan pil la na ta kö te lez, ame lyet a ko ra be li kró ni kás így
örö kí tett meg: 

„1921. de cem ber 17-én dél után 4 óra kor (..) ami kor a
sza va za tok ös  sze szám lá lá sa be fe je zõ dött, Schober kan cel -
lár te le fo non tör tént ér dek lõ dé sé re egy an tant ka to na tiszt
a te le fon kagy lót a nyi tott ab la kon át ki tar tot ta az ut cá ra.
»Sopron 11 temp lo má ban zúg tak a ha ran gok. Ez rek özön -
löt ték el az ut cá kat. Az em be rek lel ké bõl szállt fel az Egek
Urá hoz a kö szö net. Kö szö net a sop ro ni nép sza va zás ma -
gyar igaz sá gá nak di a da lá ért, kö szö net a hû ség ju tal má ul az
egy tal pa lat nyi föl dért: Sop ro nért. Meg kön  nyeb bül ten só -
haj tot ták: „Há la Is ten nek, ma gya rok ma rad tunk!«”

Tisz telt Or szág gyû lés!
Hajt sunk fe jet a mai na pon a sop ro ni ak hû sé ge elõtt, és

ab ban a szol gá lat ban, ami vel meg bíz tak, me rít sünk pél dát
és erõt a 85 év vel ez elõt ti és má ig tart ha za sze re tet ük bõl,
hogy a mi tet te ink re is utó da ink büsz kén em lé kez hes se nek.
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ELV TÁR SI OSZ TO GA TÁS 
EU-S TÁ MO GA TÁS BÓL

A II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv vi tá ja so rán el hang zott 
fel szó la lás, 2006. no vem ber 1.

El nök Úr! Tisz telt Ház!
A je len le gi po li ti kai hely zet újabb meg vi lá gí tás ba he lye zi a
vi tát, meg kér dõ je le zi min den mon dat – le gyen az kér dés
vagy ki je len tés – hi te les sé gét és va ló ság tar tal mát. Kü lö nös -
kép pen így van ez azok után, hogy Lamperth Mó ni ka mi -
nisz ter as  szony ki je len tet te: tud ja a dol gát. Vagy tet te ezt
Ve res Já nos pénz ügy mi nisz ter is, ami kor a par la men ti vá -
lasz tá sok után dif fe ren ci ál ni akar ta az ön kor mány za to kat
asze rint, hogy ki nyer, il let ve ki nem nyer pá lyá za tot. 

A cent ra li zá ci ó ról csak an  nyit (…) hogy ezek mu tat nak
rá ar ra, hogy bi zony na gyon is cent ra li zál ni akar nak. (…)

A be nyúj tott anya gok ban több szin ten tet ten ér he tõ a
for rá sok le nyú lá sá nak kó dolt le he tõ sé ge. Lamperth Mó ni -
ka sza va i val él ve az NFT II-ben a kor mány za ti po li ti ku sok -
nak és a szo ci a lis ta po li ti ku sok nak erõs le he tõ sé get, man -
dá tu mot fo gunk ad ni. Kez dõ dik az ope ra tív prog ra mok
rend sze ré nél. Mi más in do kol ná az em be ri erõ for rás ok fej -
lesz té se és a hu mán inf rast ruk tú ra vagy a köz igaz ga tás
meg újí tá sa és a köz szol gál ta tás ok kor sze rû sí té se prog ra -
mok ket té vá lasz tá sát, mint az ága za ti szem lé let, az egyes
lobbicsoportok sa ját kon cá nak ki je lö lé se? Ös  sze tar to zó cé -
lok, a kö zös prog ram hoz azon ban szem be tû nõ en nagy
összeg tar to zott vol na, ezért kel lett két rész re osz ta ni. A
hu mán erõ for rás sal kap cso la tos prog ra mok ja va ré sze, így
a mun ka ügyi in téz mény rend szer ki épí té sé re már a PHA RE,
majd az I. nem ze ti fej lesz té si erõ for rás is nagy lép té kû pro-
g ra mot fut ta tott. Hol van ezek nek az ered mé nye? Hol van
az ed dig fut ta tott prog ra mok ha tás vizs gá la ta? Se hol, és
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most új ra ugyan azon cé lok ra kü lö nít el igen nagy ös  sze ge -
ket. Ki tud ja, mi re for dí tód nak ezek az ös  sze gek? 

A II. nem ze ti fej lesz té si terv in di ká to ra i nak rend sze re a
terv leg pu hább ré sze. Er re már He ré nyi Kár oly is utalt; ko -
moly ta lan és ál ta lá nos. Szin te alig van olyan in di ká tor,
amely va ló ban a fej lõ dé si cé lo kat te szi le he tõ vé vagy
számszerûsíthetõvé. Így az tán bár mely cél ra szánt for rás
szin te tet szõ le ge sen fel hasz nál ha tó vá vá lik, a tel je sí tés
pusz tán for má lis kö te le zett sé gé vel, ám va ló di ha tás nél kül. 

A terv ala po sabb át ta nul má nyo zá sa után egy ér tel mû vé
vá lik: a kor mány egy olyan lát szat egyez te tés re tö re ke dett,
amely igen fe lü le te sen vagy egy ál ta lán nem tar tot ta be a
tár sa dal mi egyez te tés kö te le zett sé gét. Nem tör tént meg a
ci vil part ne rek meg fe le lõ szin tû be vo ná sa. 

Az zal ugyan min den ki egyet ért, hogy a 2007-13 kö zött
az EU-ból ér ke zõ fej lesz té si for rá sok ko moly se gít sé get je -
lent het nek a ma gyar gaz da ság nak, de van egy fon tos té -
nye zõ, ami rõl a kor mány mé lyen hall gat: va ló já ban nem
le het tud ni, vé gül is men  nyi lesz az az ös  szeg, ami tény le -
ge sen ren del ke zés re áll. A kor mány na gyon ha tá ro zott
szá mo kat kö zöl, ezek is mer tek. De ar ról nem hal lot tunk
ed dig, hogy ezek nek a be ter vez he tõ fej lesz té si for rá sok -
nak, ame lyek nek a tény le ges, vég le ges ös  sze gét szá mos
ese mény szû kít he ti – ugyan is az Eu ró pai Unió hét év re
meg ha tá roz za a ke ret szá ma it, ugyan ak kor min den év ben
meg ha tá roz za az ar ra az év re vo nat ko zó költ ség ve tés ét is
–, 2007-ben is már 400 ezer euróval ke ve sebb a terv ben
sze rep lõ ös  szeg. Te hát már is egy olyan mér té kû le fa ra gás -
sal ál lunk szem ben, ami vel szá mol ni kel lett vol na, il let ve
szá mol ni kell, ha ko mo lyan ves  szük a fej lesz té si ter vet.

Mind ezek kel együtt az Eu ró pai Unió meg le he tõ sen ko -
moly se gít sé get nyújt Ma gyar or szág fel zár kó zá sá hoz. Ez a
na gyon nagy ös  szeg, amely egy olyan fe le lõs sé get fel té te -
lez, ami ab ban a kor mány za tot öve zõ bi zal mat lan sá gi han -
gu lat ban, amely a kor mány el vesz tett sza va hi he tõ sé gé bõl
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ala kult ki, cá fol ja azt, hogy a kor mány va ló di pár be szé det
kez de mé nye zett vol na, és ar ra sincs ga ran cia, hogy a II.
nem ze ti fej lesz té si terv ben fog lal tak meg va ló sí tá sát ko mo -
lyan gon dol ja-e. Ke resz tény em ber nek az igent igen nek
kell mon da ni, és a ne met nem nek. Ezért az igaz ság nem
tel jes ki fej té se, meg fo gal ma zá sa egy ér tel mû en ha zug sá got
je lent. Ez zel a ha zug ság gal azon ban az egész or szág és az
önök vá lasz tói is szem be sül tek már, ezért ért he tõ az a bi -
zal mat lan ság, ami az em be rek ben, így az önök vá lasz tó i -
ban is meg mu tat ko zik a kor mány za ti szer vek mû kö dé sé -
vel szem ben. 

Ha túl né zünk azon, hogy a mos ta ni ke ret ter vek csak ál -
ta lá no sak, hogy to váb bi lé pé se ken fog múl ni a si ker, ak -
kor is jo gos az az ag go da lom, hogy ezek re a to váb bi lé pé -
sek re az Or szág gyû lés nek mint a kor mányt el len õr zõ tes -
tü let nek nem lesz ér de mi rá ha tá sa. Az zal a meg ol dás sal,
hogy az NFT-ben fog lal tak irá nyí tá sát egy olyan sze mély re
bíz ták, aki az Or szág gyû lés nek nem fe le lõs, aki nek egy
köz jo gi lag ne he zen ér tel mez he tõ meg bí za tá sa van, to vább
erõ sí tik a gya nút, hogy itt olyan párt ér de kû pénz el osz tá si
me cha niz mu sok fog nak mû köd ni, ame lyek az Uni ó tól tel -
je sen ide ge nek, és a nem zet kö zi prob lé má kat fel ve tõ ne -
héz hely zet be hoz hat ják az or szá got. 

Az EU a for rá sa it az egész or szág, Ma gyar or szág szá má -
ra jut tat ja. Tisz tes ség te len po li ti kai játsz ma az, hogy az
MSZP a nem ze ti fej lesz té si ter vet párt prog ram ként kí nál ja,
és úgy vi sel ke dik, mint ha õ hoz ná ide eze ket a fej lesz té se -
ket. A tá mo ga tá sok min den párt po li ti ká tól men te sen ér -
kez nek, és az egész nem zet fel emel ke dé sét szol gál ják.
Ezért eze ket úgy kell fel hasz nál ni, hogy sem mi lyen ké tely
ne le gyen az el köl tés cél sze rû sé gé rõl, kor rup ció men tes sé -
gé rõl. Ezért szük sé ges az Or szág gyû lés, az el len zé ki kép -
vi se lõk rá lá tá sá nak a biz to sí tá sa is az EU-s pén zek re. 

A fej lesz té si for rá sok ré gi ós fel osz tá sá val kap cso lat ban
ke resz tény de mok ra ta ként azt kell mon da nom, hogy ahol
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na gyobb a szük ség, ott le gyen na gyobb a se gít ség. Ne en -
ged jük ezt az or szá got job ban szét sza kí ta ni. Igen szem be -
tû nõ az a hoz zá ál lás, ami az adott pén zek el köl té sé nek le -
he tõ sé gét úgy kí nál ja fel, hogy nem ga ran tál ja azt, hogy az
el osz tás ban az dönt sön, hogy hol mi lyen mi nõ sé gû pá lyá -
za tok kal le het elõ áll ni. An nak ga ran ci á ja hi ány zik a ré gi ós
pénz el osz tás ból, hogy a fel hasz nált pénz for rás ok el köl té se
után is új ra mû kö dõ ké pes, sõt újabb pén ze ket ge ne rá ló ál -
lás he lye ket meg tar tó fej lesz té se ket hoz za nak lét re. En nek
ga ran ci á ja, a ré gi ós el osz tás el ve egy elõ re nem lel he tõ fel. 

Demsz ky Gá bor úr ki ment – õ itt ref lek tált a re gi o ná lis
ön kor mány zat ok vá lasz tá sá val kap cso lat ban. A re gi o ná lis
fej lesz té si ta ná csok ban je len leg is le he tõ ség van lét re hoz -
ni a vá lasz tott kép vi se lõk bõl ezt a tes tü le tet. Hi szen va la -
men  nyi me gyei ön kor mány zat nál, me gyei jo gú vá ro sok -
nál, a kis tér sé gek nél de mok ra ti kus mó don meg vá lasz tott
kép vi se lõk van nak. Ha na gyon akar juk, tisz telt Ház, ak kor
bi zony lét re le het hoz ni azo kat a re gi o ná lis fej lesz té si ta -
ná cso kat, amik nek vá lasz tott kép vi se lõi van nak. 

De hogy a terv rõl és a re gi o ná lis fej lesz té si el kép ze lé -
sek rõl is né hány gon do la tot ejt sek, en ged jék meg ne kem
is, hogy el mond jam: sze ret ném, hogy a nyu gat-du nán tú li
ré gió és Sop ron ér de ké ben hang sú lyo zot tan sze re pel jen a
Sopron-Szentgottárd észak-dé li irá nyú vas út fej lesz tés, ami
ré gi ós, és a há rom me gyét, il let ve a szom szé dos tar to má -
nyo kat is érin ti, az M9-M85-ös út Sopron-Pereszteg-
Csorna-Gyõr vo nat ko zá sá ban, vagy úgy szin tén az M86-os
észak-dé li irá nyú ös  sze köt te tés Rajka-Csorna-Nagykanizsa
irá nyá ban. 

Mi u tán a ke resz tény de mok ra ta lá tás mód sze rint a tár sa -
da lom, a nem zet alap sejt je a csa lád, ezért az uni ós tá mo -
ga tá sok el nye ré sé ben foly ta tott ver seny hely zet ben mind -
nél fon to sabb a csa lá dok meg erõ sí té se. A nem ze ti fej lesz -
té si terv bõl saj ná la tunk ra nem de rül ki egy ér tel mû en, hogy
hon nan ho vá kí ván az or szág el jut ni. To váb bá nem lát ha -
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tó az össz hang, az egy más ra épü lés a konvergenciapro-
gram, il let ve a nem ze ti fej lesz té si terv kö zött. A II. nem ze -
ti fej lesz té si terv meg fo gal maz za, hogy a gaz da sá gi nö ve -
ke dés és a fog lal koz ta tás a fõ cél, és mind ez nem va ló sul -
hat meg a kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lõ dé se nél kül. Ez -
zel az elv vel tel je sen el len té tes a konvergenciaprogram
vál lal ko zá so kat érin tõ in téz ke dés so ro za ta, hi szen ezek ne -
ga tí van hat nak a fog lal koz ta tás ra. Ez nem csak a gaz da ság -
ban okoz szá mok kal ki fe jez he tõ sú lyos, akár vis  sza for dít -
ha tat lan kö vet kez mé nye ket, ha nem hos  szú tá von tár sa da -
lom po li ti kai, szo ci ál po li ti kai prob lé má vá gyû rû zik to vább. 

Pél dá ul Ma gyar or szág ap ró fal vas te le pü lés szer ke ze té -
ben a mik ro- és kö zép vál lal ko zá sok, kis vál lal ko zás ok biz -
to sít ják a le he tõ sé get a mun ka vál la lás ra, a meg él he tés re,
az õket súj tó in téz ke dé sek ha tá sá ra csök ken tik a fog lal -
koz ta tot tak lét szá mát, vagy akár tel je sen el le he tet le nül
hely ze tük, en nek nyo mán csa lá dok lét biz ton sá ga vá lik
sem mi vé. Fo ko zó dik a tár sa da lom kü lön bö zõ ré te gei köz -
ti kü lönb ség. Mun ka vál la lás re mé nyé ben rá kény sze rül nek
a kis te le pü lé sek el ha gyá sá ra, ami a te le pü lé sek fo ko za tos
el nép te le ne dé sé hez ve zet. Amely te le pü lés rõl el men nek a
csa lá dok, ott nem lesz is ko la, nem lesz in téz mény, és ak -
kor nem is ért jük a nem ze ti fej lesz té si terv nek azt az irá -
nyát, hogy Ma gyar or szá got fel akar juk emel ni. Ez a kis te -
le pü lé sek vég le ges el sor va dá sá hoz ve zet. Ke resz tény po li -
ti kus ként nem hagy hat juk szó nél kül ezt a faj ta mér he tet -
len rom bo lást! Va lós tár sa dal mi szo li da ri tás ra, nem pe dig
ha zug, va lót lan, hi tel te len el kép ze lé sek re van szük ség. 

Itt csat la koz nék Gráf mi nisz ter úr fel szó la lá sá hoz –
ugyan már nincs itt –, aki leg alább fel vá zolt a me zõ gaz da -
ság- és a vi dék fej lesz tés bõl né hány olyan gon do la tot,
amely va ló ban a kis te le pü lé sen élõk ja vát tud ná szol gál ni,
mert amit önök a kis- és kö zép vál lal ko zá sok kal, a
mikrovállalkozásokkal tesz nek, az egyéb ként az eze ken a
te le pü lé se ken élõk tönk re té tel ét szol gál ja. 
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Tisz telt Ház! Azt tu dom mon da ni, hogy ez a II. Nem ze -
ti Fej lesz té si Terv, mint ahogy már az elõ zõ ek ben mond -
tam, nem egy tár sa dal mi kon szen zu son ala pul, ez egy ön -
ké nye sen ki je lölt prog ram. Ké rem, hogy az el kö vet ke zõ
idõ ben a meg fo gal ma zott igé nyek je len je nek meg a nem -
ze ti fej lesz té si terv ben. 
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FEL VE HE TET LEN TÁ MO GA TÁ SOK
In ter pel lá ció Kóka Já nos gaz da sá gi és köz le ke dé si 

mi nisz ter hez, 2007. már ci us 5.

Tisz telt Mi nisz ter Úr!
Meg je len tek a II. NFT ke re tén be lül a Gaz da ság fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram el sõ pá lyá za tai. Ezen be lül is ki írás ra ke -
rült az el múlt évek „si ker pá lyá za ta” a 211 szám je lû tech no -
ló gia fej lesz tés pá lyá zat, GOP-211/A mik ro és kis vál lal ko -
zás ok tech no ló gi ai fej lesz té se, GOP-211/B és /C Komp lex
vál la la ti tech no ló gi ai fej lesz té sek kis-és kö zép vál lal ko zá -
sok (kkv) szá má ra. Szá mos kri ti ka fo gal ma zó dott meg a
vál lal ko zók és a gaz da sá gi szak em be rek ré szé rõl.

Csak egy pá rat em lí te nék:
Eb ben a ki írás ban csak a 2005 elõtt ala kult vál lal ko zá -

sok pá lyáz hat nak, ame lyek mi ni mum két tel jes le zárt gaz -
da sá gi év vel ren del kez nek.

Csak azon te le pü lé se ken lé võ mik ro vál lal ko zá sok pá lyáz -
hat nak, ame lyek nem sze re pel nek a vi dé ki le ha tá ro lás ban. A
vi dé ki ek szá má ra tett ígé re tek sze rint az Új Ma gyar or szág Vi -
dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben lesz nek pá lyá za tok

Fel té tel ként szab ják va la men  nyi kis- és középvállal -
kozás szá má ra, hogy az egy fõ re ju tó éves net tó ár be vé te -
le el ér je a 4.000.000 Ft-ot.

Önál ló an nem le het pá lyáz ni inf rast ruk tu rá lis fej lesz té -
sek re, in gat lanbe ru há zá sok ra, ös  sze tett pá lyá zat nál is csak
az esz köz be szer zés hez kap cso lód va, és az el szá mol ha tó
költ sé gek százalékának mér té ké ig.

Az „A” és „B” je lû pá lyá zat nál a nyu gat-du nán tú li ré gi ó -
ban leg fel jebb 30 szá za lék tá mo ga tás nyer he tõ, a fenn ma -
ra dó 70 százalékot elõ kell te rem te ni.

Súly pon ti lag a leg fon to sabb fel té te le a pá lyáz ha tó ság -
nak, hogy a pá lyá zó vál lal jon egy elõ re meg ha tá ro zott ár -
be vé tel nö ve ke dést.
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GOP-211/A je lû pá lyá zat nál vál lal ni kell, hogy a pro jekt
be fe je zé si évét köz vet le nül kö ve tõ 3 üz le ti év ben re a li zált
át la gos éves net tó ár be vé te le leg alább 15 százalékkal meg -
ha lad ja a bázisárbevételt, és ez az ár be vé tel nö vek mény
mi ni mum 1,2 sze re se le gyen a tá mo ga tá si ös  szeg nek.

A GOP-211/B je lû pá lyá zat nál vál lal nia kell, hogy a pro -
jekt be fe je zé si évét köz vet le nül kö ve tõ 3 üz le ti év ben re a li -
zált át la gos éves net tó ár be vé te le leg alább 12 százalékkal
meg ha lad ja a bázisárbevételt, és ez az ár be vé tel nö vek mény
mi ni mum 1,6-szo ro sa le gyen a tá mo ga tá si ös  szeg nek. 

Ho gyan vár ha tó el bár me lyik vál lal ko zás tól – le gyen
mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás –, hogy elõ re meg ha tá -
ro zott ár be vé tel-nö vek ményt vál lal jon a fenn tar tá si idõ szak
alatt? Mind ezt úgy, hogy ma Ma gyar or szá gon egy ál ta lán
nem ki szá mít ha tó a gaz da sá gi kör nye zet, fo lya ma to san nö -
ve ked nek a já ru lék ter hek és az ener gia árak! 

Ez len ne a vál lal ko zá sok fej lesz té sé nek meg fe le lõ út ja? 
A GOP-211/B pá lyá zat nál 2007-re 150-200 db pro jek tet

ter vez nek tá mo gat ni a fel hí vás és az út mu ta tó sze rint. Me -
gyék re bont va ez ös  sze sen 7-10 vál lal ko zást jelent. Még
szo mo rúbb, hogy a pá lyá zat ke ze lõ i nek vé le mény sze rint
még ezt a ke re tet sem te het tel jes egé szé ben szét osz ta ni
olyan szi go rú a fel té tel rend szer. Ezt ne ve zik Önök va ló di,
igaz sá gos, tu da tos gaz da ság fej lesz tés nek?

Vár ha tó a ki írá sok át dol go zá sa, a fel té tel rend szer köny  -
nyí té se? 

Csak re mény ked ni tu dunk, hogy a GOP pá lyá za tok má -
so dik sza ka sza tar tal maz majd né mi ked ve zõbb vál to zást a
je len hely zet hez ké pest.
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ENER GE TI KAI PROG RAM 
VAGY KAM PÁNY FO GÁS?

In ter pel lá ci ó Kóka Já nos gaz da sá gi és köz le ke dé si 
mi nisz ter hez, 2006. jú li us 24. 

Az Ener gia ta ka ré kos sá gi Prog ra mot 2001-tõl in dí tot ta út -
já ra az Or bán-kor mány a Szé che nyi Terv ke re tén be lül.
Tíz fé le ener gia ta ka ré kos sá gi pá lyá zat lé te zett cél cso port
és tar ta lom sze rint meg kü lön böz tet ve. 2002-ben még az
Or bán-kor mány is mét ki ír ta a pá lyá za to kat. 2003-ban és
2004-ben a Medgyessy-kormány ugyan csök ke nõ ke ret -
tel, de tá mo gat ta a csa lá di há zak, tár sas há zak ener gia ta -
ka ré kos sá gá nak tö rek vé se it, így a fû tés kor sze rû sí tést,
nyí lás zá ró cse rét, kül sõ hõ szi ge te lést, to váb bá az al ter na -
tív ener gia hor do zók hasz ná la tát. 2005-ben a Gyurcsány-
kormány nem tar tot ta fon tos nak a la kos ság ener gia ta ka -
ré kos ság ra va ló ösz tön zé sé nek ezen for má ját, a prog ram
meg szûnt.

2006 a vá lasz tá sok éve. Már az év ele jén va la men  nyi
mé dia is mer tet te, hogy lesz új ra a Nem ze ti Ener ge ti kai
Prog ram ke re té ben vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás el nye -
ré sé re pá lyá za ti le he tõ ség. Így is lett, a pá lyá za tok 2006.
már ci us 31-étõl be nyújt ha tó ak vol tak. Nagy cso dál ko zá -
sunk ra ugyan ak kor a vá lasz tá sok el sõ for du ló ja után 1
nap pal, az az 2006. áp ri lis 10-én fel füg gesz tet ték a prog ra -
mot. Az in dok a nagy ér dek lõ dés volt, amely for rás hi ány -
hoz ve ze tett. 11 na pig volt le he tõ ség a pá lyá zás ra.

Va ló ban lé te zik Nem ze ti Ener ge ti kai Prog ram, vagy csak
egy sze rû kam pány fo gást lát tunk? A tég la la ká sok ener gia -
kor sze rû sí té sé re ki írt pá lyá zat ke ret ös  sze ge 880 mil lió fo -
rint, a meg úju ló ener gia for rás ok al kal ma zá sá nak tá mo ga tá -
sá ra szó ló pá lyá zat ke ret ös  sze ge pe dig mind ös  sze 183 mil -
lió fo rint volt. 
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A szá mok nagy sá ga ko moly ta lan nak tû nik a prob lé ma
nagy sá gá val szem ben. Hang sú lyo zom, hogy je len in ter pel -
lá ci ó ban nem a pa nel la kás ok prob lé má já ra kér nék vá laszt,
ha nem a tég la épí té sû csa lá di há zak, tár sas há zak ener ge ti -
kai kor sze rû sí té sé nek prob lé má já ra. Ér dek lõd ve hall ga tom
majd vá la szát an nak tük ré ben, hogy je len tõs gáz- és ener -
giaár -eme lés re ké szül a Kor mány az ál ta lá nos meg szo rí tá -
sok ke re té ben.

Lesz Ma gyar or szág nak va ló di és al kal maz ha tó ener ge ti -
kai prog ram ja? Mi kor ra vár ha tó az al ter na tív ener gia for rás -
ok ra va ló át ál lás ha té kony tá mo ga tá sa? Az Eu ró pai Uni ó -
ban ki emelt cél a zöld ener gia fel hasz ná lá sá nak a nö ve lé -
se. A kor mány mi ért nem tá mo gat ja a la kos sá got, a fo -
gyasz tó kat az al ter na tív ener gia hor do zók hasz no sí tá sá ban?
A pá lyá za tok irán ti óri á si ér dek lõ dés mu tat ja, hogy a la -
kos ság nyi tott az ener gia ta ka ré kos ság ra, fon tos nak tart ja az
ener gia fo gyasz tás csök ken té sét. Szak ér tõi szá mí tá sok sze -
rint az or szág ener gia fo gyasz tá sát a mos ta ni tá mo ga tás
éven te csu pán egy tí zez red mér ték ben csök ken ti, mi köz -
ben az Eu ró pai Unió az egyik leg fon to sabb kér dé sé nek a
ta ka ré kos ság ösz tön zé sét tart ja.

Egye nes vá lasz re mé nyé ben kér de zem Önt: lesz Ma -
gyar or szág nak va ló di és al kal maz ha tó ener ge ti kai prog -
ram ja? Vár ha tó-e újabb la kos sá gi pá lyá zat ki írá sa ener gia -
kor sze rû sí tés tá mo ga tá sá ra a tég la épí té sû csa lá di há zak és
la ká sok te kin te té ben? Mi kor tól vár ha tó vég re a meg úju ló
ener gia for rás ok al kal ma zá sa ese tén ál la mi tá mo ga tás, új
prog ram? Va ló ban cél az ener gia ta ka ré kos ság, vagy a va lós
cél csak a gáz és vil lany árá nak a je len tõs eme lé se?
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TÖ KÉ LE TES ÉR ZÉ KET LEN SÉG
A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl 

és az ál lam ház tar tás há roméves ke re te i rõl szó ló tör vény
vég re haj tá sá ról szóló törvény (a zár szám adás) vi tá ja 

– két per ces fel szó la lás, 2005. szeptember 27.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! 
Az elõt tünk fek võ 2006. évi költ ség ve tés a szo ci á lis és
gyer mek vé del mi ága zat te rü le tén is ront ja a le he tõ sé ge ket,
az el lá tás szín vo na lát, rá adá sul is mét az ön kor mány za to kat
hoz za a leg ne he zebb hely zet be. Az ön ma gát bal ol dal inak
és szo ci ál de mok ra tá nak val ló kor mány — tel je sen ér zé ket -
le nül — a szo ci á lis ága zat in téz mé nyi nor ma tív tá mo ga tá -
sát szin te va la men  nyi te rü le ten csök ken ti, ami elõ idéz he ti
az el lá tó rend szer ös  sze om lá sát.

Mi köz ben a kor mány fen nen han goz tat ja a sze gény ség
el le ni küz del met – kam pány cé lo kat is szol gál va – eköz ben
meg fe led ke zik ar ról, hogy a sze gény ség ben élõ em be rek
az ál la mi, ön kor mány za ti el lá tó rend szer ben tud nak csak
ma guk nak éle tük vé gé ig ol tal mat ta lál ni, azok ban az in téz -
mény rend sze rek ben, ame lyek nek mû kö dé si fel tét elei az
el múlt évek ben to vább rom lot tak, hi szen le ál lí tot ták azt a
re konst ruk ci ós prog ra mot, ame lyek az in téz mé nyek fenn -
tar tá si, fel újí tá si te vé keny sé gét szol gál ták vol na.

Or szá gos szin ten az in téz mé nyek kö zel 60 szá za lé ka
nem ren del ke zik vég le ges mû kö dé si en ge dél  lyel azért,
mert el lá tá si inf rast ruk tú rá ja, épü let ál la ga oly an  nyi ra el -
avult, hogy már em be ri tar tóz ko dás ra mél tat lan és el fo gad -
ha tat lan. Ugyan ezek meg szer zé si ha tár ide jét most ki tol ták,
de jól lát ha tó, hogy ez a ki tolt ha tár idõ sem tel je sít he tõ. Ez
len ne a szo ci ál de mok ra ta ér zé keny ség? In kább ér zé ket len -
ség. Ér zé ket len ség az in téz mény ben élõk kel szem ben és
azok kal szem ben is, akik nek nincs más le he tõ sé gük, mint
hogy eb be az in téz mény rend szer be jus sa nak be, ab ba az
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in téz mény rend szer be, ahol je len leg is na gyon nagy a vá ra -
ko zá si idõ. Mon dok egy pél dát, Táplánypuszta 350 fé rõ he -
lyes in téz mé nyé be  170-en vá ra koz nak a be ju tás ra. De a
szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság gal Ka pos vá ron vol tunk,
ahol a 60 fé rõ he lyes ott hon ba is ötvenenen vá ra koz nak.

Tisz telt bal ol da li Kép vi se lõ tár sa im! Mu tas sa nak a költ -
ség ve tés ben olyan fe je ze tet, ahol ezen a hely ze ten – szo -
ci á lis ér zé keny sé gük foly tán – igyek sze nek úr rá len ni!
Men  nyi pénzt szán nak in téz mény fej lesz tés re? Mert az ön -
kor mány zat ok a költ ség ve té si tá mo ga tás csök ken té se, a
nor ma tí vák csök ken té se mi att – és a fel élt va gyo nu kon túl -
me nõ en – a te rü let re több pénzt szán ni nem tud nak. De
itt je gyez ném meg, hogy a nor ma tí vák hoz je len leg is 30
szá za lék fe lett já rul nak hoz zá az ön kor mány zat ok, hogy a
mû kö dé si fel té te le ket biz to sí ta ni tud ják. Mon dok egy pél -
dát: Sop ron vá ro sa 1,4 mil li árd fo rint mû kö dé si hi telt vett
fel, hogy az in téz mény há ló za tát meg fe le lõ szin ten tud ja
mû köd tet ni. Itt ér tünk az ön kor mány za ti tá mo ga tás gond -
já hoz.

Kü lön szól nék a ci vil szfé rát és az egy há zi in téz mé nye -
ket ért sú lyos normatívacsökkentés mi att, hi szen ezek az
el múlt évek so rán fej lesz té sek kel pró bál ták meg ol da ni,
hogy mél tó kö rül mé nye ket biz to sít sa nak in téz mé nye ik -
ben, és ez zel emelt szin tû szo ci á lis in téz mén  nyé vál tak, és
ez ál tal a je len le gi ál lás sze rint – ugyan kü lön bö zõ mó do sí -
tá sok rep ked nek itt – 40 szá za lék fö löt ti normatíva -
csökkentés állt be. Ez is nagy fo kú ér zé ket len ség re utal,
tisz telt kép vi se lõ tár sa im, el le he tet le ní tik azo kat az in téz -
mé nye ket, ame lyek az ál lam, az ön kor mány zat ok vál lá ról
ve szik le a ter het. 

De le het, hogy ez tu da tos. Er re uta ló meg nyil vá nu lást
már a költ ség ve tés be ter jesz té se elõtt is ta pasz tal tunk. Pe -
dig ha önök nem tud ják bi zo nyí ta ni, hogy az in téz mé nyi
há ló zat fé rõ he lyé re zú du ló igény eny hí té sé re mi lyen fej -
lesz té se ket kez de mé nyez tek, leg alább azo kat se gít sék,
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akik ilyen in téz mé nye ket mû köd tet nek, hi szen a ci vil és az
egy há zi in téz mé nyek mö gött a nor ma tí ván kí vül ön kor -
mány za ti tá mo ga tás nem áll.

Tisz telt kor mány ol da li Kép vi se lõ tár sa im! Ne en ged jék,
ha már a sze gé nyek iránt ilyen el kö te le zet tek, hogy a szo -
ci á lis ága zat nor ma tí vái csök ken je nek, ér jük el, hogy leg -
alább a ta va lyi szin ten meg ma rad ja nak. Ké rem, a be nyúj -
tott mó do sí tó in dít vá nya in kat tá mo gas sák, ahogy mi is az
önök jó szán dé kú kez de mé nye zé se i ket biz tos, hogy tá mo -
gat ni fog juk. 

Ké rem önö ket, hogy szo ci á lis ér zé keny sé gü ket be bi zo -
nyí tan dó, mó do sí tó ja vas la ta ik kal te gye nek meg min dent,
hogy a szo ci á lis in téz mény rend szer ös  sze om lá sát meg aka -
dá lyoz zák. Ez zel tar to zunk azok nak az em be rek nek, akik
az in téz mé nyi há ló zat ban él nek és azok nak a dol go zók -
nak, akik lel ki is me re tes mun ká juk kal se gí tik, hogy mind -
an  nyi unk ro ko na, hoz zá tar to zó ja hoz zá jut has son ah hoz,
amit a csa lád juk tól meg kap ni nem tud nak.

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket.

158 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



MI NISZ TER ÚR, ÖN NEK MÉG 
TÉR KÉP SEM E TÁJ?

Azon na li kér dés Mol nár La jos 
egész ség ügyi mi nisz ter hez, 2006. no vem ber 27.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Mi nisz ter Úr! Kép vi se lõ tár sa im! 
El hang zott egy in ter pel lá ció, ami re konk rét vá laszt a mi -
nisz ter úr a múlt hé ten nem adott, pe dig az in ter pel lá ció
min den ada ta tény sze rû, tárgy sze rû, konk rét, kor rekt és
meg kér dõ je lez he tet len volt. 

Ezért, mi vel a szám adat ok nem hat nak, hoz tam egy tér -
ké pet (fel mu tat ja), hogy azok nak, akik a sop ro ni Er zsé bet
Kór ház ról szakmaiatlan és el hi bá zott dön té sü ket meg hoz -
ták, azok nak leg alább tér kép le gyen e táj. 

Ma gyar or szág leg nyu ga tibb sar kát csak nem 40 évig vas -
füg gön  nyel zár ták el. Itt a hû ség sa rok ban élõk an  nyi min -
dent át él tek és meg szen ved tek a tör té ne lem alatt. Ide je vé -
get vet ni an nak, hogy ez az or szág rész megint igaz ság ta la -
nul hát rányt szen ved jen, megint vis  sza fej lesz tés, el vo nás,
meg szün te tés le gyen az osz tály ré sze.

Igaz ság ta lan, még az önök fel té tel rend sze re sze rint is
kö vet ke zet len és ért he tet len az önök ter ve zett dön té se. Az
Er zsé bet Kór ház adott sá gai, a kór ház súly pon ti kór ház zá
té te le mel let ti meg cá fol ha tat lan szak mai ér vek itt már el -
hang zot tak. Meg  gyõ zõ ek, meg kér dõ je lez he tet le nek, az
önök ál tal fel ál lí tott fel té tel rend szer nek is meg fe lel a kór -
ház. Ugye, mind ezek el le né re nem akar ják – mi u tán a mi -
nisz ter el nök úr már kül föld re ta ná csol ta a di á ko kat és a
vál lal ko zó kat – most ép pen a leg ki szol gál ta tot tab ba kat, a
be te ge ket, idõ se ket Kis mar ton ba, Bécs be vagy Po zsony ba
kül de ni gyógy ul ni? 

De ha mind ez nem elég, ak kor gyõz ze meg önö ket az,
hogy a több mint 80 ezer em bert érin tõ kér dés ben Sop ron
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me gyei jo gú vá ros köz gyû lé se no vem ber 21-én egyet ér tett,
hogy a sop ro ni Er zsé bet Kór ház, súly pon ti kór ház ként tör -
té nõ el is me ré sét el kell ér ni, egy ben fel ha tal ma zást adott
ar ra, hogy a vá ros vá lasz tott or szág gyû lé si kép vi se lõ je ként
a sop ro ni kö tõ dé sû kép vi se lõ tár sa im mal együtt er re önö -
ket meg kér jem. Ha son ló an dön tött a Gyõr-Moson-Sopron
me gyei köz gyû lés is. 

Te hát, Sop ron vá ro sa vá lasz tott ön kor mány za ti kép vi se -
lõ in ke resz tül egy ér tel mû en ki nyil vá ní tot ta aka ra tát: nem
kér dés, hogy mi a sop ro ni ak ér de ke és ké ré se. 

Tisz te let tel ké rem, még egy szer a kér dést meg fo gal maz -
va: ugye nem akar ják a leg ki szol gál ta tot tab ba kat, a be te ge -
ket, az idõ se ket kül föld re kül de ni? 
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A KOR MÁNY ÚT TA LAN ÚT JAI
Azonnali kérdés Kóka János gazdasági és közlekedési

miniszterhez, 2006. ok tó ber 24.

El nök Úr! Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Az Or szág gyû lés ben Sop -
ron vá rost és Gyõr-Moson-Sop ron me gyét is kép vi se lem. 

Négy éve hall juk már fo lya ma to san, hogy Ma gyar or szág
uta kat, au tó pá lyá kat épít, mi vel a ki épí tett inf rast ruk tú ra
vonz za ha zánk ba a be fek te tõ ket. A Köz út ke ze lõ Kht. ál tal
mért ada to kat aján lom az ön fi gyel mé be. 

Gyõr-Moson-Sopron me gye köz út há ló za tá nak 1623 ki -
lo mé ter a hos  sza, 396 ki lo mé ter a fõ utak hos  sza, a mel lék -
utak hos  sza 1227 ki lo mé ter. Eb bõl nem meg fe le lõ, il let ve
rossz be so ro lást ka pott 57 szá za lék. A má sod ren dû fõ- és
be kö tõ utak for gal ma meg ha lad ja az or szá gos át la got. Me -
gyénk Ba ra nya és Nóg rád után a har ma dik leg rosszabb he -
lyen áll a rang sor ban, akár az egye net len sé get, akár a hi -
bás út sza kasz ok hos  szát te kint ve. Me gyénk út jai kö zel 20
szá za lék kal kátyúsabbak, mint az or szá gos át lag, és a hely -
zet év rõl év re to vább rom lik. A for ga lom kor lá to zás ok ösz  -
sze sen 500 ki lo mé te res út sza kaszt tesz nek ki. A mel lék út -
vo nal-fel zár kóz ta tá si prog ra mot mi e lõbb meg kel le ne in dí -
ta ni, mert már most je len tõs va gyon vesz tés mu tat ko zik. A
szak em be rek be szá mo ló ja ott pi hen az önök asz ta lán. 

Mi kor ra vár ha tó a prob lé ma át fo gó ke ze lé se? Mi kor ra
vár ha tó az M9-es au tó pá lya ki épí té se? Az M9-es az el sõ
olyan au tó pá lya, amely el ke rü li a fõ vá rost, és szer ve sen
kap cso ló dik me gyénk ben a 84-es, 85-ös fõ utak hoz, amely
a ke let-nyu ga ti át já rást biz to sít ja a je len leg is erõ sen túl ter -
helt fõ utak hoz. A me gyén ket érin tõ M9-M85-ös sza kasz
ége tõ prob lé má kat ol da na meg, te her men te sí te né a vá ro -
so kon és a te le pü lé se ken át ha la dó sza ka szo kat, így vég re
Csor na vá ro sa is fel lé le gez het ne, és au tó pá lyán le het ne el -
jut ni a sop ro ni ha tár tól Bu da pes tig. 
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Konk rét vá lasz re mé nyé ben kér de zem önt, mi kor ra vár -
ha tó Gyõr-Moson-Sopron me gye út há ló za tá nak az or szá -
gos át lag nak meg fe le lõ, majd eu ró pai át lag nak meg fe le lõ
ál la pot ra fej lesz té se. Mi kor ra vár ha tó az M9-M85-ös au tó -
pá lya meg épí té se? 
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V. „Cum Deo pro
Patria”

ELÕADÁSOK, SZAKANYAGOK
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OSZT RÁK–MA GYAR HA TÁ RMENTI
UTAK HELY ZE TE

El hang zott Gyõrött, az Eurégió West/Nyugat Pan nó nia 
ta nács ülé sén, 2007. ja nu ár 9-én

Elõz mé nyek

Egé szen az I. vi lág há bo rú vé gé ig csu pán bel sõ ha tá rok
hú zód tak Ma gyar or szág és Auszt ria kö zött. Eb be az „élõ
szö vet be” vág tak be le az 1919-20-as bé ke dik tá tum alap -
ján meg ho zott új ha tá rok. A tör té nel mi Ma gyar or szág
több vá ro sa el vesz tet te von zás kör ze tét (és for dít va: Bur -
gen land, az új oszt rák tar to mány te le pü lé sei el ve szí tet ték
kul tu rá lis-, ok ta tá si és pol gá ri ér ték kel bí ró központ-
jaikat). Az új ha tá rok kez det ben még nem okoz tak túl sá -
go san nagy tö rést: Nyu gat-Du nán túl há rom szét sza kí tott
vár me gyé je (Moson, Sop ron, Vas) te rü le tén ki je lölt új or -
szág ha tár nem aka dá lyoz ta a ro ko ni, ba rá ti és gaz da sá gi
kap cso la tok to vább élé sét. 

Drasz ti kus vál to zást 1945 ho zott: a kom mu nis ta blokk
be zár kó zott és a ma gyar-oszt rák ha tár át jár ha tat lan ná, sõt
meg kö ze lít he tet len né vált. Ma gyar or szág ha tá ra it her me ti -
ku san le zár ták, az egy sze rû ha lan dó nem utaz ha tott kül -
föld re. 

A „Pán eu ró pai pik nik” részt ve või 1989 au gusz tu sá ban
át sza kí tot ták a vas füg gönyt az egy ko ri Sopronkõhida-
Szentmargitbánya ha tár át ke lõ hely nél, a rend szer vál tás évei
pe dig vég képp el tün tet ték azt.

A 90-es évek ele jén nagy re mény ség gel te kin tet tek a
ma gyar-oszt rák ha tár két ol da lán élõk a jö võ be. Meg szûnt
a vas füg göny, az át ha tol ha tat lan aka dály, amely szét sza kí -
tott egy év ez re des múl tú elõ szö ve tet. A ha tár  men tén élõk
biz to sak vol tak ab ban, hogy a szö ges drót le bon tá sát új ha -
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tár át ke lõ he lyek lé te sí té se kö ve ti és 45 év kény sze rû szü net
után is mét el ér he tõ kö zel ség be ke rül nek a szom szé dos
köz sé gek. 

A tu cat nyi ma gyar  kez de mé nye zés ku dar ca is me re té ben
ál lít ha tó, hogy az eb ben bí zók csa lód tak. A két vi lág há bo -
rú kö zött, például a mai Gyõr-Moson-Sopron me gye nyu -
ga ti ha tá rán 17 köz úti ha tár át ke lõ mû kö dött, je len leg pe -
dig az egye sült Eu ró pa lá zá ban is csak en nek tö re dé ke. A
ha tár át ke lõ he lyek szá ma a fõ uta kat te kint ve alap ve tõ en
meg fe le lõ, de a kis for gal mú ha tár át ke lõk szá ma na gyon
ke vés, kü lö nö sen a Kõszeg–Kópháza és a Fer tõd–He gyes -
ha lom kö zöt ti ha tár sza ka szo kon.

Sür gõ sen meg ol dan dó fel adat az egy kor lé te zõ va la -
men  nyi köz vet len köz le ke dé si kap cso lat hely re ál lí tá sa.
Ele mi ér de ke ez a ha tár mind két ol da lán ta lál ha tó te le pü -
lé sek nek, hi szen a ha tár le bon tá sa gaz da sá gi és tár sa dal mi
po ten ci á ju kat nö ve li.

Kap cso lat a szom szé dos or szá gok kal

A Nyu gat-Du nán túl köz út jai kü lö nö sen zsú fol tak. Ha a ma -
gyar or szá gi ha tár sza ka szok át la gos na pi for gal mát vizs gál -
juk, úgy meg ál la pít hat juk, hogy az oszt rák ha tár sza kasz ré -
sze se dé se 41 szá za lé kot tesz ki(!), ami rend kí vül ma gas ér -
ték or szá gos vi szony lat ban. Ugyan is 2002-es ada tok sze rint
az át la gos na pi for ga lom meg osz lá sa a kö vet ke zõ kép pen
ala kult: a szlo vák ha tár sza ka szon a na pi for ga lom 19, az uk -
rá non 10, a ro má non 13, a szerb és mon te neg rói ha tár sza -
ka szon 7, a hor vá ton 7, míg a szlo vén ha tár sza ka szon a for -
ga lom 3 szá za lé ka bo nyo ló dott.

Ma gyar-oszt rák ha tár át ke lõ he lyek

Mind ös  sze 11 köz úti és 3 ke rék pá ros ha tár át ke lõnk van,
ame lye ken fo lya ma to san emel ke dik a for ga lom. Gyõr-
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Moson-Sopron me gyei ha tár át ke lõ he lye ken az 1960-as
évek vé gén évi 1 mil lió, az 1980-as évek vé gén évi 5 mil -
lió, 1997-ben 16,4  mil lió, 2006-ban éven te 29,7  mil lió em -
ber lép te át az oszt rák ha tárt.

A ma gyar–oszt rák ha tár át ke lõk sze mély for gal ma 2006-
ban ös  sze sen 38.109.991 fõ volt. A 38,1 mil li ó ból 29,7 mil -
lió em ber Gyõr-Moson-Sopron me gyét érint ve lép te át a
ha tárt

A sze mély for ga lom 43, 98 szá za lé ka a he gyes hal mi át ke -
lõt, 23,20 szá za lé ka a sop ro nit, míg 10,89 szá za lé ka a
rábafüzesit vet te igény be. A to váb bi ada tok sze rint a sze -
mély for ga lom ará nya a nyu ga ti ha tár men tén a kö vet ke zõ -
kép pen osz lik meg: Kópháza 5,06 százalék, Bucsu 4,92
százalék, Fer tõd: 4,43 százalék, Kõszeg 4,30 százalék, to váb -
bá Pinkamindszent 0,74 százalék, Bozsok 0,71 százalék,
Fer tõ rá kos (ke rék pá ros) 0,66 százalék; Jánossomorja 0,44
százalék, Szentpéterfa 0,36 százalék, Szent gott hárd 0,23
százalék, Zsira (ke rék pá ros) 0,09 százalék.

A ma gyar oszt rák ha tár át ke lõk gép jár mû for gal ma
2006-ban ös  sze sen 14.109.356 da rab volt. A 14,1 mil li ó -
ból 10,45 mil lió jár mû Gyõr-Moson-Sopron me gyét érint -
ve lép te át a ha tárt,  és a kö vet ke zõ kép pen osz lott meg
az át ke lõ kön: He gyes ha lom nál a gép jár mû vek 36,66 szá -
za lé ka, Sop ron nál a 25,41 szá za lé ka, Rábafüzesnél a
10,77 szá za lé ka, Kópházánál a 6,42 szá za lé ka lép te át a
ha tárt. A to váb bi ha tár át ke lõk sze mély for gal ma szá za lék -
ará nyo san a kö vet ke zõ kép pen ala kult 2006-ban: Kõ szeg
6,32, Bucsu 6,17, Fer tõd 5,56, Bozsok 1,06, Szentpéterfa
0,46, Pin ka mind szent 0,80, Szent gott hárd 0,37 szá za lé kát
bo nyo lí tot ta le a ha tár át ke lõk gép jár mû for gal má nak.

A ma gyar-oszt rák ha tár át jár ha tó sá ga nem op ti má lis 

A je len le gi nem zet kö zi ha tár át ke lõ he lye ket a szom széd sá -
gi oszt rák-ma gyar for ga lom mal fe les le ges ter hel ni.
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Több ki sebb ha tár át lé pé si pont te her men te sí te né a
gyak ran zsú folt nem zet kö zi át ke lõ ket, az az a te le pü lés kö -
zi / ré gió kö zi kap cso la tok erõ sí té se csak az egy kor év szá -
zad okig jól „mû kö dõ” – ma a ha tárt met szõ – utak új já épí -
té sé vel kép zel he tõ el. 

A je len le gi hely zet sze rint Gyõr-Moson-Sopron me gye
177,7 km hos  szú ma gyar-oszt rák ha tár sza ka szán 5 köz úti
(4 te le pü lé sen, mert He gyes ha lom nál 2 van) és 3 gya lo -
gos-ke rék pá ros ha tár át ke lõ hely mû kö dik 

Schengen elõtt 

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi
Kor mány kö zöt ti – az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo -
na la kon tör té nõ ál lam ha tár-át lé pé sé rõl szó ló a
219/2006.(XI. 9.) Kor mány ren de let tel ki hir de tett – Meg ál -
la po dás a gya lo gos ter mé szet já ró, a ke rék pá ros vagy lo vas
tu riz mus és a kul tu rá lis, sport, val lá si és egyéb tár sa dal mi
ren dez vé nyek elõ se gí té se ér de ké ben ös  sze sen 16 db ha -
tár át lé pé si pont meg nyi tá sá ról in téz ke dik.

El sõ ütem ben

A tu ris ta ha tár át lé pé si pontik kö zül a 2006. de cem ber 1-jén
ha tály ba lé pett „Megállapodás”értelmében 6 ha tár át lé pé si
pont nyí lik: há rom Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben, há rom
pe dig Vas me gyé ben. 

Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben az Ágfalva–Somfalva
(Schattendorf) és a Harka–Sopronnyék (Neckenmarkt) tu -
ris ta út vo na lak már üze mel nek, míg már ci us 1-jé tõl a
Fertõrákos–Szentmargitbánya (Sankt Margarethen) ha tár át -
lé pé si pont is meg nyí lik. 

A tu ris ta út vo na lak el len õr zé se alap ve tõ en szú ró pró ba
sze rin ti el len õr zés sel tör té nik, te hát rend sze res és ál lan dó
ha tár õri ze ti je len lét a tér ség ben, il let ve a ha tár át lé pé si
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pont nál nincs (Pon tos for gal mi mu ta tók nem áll nak ren -
del ke zés re, de az egyes tu ris ta út vo na lak for gal ma el éri a
45-50 fõt.)

Má so dik ütem ben

A ma gyar-oszt rák Meg ál la po dás sze rint még to váb bi 10 ha -
tárt met szõ gyalogos-kerékpáros-lovas tu ris ta út vo na lat
nyit nak meg (ha tot a Gyõr-Moson-Sopron me gyei ha tár -
sza ka szon). A meg nyi tá sok dá tu má ról dip lo má ci ai úton ál -
la pod nak meg.

Schengen után

Az eurégió tér ké pe mu tat ja az kö zö sen meg ál la pí tott leg -
fon to sabb új ha tár-át lé pé si pon to kat. A szom szé dos, ma -
gyar és oszt rák te le pü lé se ket ös  sze kö tõ – év szá zad okig
hasz nált – utak mind egyi két is mét hasz nál hat ja a for ga -
lom, ter mé sze te sen csak azu tán, ha az új já épí té sük meg -
tör té nik.

A ma gyar-oszt rák ha tár hoz ve ze tõ utak re ha bi li tá ci ó ja

In do kolt a határközeli út sza kasz ok szé le sí té se, erõ sí té se (a
ré gi vagy új nyom vo na lon szi lárd bur ko la tú utak ki épí té -
se). Ki zá ró lag szom széd sá gi for ga lom – és leg fel jebb köny  -
nyû te her for ga lom – hasz nál hat ja ezen re ha bi li tá lan dó
köz uta kat.

A gaz da ság sze rep lõ i nek is ér de két szol gál ja a rö vi debb
el ju tá si idõ, az ed dig mes ter sé ge sen ala csony szin ten lé te -
zett köz vet len határmenti gaz da sá gi kap cso la tok élén kí té -
sét ered mé nyez he ti. A sza bad idõ ak tív el töl té sé hez, és a
kap cso lat te rem tés hez újabb le he tõ sé ge ket kí nál nak mind -
két or szág pol gá ra i nak az új já é pí tett utak. Az egye sült Eu -
ró pá ban a la ko sok el vár ják a köz vet len köz le ke dé si kap -
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cso la tok meg lét ét, és az új szel le mû gon dol ko dás hoz mél -
tat lan vol na a hi á nyos sá gok meg szün te té sé ben va ló kés le -
ke dés.

Gyõr-Moson-Sopron me gye ha tár hoz ve ze tõ 
út ja i nak re ha bi li tá ci ó ja

A Gyõr-Moson-Sopron me gye – az érin tett te le pü lé sek kel
és kis tér sé gek kel egyez tet ve – szám ba vet te a ma gyar-
oszt rák ha tár tér sé gé ben az új já épí tés re ja va solt ha tárt
met szõ uta kat. Az aláb bi táb lá zat a tel jes kö rû igény lis tát
tar tal maz za. Fon tos tud ni, hogy a leg több út sza kasz-ja vas -
la tot si ke rült be épít tet ni az el múlt évek ben ki dol go zott
ha zai (GKM-TETTHELY) és nem zet kö zi (OPENING) pro -
jek tek ben.

Op ti má lis eset ben a ma gyar-oszt rák ál lam ha tárt rö vi de -
sen – csak Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben –  ös  sze sen 27
he lyen le het majd át lép ni (az aláb bi táb lá zat sze rin ti út vo -
na la kon; ame lyek ja va solt be so ro lá sát, az az a ha tárt met -
szõ pon ton át ha la dó for ga lom ka te gó ri á ját az utol só osz -
lop tar tal maz za). 

Ke rék pár utak

A bur gen lan di ki ter jedt ke rék pár út-há ló zat és a – las san
bõ vü lõ – ma gyar or szá gi ke rék pár utak kap cso ló dá si pont -
jai is le het né nek kor lá to zott for gal mú köz úti ha tár át lé põk. 

A ha tár ral el vá lasz tott szom szé dos te le pü lé se ket ös  sze -
kö tõ õsi utak hely re ál lí tá sá hoz, il let ve új já épí té sé hez – re -
mél he tõ en – igény be ve he tõk lesz nek majd az EU for rá -
sa it. Er re egyéb ként volt is pél da a kö zel múlt ból: 2006-
ban a Jánossomorja–Mosontarcsa (Andau) és a Sopron -
kövesd–Füles (Nikitsch) utak ma gyar ol da li sza ka sza i nak
új já épí té se az Interreg prog ram tá mo ga tá sá val va ló sul ha -
tott meg.
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Határnyitás Harka-Sopronnyék (Neckenmarkt) között



AZ ÉSZAK-DÉ LI KÖZ LE KE DÉ SI 
TEN GELY MEG VA LÓ SU LÁ SÁ NAK

RE GI O NÁ LIS JE LEN TÕ SÉ GE 

El hang zott Triesztben, a „MATRIOSCA-AAP és egyéb pél dák 
az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dés ben” kon fe ren ci án,

2007. január 24-én

Az ókor ban Gyõr-Moson-Sopron me gye Arrabona szék -
hellyel a Ró mai Bi ro da lom Pan nó nia tar to má nyá nak ré sze
volt. A mai na pig több me gyei te le pü lés is büsz kén hasz -
nál ja ró mai ko ri nevét.(Scarbantia, Flexum, Arrabona) 

A Ró mai Bi ro da lom Bo ros tyán kõ út vo na la az Ad ri át kö -
töt te ös  sze a Bal ti kum mal. Ez az út vo nal a kö zép kor ban is
in ten zív köz le ke dé si ten gely volt.

Gyõr-Moson-Sopron me gyét ki vé te les föld raj zi hely zet
jel lem zi. Há rom fõ vá ros köz vet len kö ze lé ben, az úgy ne ve -
zett „arany há rom szög ben” fek szik. 

I. A Transz-eu ró pai köz le ke dé si há ló zat

Az EU Transz-eu ró pai Há ló za tá hoz (TEN) kap cso ló dó 10
fo lyo só ból ál ló össz eu ró pai köz le ke dé si há ló za tot 1997-
ben Hel sin ki ben ha tá roz ták meg.

E köz le ke dé si fo lyo só rend szert – amely el sõ sor ban az
Eu ró pai Uni ó hoz fris sen csat la ko zott or szá go kat érin ti –
ne ve zik Hel sin ki kor ri do rok nak.

A 10 Hel sin ki fo lyo só ból 4 ha lad ke resz tül Ma gyar or -
szá gon:

n a IV. szá mú Ber lin/Nürnberg–Prága–Pozsony/Bécs–
Budapest–Arad-Konstanca (Szaloniki)–Isztambul, 

n a V. szá mú Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Buda -
pest–Ungvár–Lvov 
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n a V/B. szá mú Fiume–Zágráb–Budapest 
n a V/C. szá mú Plocse–Szarajevó–Eszék–Budapest 
n a VII. szá mú Du na 
n a X. szá mú Salzburg–Ljubljana–Zágráb–Belgrád–Nis–

Szkopje–Veles–Szaloniki 
n a X/B. szá mú Budapest–Újvidék–Belgrád. 
A fel so rolt kor ri do rok kö zül 
– 3 kor ri dor (a IV., V. és VII. szá mú) érin ti a nyu gat-du -

nán tú li ré gi ót és azon be lül 
– 2 kor ri dor (a IV. és VII. szá mú) Gyõr-Moson-Sopron

me gyét.  

II. A „Bal ti kum-Ad ria” köz le ke dé si ten gely

Rend kí vül in ten zív – és egy re erõ sö dõ – for ga lom zaj lik a
Bal ti-ten ger mel lé ki ál la mok és az Ad ri ai-ten ger mel lé ki ál -
la mok kö zött. 

A rö vi den „Bal ti kum-Ad ria” köz le ke dé si ten gely nek ne ve -
zett út vo na lon kü lö nö sen a ka mi on for ga lom na gyon erõs. 

Az észak-dé li irá nyú tár gyi köz le ke dé si ten gely köz úton
a kö vet ke zõ út vo nal lal ír ha tó le: 

– a Hel sin ki–Var só (I. folyosó) 
– a Varsó–Zsolna (VI. folyosó) 
– a Zsol na–Po zsony (V/A folyosó) 
– a Po zsony–Mo son ma gya ró vár–Nagy ka ni zsa (a ten -

gely még szá mo zat lan szakasza)
– a Nagykanizsa–Trieszt/Koper/Fiume (V és V/B fo -

lyosó).
Az észak-dé li irá nyú tár gyi köz le ke dé si ten gely vas úton

még hi ány zó sza ka sza két ágú (mind ket tõ kap cso ló dik az
össz eu ró pai há ló zat hoz):

– a Bécs–Sopron–Szombathely–Nagykanizsa, 
– il let ve a Pozsony–Rajka–Csorna–Szombathely–Nagy -

kanizsa vo na lak kal (ame lyek Graz, Zág ráb, Szlo vé nia
és az ad ri ai ki kö tõk fe lé ve zet nek to vább).
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III. A „Bal ti kum-Ad ria” köz le ke dé si ten gely 
és an nak „szá mo zat lan” sza ka sza

A tér sé günk ben zaj ló áram lá si irá nyok ta nú sá ga sze rint a
Bal ti kum–Ad ria ten ge lyen köz le ke dõ ne héz gép jár mû vek –
az Al pok ma gas he gye it ke let rõl meg ke rül ve – Ma gyar or -
szág 3 nyu ga ti me gyé jén (Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala)
át ve ze tõ 86-os fõ utat hasz nál ják. 

A kon ti nens ezen észak-dé li irá nyú köz le ke dé si ten -
gely nek mind ös  sze csak ez a kb. 200 km-es sza ka sza nem
ré sze a hel sin ki kor ri do rok há ló za tá nak. Az az Eu ró pa
észa ki és dé li ten ge ri ki kö tõi kö zött hú zó dó út vo nal-együt -
tes nek csu pán a IV. és V. kor ri do ro kat ös  sze kö tõ, Mo son -
ma gya ró vár–Nagy ka ni zsa út vo nal hi ány zik a rend szer bõl. 

Ez a hi ány zó elem észa kon Po zsony, dé len Ljub lja na és
Zág ráb fe lé irá nyul va kap cso ló dik a hel sin ki fo lyo sók hoz.

Az észak-dé li köz le ke dé si ten gely kör nye ze té ben vég -
zett szám lá lá sok alap ján már a je len le gi for ga lom nagy ság
is in do kol ja en nek az út kap cso lat nak fej lesz té sét. To váb bi
for ga lom nö ve lõ be ru há zá sok zaj la nak Szlo vá ki á ban a kor -
ri dor Pozsony–Zsolna sza ka szán (V/A fo lyo só men ti ipar -
te le pí té sek) és az észak-ad ri ai ki kö tõk tér sé gé ben.

IV. Gyõr-Moson-Sopron me gyei kez de mé nye zés

Gyõr-Moson-Sopron Me gye Köz gyû lé se 2000-ben kez de -
mé nyez te, hogy ez a rö vid sza kasz is ke rül jön be a szá -
mo zott hel sin ki kor ri do rok há ló za tá ba. A kez de mé nye zés -
hez csat la ko zott Vas Me gye Köz gyû lé se, Za la Me gye Köz -
gyû lé se és a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta -
nács. 

A re gi o ná lis és nem zet kö zi szem pont ból egy aránt je len -
tõs ügy ko moly sá gát és in do kolt sá gát alá tá masz tó do ku -
men tum ként el ké szült a „Nyu gat-du nán tú li ré gió gaz da sá -
gi és köz le ke dé si ten ge lyé nek te rü let fej lesz té si prog ram ja”.
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A té ma már szé les kör ben is mert: a kez de mé nye zést
szá mos ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci án – leg utóbb 2004
feb ru ár já ban a Nyugat-Pannon Eurégió brüs  sze li be mu tat -
ko zá sán – is mer tet tük. Nagy örö münk re va la men  nyi fó ru -
mon ki zá ró lag tá mo ga tó ész re vé te lek kel ta lál koz tunk. 

A tér sé gi kez de mé nye zés sel azo no sult a ma gyar köz le -
ke dé si tár ca is:

– Az or szág gyû lés 2004 már ci u sá ban el fo gad ta a köz le -
ke dés po li ti kai kon cep ci ó ról szó ló elõ ter jesz tést,
amely ben sze re pel az észak-dé li ten gely (köz úton a
ter ve zett M9 és M86 je lû gyors for gal mi utak kal, vas -
úton a Bécs–Sopron–Szombathely–Graz vo nal lal) 

– A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hon lap ján
ta lál ha tó A köz út há ló zat fej lesz té si prog ram ja 2015-ig
cí mû do ku men tum rög zí ti az észak-dé li ten gely
gyors for gal mi út tá fej lesz té sét és az eu ró pai kor ri do -
rok há ló za tá ba tör té nõ fel vé telt.

– A köz le ke dé si tár ca 2004. áp ri lis 20-ai le ve lé ben je -
lez te, hogy ja va sol ni fog ja az észak-dé li ten gely hi -
ány zó sza ka szá nak TEN há ló zat ba tör té nõ be so ro lá -
sát.

Gyõr-Moson-Sopron Me gye Köz gyû lé se 2004. áp ri lis
22-én tár gyalt a té má ról és el ha tá roz ta, hogy fel ve szi a
kap cso la tot az észak-dé li köz le ke dé si ten gel  lyel érin tett ál -
la mok kö zép szint je i vel (ré gi ó i val, tar to má nya i val, me gyé i -
vel), 

– hogy is mer tes se ve lük a bal ti- és az észak-ad ri ai ki -
kö tõ ket ös  sze kö tõ eu ró pai köz le ke dé si kor ri dor ral
kap cso la tos me gyei kez de mé nye zést,

– hogy fel kér je õket: az érin tett ré gi ók – sa ját or szá ga -
ik dön tés ho zó i nál el jár va – kez de mé nyez zék a Bal -
ti–Ad ria köz le ke dé si fo lyo só még szá mo zat lan sza ka -
szá nak fel vé tel ét a hel sin ki kor ri do rok kö zé. 

2004 ok tó be ré ben 3 ré gió fej lesz té si ta ná csá nak el nö ke
írt alá együtt mû kö dé si meg ál la po dást az M86–M9 és az
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M6-M56 gyors for gal mi utak fej lesz té sért. A dél-al föl di, nyu -
gat-du nán tú li és dél-du nán tú li ré gi ók ös  sze fo gá sá nak a
cél ja, hogy ki egyen sú lyo zott köz le ke dé si há ló zat ala kul -
has son ki Kö zép-Eu ró pá ban, va la mint meg va ló sul has son
Ma gyar or szá gon erõs észak-déli fo lyo sók mel lett a dé li te -
rü le tek nyugat-keleti ös  sze kö té se. A re gi o ná lis ta ná csok
po li ti kai lobbierõt kí ván nak az együtt mû kö dés ré vén ki fej -
te ni an nak ér de ké ben, hogy a már fo lya mat ban lé võ au tó -
pá lya-fej lesz té sek mel lett az észak-déli út fej lesz té sé nek
elõ ké szí té se mi nél rö vi debb idõ alatt meg va ló sul jon.

2005 jú li u sá ban a Nyu gat-du nán tú li Ré gió brüs  sze li
kép vi se le té nek meg nyi tó ján is elõ tér be ke rült az észak-dé -
li ten gely kér dé se. A meg nyi tón Waldemar Achramowicz,
a Kujawsko–Pomorskie ré gió mar sall ja el mond ta, hogy a
len gyel or szá gi Tourn ré gió is tá mo gat ja a Nyu gat-Du nán -
túl észak-dé li ten gely re vo nat ko zó út fej lesz té si el kép ze lé -
se it, hi szen a len gyel tér ség ér de két is szol gál ja, hogy ja -
vul jon az ös  sze köt te tés a Bal ti-ten ger és az Ad ria kö zött.
Len gyel or szág ban már köz be szer zé si el já rás alatt áll az
érin tett sza kasz egy ré sze, és ha ma ro san in dul hat a be ru -
há zás.

2007-ig a szük sé ges meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok,
ter vek az út ma gyar or szá gi sza ka szá ra is el ké szül nek. Ezek
a mun ká la tok az Eu ró pai Unió Struk tu rá lis, il let ve Ko hé zi -
ós Alap ja i ból fi nan szí roz ha tó ak.

A négy or szág gal ha tá ros Nyu gat-du nán tú li ré gió (Auszt -
ria, Szlo vá kia, Szlo vé nia, Hor vát or szág) szá má ra kü lö nö sen
fon tos a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dé sek ben rej lõ le he tõ -
sé gek ki ak ná zá sa, amit egy a ré gió ten ge lyé ben észak-dé li
irány ban hú zó dó, jó mi nõ sé gû köz le ke dé si kap cso lat nagy -
mér ték ben elõ se gít het.

Fon tos ki emel ni, hogy a Nyu gat-du nán tú li ré gi ó ban ki -
ala kí tan dó le het sé ges lo gisz ti kai köz pon tok kö zül Gyõr ki -
tû nik a ré gió nagy vá ro sai kö zül, hi szen kö ze lé ben mû kö -
dik az egy re fej lõ dõ Péri re pü lõ tér, va la mint a ví zi köz le -
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ke dés szem pont já ból fon tos Gyõr-Gönyû RO-RO ki kö tõt is
lét re hoz ták, mind ket tõt EU-s tá mo ga tá sok se gít sé gé vel.

Fej lesz té si cél ki tû zé se ink 2007-2015-re:
n A Nyu gat-Du nán túl köz le ke dé si ko hé zi ó já nak meg -

te rem té se, 
n Az észak-dé li köz le ke dé si há ló zat fej lesz té se a ré gi ó -

ban: az el éré si idõ 40 százalékos ja ví tá sa Lenti/Nagy-
ka nizsa–Sopron/Gyõr kö zött. 



BRÜS  SZE LIG IS EL HAL LAT SZIK 
A SZA VUNK?

Elõ adá s a Mo dern Ma gyar or szág, min den na pi 
de mok rá cia, erõs ci vil tár sa da lom cím mel ren de zett 

or szá gos kon fe ren ci án, 2006. ok tó ber 18-án

Az Or szág gyû lés ben szü le tõ dön té sek szé les  kö rû tár sa -
dal mi tá mo ga tott sá ga nem csak a de mok rá cia nél kü löz he -
tet len fel té te le, de meg ha tá ro zó je len tõ sé gû Ma gyar or -
szág fej lõ dé se szem pont já ból is. Mind ez kü lö nö sen fon -
tos sá vá lik ak kor, ami kor az or szág eu ró pai uni ós sze rep -
vál la lá sát érin tõ dön té sek rõl, vagy ép pen az uni ós tag sá -
gunk ból fa ka dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl van szó. A
csat la ko zás után több, mint két év vel a ma gyar tár sa da -
lom je len tõs ré sze nem ér zi tá jé ko zott nak ma gát az eu ró -
pai po li ti kák te rü le te in, és kü lö nö sen nem ér zi úgy, hogy
be fo lyá sa le het a Brüs  szel ben szü le tõ dön té sek re.

A tár sa da lom szé les  kö rû tá jé koz ta tá sa, a ci vil szfé ra
sze rep lõ i nek a dön té sek elõ ké szí té si fo lya ma tá ba tör té -
nõ be vo ná sa kü lö nö sen fon tos most, ami kor az Eu ró pai
Uni ó  több tag ál la má ban EU-szkeptikus köz han gu lat tal
ta lál ko zunk. Az em be rek nem ér zik iga zán ma gu ké nak
az Uni ót, nem tá mo gat ják fel tét le nül a to vább lé pés re irá -
nyu ló tö rek vé se ket, mint azt az Al kot mán  nyal kap cso la -
tos nép sza va zás ok, vagy a to váb bi bõ ví té se ket öve zõ vé -
le mé nyek jól tük röz nek. Ezt – a kü lö nö sen a ré gi tag ál -
lam ok ban ta pasz tal ha tó – eu ró pai uni ós ügyek kel kap -
cso la tos ál ta lá nos fá sult sá got szo kás ma nap ság bõ ví té si
fá radt ság nak ne vez ni. Ma gyar or szá gon 2006 so rán – az
Eurobarometer ada tai alap ján – je len tõ sen ja vult a la kos -
ság Uni ó ról al ko tott vé le mé nye, ugyan  ak kor ös  szes sé gé -
ben csak ki csi vel több, mint a né pes ség fe le ren del ke zik
po zi tív kép pel az Eu ró pai Uni ó ról. 
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Az Or szág gyû lés Eu ró pai ügyek bi zott sá ga mun ká ja so -
rán a fen ti okok mi att is min dig nagy fon tos sá got tu laj do -
ní tott a nyil vá nos ság biz to sí tá sá nak, a köz vé le mény tá jé -
koz ta tá sá nak az uni ós ügyek te kin te té ben. A bi zott ság nyi -
tott a ci vil tár sa da lom kép vi se lõi irá nyá ba, le he tõ sé get biz -
to sít szá muk ra, hogy vé le mé nyük meg je len jen a dön tés-
elõ ké szí tés ben, és öröm mel ve szi a ci vil szer ve ze tek tõl ér -
ke zõ vis  sza jel zé se ket, vé le mé nye ket.

A 2004-es uni ós csat la ko zás elõtt az Eu ró pai ügyek bi -
zott sá ga elõd jé nek fõ fel ada ta a csat la ko zá si tár gya lá sok
nyo mon kö ve té se, és Ma gyar or szág fel ké szült sé gé nek el -
len õr zé se volt. A csat la ko zás óta a bi zott ság el sõ ren dû fel -
ada tá vá az úgy ne ve zett egyez te té si el já rás le foly ta tá sa vált,
amely nek cél ja, hogy el len õriz ze és be fo lyá sol ja a Kor -
mány eu ró pai in téz mé nyek ben ki fej tett te vé keny sé gét.
Ezen kí vül a bi zott ság fog lal ko zik a leg fon to sabb, eu ró pai
na pi ren den sze rep lõ kér dé sek kel, le gyen az kül po li ti kai
té ma (pl. iz ra e li-li ba no ni konf lik tus), vagy az eu ró pai pol -
gá rok min den nap ja it köz vet le neb bül érin tõ ügyek (pl. a
schengeni öve zet hez va ló csat la ko zás, cu kor pi ac re form -
ja). A cél az, hogy a min den na pi bel po li ti kai, köz éle ti té -
mák kö zött hang sú lyo sabb he lyet kap has sa nak az uni ós
kér dé sek. 

De mi ért is fon tos, hogy az Or szág gyû lés fog lal koz -
zon eu ró pai uni ós kér dé sek kel? A csat la ko zás kö vet kez -
mé nye, hogy sok olyan te rü le ten, ahol ko ráb ban az Or -
szág gyû lés ren del ke zett jog al ko tá si ha tás kör rel, ezen túl
az Eu ró pai Unió in téz mé nyei (Ta nács, Eu ró pai Par la -
ment, Bi zott ság) ál tal meg al ko tott sza bá lyok ér vé nye sül -
nek. Ezek az uni ós jog sza bály ok köz vet le nül kö te le zõ ek
ma gyar ál lam pol gár ok ra, il let ve kö te le zõ en szab ják meg
ma gyar jog sza bály ok tar tal mát. A leg fõbb uni ós jog al ko -
tó in téz mény, a Ta nács ülé se in a ma gyar kor má ny kép -
vi se lõ je, az ügy sze rint il le té kes mi nisz ter vesz részt és
sza vaz. Az Or szág gyû lés te hát a Ta nács ban részt ve võ mi -

179FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



nisz ter el len õr zé sén ke resz tül át té te le sen be fo lyá sol hat ja
a vég sõ uni ós dön tést. Ezt a cél szol gál ja a már em lí tett
egyez te té si el já rás, ame lyet az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga
az egész Or szág gyû lés ne vé ben foly tat le. Az el já rás el -
ne ve zé sé bõl is lát szik, hogy lé nye ge, hogy a kor mány az
Or szág gyû lés tár gyal, „egyez tet” az Uni ó ban kép vi se len -
dõ ma gyar ál lás pont ról. Az egyez te té si el já rás fon tos jel -
lem zõ je, hogy az el já rás ban az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga
dön tés ho za ta li jog kör rel ren del ke zik, míg ál ta lá ban az
or szág gyû lé si ál lan dó bi zott sá gok dön tés-elõ ké szí tõ sze -
re pet ját sza nak.

Az egyez te té si el já rás fo lya ma ta rö vi den a kö vet ke -
zõ: a kor mány meg küld az Eu ró pai ügyek bi zott sá gá -
nak min den olyan ter ve ze tet, amely az uni ós in téz mé -
nye i nek na pi rend jén sze re pel. Az Eu ró pai ügyek bi zott -
sá ga ki vá laszt ja, hogy me lyek azok a ja vas la tok, ame -
lyek Ma gyar or szág szem pont já ból ki emel ten fon to sak.
Ezek rõl tá jé koz ta tást kér a kor mány ál lás pont já ról (tá -
mo gat ja-e, mi lyen mó do sí tá so kat kí ván el ér ni stb.). Az
Eu ró pai ügyek bi zott sá ga fel ké ri az il le té kes par la men -
ti ál lan dó bi zott sá got, hogy ké szít sen vé le ményt a ter -
ve zet rõl. A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl szó ló uni ós
ter ve zet ese té ben pél dá ul a kör nye zet vé del mi bi zott ság
fo ga dott el szak mai vé le ményt. Ez után az Eu ró pai
ügyek bi zott sá ga el fo gad ja a sa ját (és egy ben az Or -
szág gyû lés) ál lás fog la lá sát a ter ve zet tel és a kor mány
ál lás pont já val kap cso lat ban. Ezt meg kül di az il le té kes
mi nisz ter nek, aki kö te les azt fi gye lem be ven ni a brüsz  -
sze li tár gya lá sai so rán. 

Az el já rás azon ban nem ér vé get a bi zott ság ál lás fog la -
lá sá val: a kor mány az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek dön -
té se után tá jé koz tat ja az Eu ró pai ügyek bi zott sá gát a meg -
ho zott dön té sek rõl. Ily mó don el len õriz he tõ az, hogy
men  nyi ben kö vet te a kor mány az Or szág gyû lés irány mu -
ta tá sát. A kor mány szó be li in do ko lást kö te les ad ni az Eu -
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ró pai ügyek bi zott sá gá nak ak kor, ha az ál ta la kép vi selt ál -
lás pont el tért az EÜB ál lás fog la lá sá tól. Amen  nyi ben pe dig
az el té rés 2/3-os tör vény ho zá si tárgy kört érint, az in do ko -
lás el fo ga dá sá ról az Or szág gyû lés ple ná ris ülé se dönt. 

Az uni ós tag ság óta el tel két esz ten dõ so rán szá mos,
meg ha tá ro zó je len tõ sé gû ügy ben in dult egyez te té si el já rás,
ilyen pél dá ul a 2007–2013-as uni ós ke ret költ ség ve tés, a
szol gál ta tá si irány elv, a bõ ví té si fo lya mat (Ro má nia, ill. Tö -
rök or szág ese té ben), a schengeni csat la ko zás egyes kér dé -
sei, a ve gyi anya gok nyil ván tar tá sa (REACH irány elv), a
kis ha tár for gal mi ren de let, pénz mo sás el le ni küz de lem,
vas út-li be ra li zá ció. 

A ci vil tár sa da lom szá má ra több pon ton is van le he tõ ség
a dön tés ho za ta li fo lya mat ba va ló be kap cso ló dás ra – ar ra,
hogy ha tást gya ko rol has son eu ró pai uni ós jog al ko tás fo lya -
ma tá ra az Or szág gyû lé sen ke resz tül. Az egyez te té si el já rás
so rán mind az ál lan dó bi zott sá gok, mind pe dig az Eu ró pai
ügyek bi zott sá ga in for má ció szer zés, tá jé ko zó dás után al -
kot ja meg vég le ges ál lás fog la lá sát, ame lyet a kor mány nak
tár gya lá sai so rán te hát fi gye lem be kell ven nie. A tá jé ko zó -
dás, in for má ció gyûj tés fo lya ma ta le he tõ sé get biz to sít ar ra,
hogy mind azok, aki ket a ké szü lõ sza bá lyo zás érint het,
meg fo gal maz zák ál lás pont ju kat a kép vi se lõk szá má ra. 

Jó pél da er re a ké szü lõ bor pi a ci sza bá lyo zás tár gya lá sa:
az Eu ró pai Bi zott ság sza bá lyo zá si kon cep ci ó já nak nyil vá -
nos ság ra ho za ta la után, az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga meg -
hív ta a ma gyar bor ter me lõk és a kor mány kép vi se lõ it is. A
ja vas la tok meg vi ta tá sa so rán a kép vi se lõk meg is mer het ték,
hogy me lyek a ja vas lat Ma gyar or szág szá má ra leg je len tõ -
sebb pont jai, és me lyek azok a kér dé sek, ame lyek ben
meg egye zik, il let ve el tér a szõ lõs gaz dák és a mi nisz té ri um
ál lás pont ja. Mind ezek az in for má ci ók hoz zá se gí tik a bi -
zott ság tag ja it, hogy a kor mány tár gya lá si ál lás pont ját érin -
tõ ál lás fog la lá sá nak el fo ga dá sa so rán meg ala po zott dön -
tést hoz has son.
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In ten zív kap cso la ta van a bi zott ság nak a Ma gyar Eu ró -
pai Üz le ti Ta nác  csal (HEBC), amely nek tag jai (ha zai, ill.
ha zánk ban mû kö dõ nem zet kö zi vál la la tok ve ze tõi) kész -
ség gel áll nak a bi zott ság ren del ke zé sé re, ha egyes ügyek -
ben a vé le mé nyü ket ké ri. Ilyen volt pél dá ul a kon ver gen -
cia-prog ram meg vi ta tá sa, amely nek so rán az Üz le ti Ta nács
el nö ke is mer tet te szer ve ze tük vé le mé nyét. Ezen kí vül a
HEBC tag jai éven te is mer te tik a bi zott ság elõtt a ma gyar
gaz da ság hely ze té rõl ké szült éves je len té sü ket. A je len tés
min dig nagy ér dek lõ dést ki vál tó meg vi ta tá sa ki vá ló le he tõ -
ség a po li ti ka és gaz da sá gi élet kép vi se lõi kö zöt ti esz me -
cse ré re.

Ahogy azt már em lí tet tem, az egyez te té si el já rás ban tár -
gyalt kér dé se ken túl a bi zott ság min den olyan té mát na pi -
rend jé re tûz, amely az Eu ró pai Unió te vé keny sé gi kö ré bõl,
az eu ró pai po li ti kai szín té ren zaj ló ese mé nyek kö zül köz -
vet le nül fon tos le het a ma gyar tár sa da lom szá má ra. Azt a
célt is szem elõtt tart ja a bi zott ság, hogy az eu ró pai kér dé -
sek meg je len je nek a ma gyar köz gon dol ko dás ban, és mind
a kép vi se lõk, mind pe dig a köz vé le mény fel is mer je ezek
je len tõ sé gét sa ját ma ga szá má ra is.

A köz vé le mény ala po sabb tá jé koz ta tá sát, a tár sa dal -
mi pár be széd elõ se gí té sét szol gál ják a bi zott ság ál tal
meg ren de zett nyílt na pok, ame lye ken olyan az Eu ró pai
Uni ót érin tõ kér dé sek ke rül nek meg vi ta tás ra, ame lyek a
szé le sebb nyil vá nos ság ér dek lõ dé sé re is szá mot tart hat -
nak. A nyílt na pok cél ja, hogy hi va ta los fó ru mot te remt -
sen a tár sa dal mi szer ve ze tek nek ál lás pont juk ki fej té sé -
re és a kép vi se lõk kel tör té nõ kon zul tá ci ó ra. En nek
meg fe le lõ en az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga nyílt nap ja i ra
ha gyo má nyo san meg hív ja töb bek kö zött a kor mány il -
le té kes tag ja it, az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá ga i nak
el nö ke it, a frak ció ve ze tõ ket, a ma gyar eu ró pai par la -
men ti kép vi se lõ ket, va la mint az ér de kelt ci vil szer ve ze -
te ket. 
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Az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga nyílt na pot ren de zett pél -
dá ul az Eu ró pai Bi zott ság éves jog al ko tá si és mun ka prog -
ram já ról, amely nek cél ja, hogy ki tûz ze az Unió át fo gó cél -
ja it, fel vá zol ja az eu ró pai po li ti kák fej lõ dé si irá nya it. A
mun ka prog ram meg vi ta tá sa nyo mán mind a bi zott ság tag -
jai, mind a meg hí vott tár sa dal mi szer ve ze tek hos  szabb tá -
vú, át fo gó ké pet kap nak az Eu ró pai Uni ó ban vár ha tó ten -
den ci ák ról. A kü lön bö zõ Eu ró pai Uni ó val fog lal ko zó ci vil
szer ve ze tek meg hí vá sa le he tõ sé get biz to sí tott szá muk ra,
hogy ki fejt sék vé le mé nyü ket a mun ka prog ram mal és az zal
kap cso la tos kor mány za ti el kép ze lé sek kel kap cso lat ban.

A lis  sza bo ni stra té gia ma gyar or szá gi vég re haj tá sá nak
meg vi ta tá sá ra szin tén nyílt nap ke re té ben ke rült sor. A
lis  sza bo ni stra té gia 2000-ben szü le tett meg, ahol az Eu ró -
pai Unió azt a célt tûz te ki, hogy az év ti zed vé gé re a vi -
lág leg ver seny ké pe sebb és leg di na mi ku sabb tu dás ala pú
tár sa dal má vá vál jon. Az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga ak kor
tûz te na pi rend re a kér dést, ami kor a Stra té gia fél idei ér -
té ke lé se kor ki de rült, hogy az nem vál tot ta be a hoz zá fû -
zött re mé nye ket, és ezért az Eu ró pai Bi zott ság töb bek kö -
zött a nem ze ti par la men tek ál ta li meg vi ta tást ja va sol ta. A
lis  sza bo ni stra té gi á ról szó ló nyílt nap el sõd le ges cél ja te -
hát az volt, hogy a stra té gia ma gyar or szá gi ered mé nye it,
ta pasz ta la ta it szám ba ve gye és fel ku tas sa a le het sé ges fej -
lõ dé si irá nyo kat. 

Az Eu ró pai ügyek bi zott sá ga ar ra tö rek szik, hogy olyan
fó ru mot tud jon ki ala kí ta ni, amely hoz zá já rul hat ah hoz,
hogy a tár sa da lom ma gá é nak érez ze az eu ró pai ügye ket,
tu da to sít sa Ma gyar or szág sze re pét az Unió mû köd te té sé -
ben és el osz las sa azt a meg gyõ zõ dést, hogy a la kos sá got
érin tõ ügyek egy ré sze a tá vo li Brüs  szel ben dõl el, anél kül
hogy be fo lyá sol ni tud nák azt, ami tör té nik.
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Az Országgyûlés Európai Ügyek Bizottságának alelnökeként uniós
ügyekrõl az országos civil konferencián



FOLY TAT NI KELL EU RÓ PA 
EGYE SÍ TÉ SÉT

Sza bad Eu ró pa Vi ta nap ok, Budapest, 2006. no vem ber 3.

Gyurcsány Fe renc balatonõszödi be szé de óta igen ne héz
olyan fon tos köz ér de kû kér dést ta lál ni, ami ne osz ta ná meg
mé lyen nem csak a ma gyar bel po li ti kai kö zé le tet, ha nem
ma gát az egész ma gyar tár sa dal mat is. Ép pen ezért ki emel -
ke dõ je len tõ sé gû, hogy míg a po li ti kai, gaz da sá gi és mo rá -
lis vál ság gal küsz kö dõ Ma gyar or szá gon je len leg a leg alap -
ve tõbb té mák, il let ve re for mok kap csán sincs egyet ér tés,
ad dig Hor vát or szág eu ró pai in teg rá ci ó ja szin te egye dül ál ló
ki vé telt je lent, hi szen ki áll mel let te a kor mány, az el len zék
és a ma gyar tár sa da lom dön tõ több sé ge, an nak el le né re,
hogy a hor vát EU-csatlakozás va ló di elõ moz dí tá sa nem ki -
fe je zet ten a ma gyar Kor mány, ha nem Auszt ria iga zi ér de me.

Tör té nik pe dig mind ez ab ban a ké nyes nem zet kö zi
kon tex tus ban, mely sze rint az Unió bõ ví té se a Gyurcsány-
kormány egyik fõ kül po li ti kai mu mu sa, pe dig fél re si ke rült
el szó lá sok ra saj ná la tos mó don már bõ ven akadt pél da a
ma gyar mi nisz ter el nök ré szé rõl, lásd pél dá ul a leterroristá-
zott arab fut bal lis ták ese tét. Kí na em lí té se kap csán pe dig
már ösz tö nö sen ös  sze rez ze nünk, hi szen a kí na i ak nak fel -
aján lott ví zum men tes ség ko ráb bi öt le te Brüs  szel ben is
meg rö kö nyö dést kel tett. 

Az Eu ró pai Unió to váb bi bõ ví té sé nek té má ját pe dig
nem le het ba ga tel li zál ni: 2010 kör nyé kén az EU vár ha tó an
28 tag ál la mot fog lal majd ma gá ba, hi szen 2004. má jus 1-
jén a tíz kö zép- és ke let- eu ró pai ál lam be lé pé sé vel, il let -
ve Ro má nia és Bul gá ria 2007. ja nu ár 1-jei EU-csat-
lakozásával nem fe je zõ dik be az EU bõ ví té se. 

Egy év vel a hor vát csat la ko zá si tár gya lá sok kez de te után
Hor vát or szág fon tos pil la nat hoz ér ke zett el most: el ju tott
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ugyan is a screening le zá rá sá hoz, és így a tár gya lá sok egy
még in ten zí vebb sza kasz ba lép het nek. A hor vát uni ós csat la -
ko zá si tár gya lá sok kap csán sze ren csé re azon ban el vi egyet ér -
tés van a kor mány és az el len zék kö zött a te kin tet ben, hogy
a tag je löl te ket a sa ját tel je sít mé nyük sze rint kell meg ítél ni és
ezért ki emel ten fon tos a hor vát és tö rök csat la ko zá si tár gya -
lá sok egy más tól va ló el vá lasz tá sa: nem sza bad hagy ni, hogy
az egy re in kább aka do zó tö rök csat la ko zá si tár gya lá sok ne -
ga tív ha tás sal le gye nek a hor vát in teg rá ció ala ku lá sá ra, egyút -
tal köz ve tet ten az egész Bal kán eu ró pai pers pek tí vá já ra. 

Fel kér jük a kor mányt, hogy min den ben se gít se Hor vát -
or szág uni ós tag ság ra va ló fel ké szü lé sét.

2004. má jus 1-jén tíz ke let-eu ró pai ál lam uni ós csat la ko -
zá sá val, il let ve a so ron kö vet ke zõ bõ ví té sek kel az egy sé -
ge sült Eu ró pa, így Kö zép- és Ke let-Eu ró pa tör té nel me is
vég re olyan for du la tot vett, mint ahogy ezt pél dá ul nem -
csak mi, ha nem Robert Schuman is év ti ze dek kel ko ráb ban
re mél te. Robert Schuman is alap té tel ként ke zel te ugyan is,
hogy pél dá ul Ma gyar or szág vagy Hor vát or szág nem új tag -
ja a fej lett Eu ró pá nak. 

Ma gyar or szág konk ré tan több mint ezer éve – sok más
je len le gi EU tag ál lam nál hos  szabb ide je – tag ja és ala kí tó -
ja a fej lett Eu ró pá nak. Rész vé te lün ket – nem sa ját el ha tá -
ro zá sunk ból – a II. vi lág há bo rút kö ve tõ pak tu mok sza kí -
tot ták meg. Több mint négy év ti zed re ki zár tak min ket a
fej lett Eu ró pá ból; a szov jet ér dek szfé rá ba kény sze rít ve a
KGST és a Var sói Szer zõ dés tag jává let tünk. E ki sza kí tás
aka ra tunk el le né re tör tént és mes ter sé ges volt, mi vel hosz  -
szú év szá zad ok szer ves fej lõ dé sét sza kí tot ta meg, ered mé -
nye it tör te szét. Kö vet kez mé nye ugyan ak kor hos  szan tar -
tó, ne he zen meg vál toz tat ha tó va ló ság lett. 

A négy év ti ze des „tá vol lét” kö vet kez té ben Ma gyar or -
szág és Hor vát or szág gaz da sá gi fej lõ dé se el ma radt nem -
csak a fej lett Nyu ga té tól, ha nem Dél-Eu ró pa szá mos or szá -
gá é tól is.
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Mind ezek tük ré ben Ma gyar or szág mesz  sze me nõ kig tá -
mo gat ja a hor vát uni ós csat la ko zá si tár gya lá so kat. 

Nem az Eu ró pai Unió bõ ví té sé rõl van itt szó, ha nem a
hor vát uni ós tag ság a tíz új tag ál lam uni ós csat la ko zá sá val
egye tem ben szer ves ré sze az eu ró pai csa lád új ra egye sí té si
fo lya ma tá nak. Hor vát or szág ese té ben is ki kell emel nünk
a kö zös klas  szi kus, hu ma nis ta és ke resz tény gyö ke re ket,
me lyek kö zös eu ró pai iden ti tá sunk alap ját ké pe zik.

Itt en ged jék meg, hogy feolvassak egy rö vid idé ze tet
Robert Schumantól, hi szen ha meg akar nánk ne vez ni azt a
sze mé lyi sé get, aki a leg töb bet tett az eu ró pai in teg rá ció
meg va ló su lá sá ért, az két ség te le nül Robert Schuman len ne.
Meg ha tá ro zó sze re pét mind az in teg rá ció lel kes hí vei,
mind kri ti kus épí tõi egy aránt el is me rik. Robert Schuman
õszin tén val lot ta, hogy „Eu ró pa szét da ra bolt sá ga ide jét múlt
ab szur di tás sá vált”. Ugyan ak kor Eu ró pa új ra egye sí té se
kap csán õ a ke let-eu ró pai or szá gok ra is gon dolt, hi szen
szá má ra nem a nyu gat-eu ró pai or szá gok ös  sze fo gá sa volt
a vég cél. Õ a hi deg há bo rú ide jé ben is mes  szebb re né zett
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és tá vo labb ra lá tott, mint az Eu ró pát vég ze te sen meg osz tó
vas füg göny vo na la, mint ahogy azt írá sai is ta nú sít ják:

„Eu ró pát nem csak a sza bad né pek ér de ké ben kell fel -
épí te nünk, ha nem azért is, hogy be fo gad has suk a ke let-
eu ró pai né pe ket, akik meg sza ba dul ván az ed dig õket súj -
tó rab igá tól, be lép ni szán dé koz ná nak és mo rá lis tá mo ga tá -
sun kat kér nék. 

Hos  szú évek óta fáj dal ma san ma gun kon érez tük az Eu -
ró pát ket té vá gó ide o ló gi ai de mar ká ci ós vo nal ter hét, me -
lyet az erõ szak kényszerített ki és a sza bad ság sö pör jön el!

Eu ró pa in teg ráns ré szé nek te kint jük mind azo kat, akik a
hely re ál lí tott kö zös ség be hoz zánk akar nak csat la koz ni.
Tisz te let tel adó zunk bá tor sá guk és hû sé gük, egyút tal szen -
ve dé se ik és ál do za ta ik elõtt.

Tar to zunk ne kik egy egy sé ges és test vé ri es Eu ró pa pél -
dá já val. Min den lé pés, amit eb be az irány ba te szünk, egy
új esélyt fog je len te ni szá muk ra. Szük sé gük lesz ránk a rá -
juk vá ró óri á si fal ada tok el vég zé se so rán.

Kö te les sé günk ké szen áll ni.”
Az idé zet utol só mon da ta kü lö nös hang súlyt kap az Al -

kot mány szer zõ dés ra ti fi ká ci ós ku dar ca mi att, hi szen új eu -
ró pai in téz mé nyi ke re tek nél kül Bul gá ria és Ro má nia fel vé -
tel ét kö ve tõ en nem ke rül het sor to váb bi uni ós csat la ko zás -
ra. Re mél he tõ leg a so ron kö vet ke zõ né met el nök ség vé gé -
re (az az 2007 kö ze pé re) az EU egy olyan me net rend del áll
majd elõ, amely a ter vek nek meg fe le lõ en 2009-ig vé gig vi szi
az al kot má nyo zá si fo lya ma tot, ez ál tal le he tõ vé té ve, hogy a
2009-es eu ró pai par la men ti vá lasz tá so kon már hor vát EP
kép vi se lõk is be jut has sa nak az Eu ró pai Par la ment be. 

Hor vát or szág je len tõs fej lõ dést ért el az el múlt idõ szak -
ban: a hor vát kor mány meg mu tat ta ha tá ro zott el kö te le zett -
sé gét az eu ró pai ér té kek, il let ve a po li ti kai és gaz da sá gi re -
for mok iránt. Re mél jük, hogy mind ez az elõ re lé pés Hor -
vát or szág ré szé rõl az Eu ró pai Bi zott ság no vem ber 8-ára
vár ha tó je len té sé ben is tük rö zõd ni fog. 
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Ha Hor vát or szág ilyen rit mus ban ha lad to vább, az EU-
tagság re á li san meg va ló sít ha tó cél az év ti zed vé gé re. 

Most az Eu ró pai Uni ón van a sor, hogy meg te gye a ré -
szé rõl szük sé ges lé pé se ket, re for mo kat. Az EU kon szo li dá -
ci ó ja is el en ged he tet len an nak ér de ké ben, hogy a ke le ti
bõ ví tés ne men jen a bel sõ ko hé zió ro vá sá ra, hi szen az Eu -
ró pai Unió to vább ra is erõ sen meg osz tott: így pél dá ul a ré -
gi és új tag ál lam ok gaz da sá gi és szo ci á lis tel je sít mé nye kö -
zött je len tõs az el té rés. 

Eh hez vár juk a ma gyar Kor mány ak tív és ér dek ori en tált
fel lé pé sét, mely hez a ma gyar Or szág gyû lés, an nak is az il -
le té kes bi zott sá ga biz to sít ja a szük sé ges de mok ra ti kus, il -
let ve szak mai tá mo ga tást. Így el ke rül he tõ, hogy szü net áll -
jon be az Eu ró pai Unió bõ ví té sé ben, mint ahogy azt mos -
ta ná ban ma ga José Manuel Barroso, az Eu ró pai Bi zott ság
el nö ke is fel ve tet te.
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VI. Felemelt lélekkel
GONDOLATOK A KULTÚRÁRÓL
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GYÖ KÉR NÉL KÜL EL SZÁ RA DUNK
El hang zott Kópházán, a helyi tájház avatásán, 

2005. no vem ber 19-én

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Kópházaiak!
Nagy öröm mel és meg ha tód va lép tem át en nek a ház nak
a kü szö bét.

Tu dom, táj ház nak ne ve zik, de azt hi szem, na gyon so -
kan va gyunk itt olya nok, akik nek ott ho nát, nagy szü le it,
gye rek ko rát idé zi. Ne künk ez ma ga a múl tunk, ma ga
Kópháza.

Aho gyan te lik az idõ, az em ber egy re több ször gon dol
vis  sza gye rek kor ára, szü le i re, nagy szü le i re, a ré gi il la tok ra,
fé nyek re, han gok ra, és most, hogy így egy be gyûjt ve kö rül -
vesz a múlt sok ér té kes tár gya, azt hi szem, so kan va gyunk
ez zel így. Olyan ré szei van nak a ház nak, olyan tár gyak,
szer szá mok, olyan be ren de zés fo gad, amely so kak ban ré -
gi, gyer mek ko ri em lé ke ket éb reszt. A fi a ta lab bak nak pe dig
üzen ez a vi lág. Akik nem él tek, nem lak tak már ilyen ház -
ban, azok meg ta nul ják el ol vas ni a ré gi tár gyak üze ne tét.

Az ide lá to ga tó nak ez egy ér de kes és kü lön le ges gyûj te -
mény, de a ré gi kópháziaknak és a ma i ak nak egy-egy sze -
mélyt, csa lá dot, tör té ne tet je lent. Ezek az itt lát ha tó tár gyak
szá munk ra nem egy sze rû en esz kö zök. Mind egyik nek kü -
lön-kü lön ne ve van. Saj nos több tárgy ne ve, mi u tán nem
hasz nál juk azo kat, las san fe le dés be me rül, csak az idõ seb -
bek em lé ke ze té ben él. Ezért is jó, hogy most itt min den
egyes tár gyat új ból kéz be ve he tünk, a ne vén ne vez he tünk,
azon, ame lyen elõ de ink is tet ték. Így az tán fel ele ve ne dik
az õ min den na pi éle tük, az a sok mun ka, a min den na pos
ve szõ dés, amel  lyel tet ték a dol gu kat. A mun kát a paj ta, a
föld mû ve lés hez hasz nált szer szá mok idé zik. Ez a fe hér re
me szelt fa lú, ala csony ab la kú ház egy kü lön kis vi lág,
amely azt mu tat ja, hogy va la mi kor mi lyen volt a kópházi
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em ber éle te. Az egy sze rû pa rasz ti élet min den kin csét meg  -
ta lál juk itt, és min den meg hitt sé gét. 

A fe szü let, a szent ké pek, a Má ria-szo bor, az 1800-as évek-
be li Ótes ta men tum, a temp lo mi éne kes könyv az üveg
alatt, egy éle ten át õr zött meny as  szo nyi ko szo rú az ün ne -
pe ket, a je les na po kat idé zik. A ki ál lí tás gaz dag. A sok ré -
gi, sze mé lyes tárgy se gít sé gé vel ma gunk elé tud juk kép zel -
ni a pet ró le um lám pa pis lá ko ló fé nyé ben le fe küd ni ké szü -
lõ csa lá dot, szin te hall juk a nyi tott ke men ce pat to gó hang -
ját és me le gét. A szõt te sek, a te rí tõk, a ta ka rók, a kony ha
fel sze re lé sé nek min den tar to zé kát, a ste lá zsin el he lye zett
ku pi cá kat, tá nyé ro kat, edé nye ket mint ha csak ép pen most
he lyez te vol na oda, az, aki az elõbb hasz nál ta. A vaj kö pü -
lõ is ott áll a he lyén, hogy majd hasz ná lat után a mí ve sen
fa ra gott for má ba ke rül jön a fi nom, íz le tes vaj, amely nek
ízé re sem so kan em lé kez nek.

Érez zük, hogy nyu gal mat áraszt ez a hely. Mert a ré gi
élet mód, ne héz sé ge el le né re nyu god tabb és ki egyen sú lyo -
zot tabb volt. Ez vis  sza tük rö zõ dik ezek ben az egy sze rû sé -
gük ben szép tár gyak ban. A ré gi kópháziak ha gyo má nya i -
nak, az ös  sze tar to zás nak ma is hat az ere je. Hi szen ös  sze -
fog ta a mai kópháziakat ab ban, hogy ezt az 1987 óta ál ló
há zat fel újít sák és be ren dez zék. Ös  sze gyûj tött ma itt min -
ket együtt ün ne pel ni, és a jö võ ben is egy olyan hely lesz
ez, ahol ös  sze gyûl het nek azok, akik nek fon tos az együtt -
lét és a gyö ke re ik. Mert a gyö kér nél kü li nö vény el szá rad,
ezért is fon tos mind az, amit ma itt lá tunk, hogy az em lé -
ke zet ál tal él tes se a gyö ke re in ket. És ezért fon tos az is,
hogy újabb, kul tu rá lis funk ci ót is kap ez a ház, a gaz da sá -
gi épü let ré szek ben ki ala kí tott ki ál lí tó ter me i vel.

Kö szö net il le ti azo kat, akik szü le ik tõl, nagy szü le ik tõl
örö költ ér té kes tár gya i kat ön zet le nül aján lot ták fel azért,
hogy ez a kis vi lág itt élet re kel jen. Min den kit név sze rint
kel le ne em lí te ni En nek a ház nak min den egyes da rab ja
egy-egy kincs. Kö szö net il le ti azo kat, akik ön zet len mun -
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ká val hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ez a táj ház meg nyit has sa
ka pu it.

Mert an  nyi val több ez a ház a mi hor vát kul tú ránk és
ha gyo má nya ink be mu ta tá sá nál, mint amen  nyi vel azt is
üze ni min den ide lá to ga tó nak, hogy úgy õriz tük meg anya -
nyel vün ket, ha gyo má nya in kat, ér té ke in ket, hogy ez zel a
ma gyar nem zet kul tú rá ját gaz da gí tot tuk, en nek a kö zös
ha zánk épí té sé hez, gaz da go dá sá hoz tet tünk hoz zá.

Ahány szor er re a hely re be lé pünk, jus son eszünk be: er -
re mél tán le he tünk büsz kék mi, hor vá tok.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
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STORNO FECIT 
El hang zott Sop ron ban, a Lábasházban, 

a mûvész halálának 100. évfordulóján nyílt kiállításon,
2007. áp ri lis 13-án

,,Úgy ha tá roz tam, hogy Po zso nyon át Pest re, majd vis  sza
Bécs be és Ba jor or szág ba uta zom. De más ként kel lett tör -
tén nie. Egy hor vát nõ, aki tõl a Po zsony fe lé vi võ utat tu -
da kol tam, nem azt mu tat ta meg, és így – ír ja 1868 ta va szán
élet raj zi fel jegy zé sé ben idõ sebb Storno Fe renc – Po zsony
he lyett Sop ron ba ve ze tett utam, hogy az tán vég képp itt is
maradjak…” 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Mi, mai utó dok az õ élet mû ve, a pá rat lan gyûj te mény

lát tán jog gal le he tünk há lá sak a jó sors nak, hogy Storno
Fe ren cet Sop ron ba ve zet te.

Storno Fe renc sze mé lyé ben a cél ja i ért küz dõ, éle tét el -
szánt ság gal, cél tu da tos ság gal, hit tel élõ em ber jel lem vo ná -
sai öt vö zõd tek, egy olyan te het ség gel meg ál dott mû vész -
lé le ké, aki tud ta, hogy te het sé ge mel lé min den kép pen
szük ség van szor ga lom ra és mun ká ra. Más részt Storno Fe -
renc ben egy olyan em ber élet út ja áll pél dá nak mai utód jai
elõtt, aki éle tét nem en ged te a kö rül mé nyek tõl so dor tat ni,
aki nem hi vat ko zott kö rül mé nyek re, ha nem tet tel és gyak -
ran ke mény küz de lem mel gyõz te le azo kat, be bi zo nyít va,
hogy cél tu da tos ság gal, el szánt ság gal el ér he tõ a ki tû zött
cél. Az ered mény több mint 100 év táv la tá ból nem csak
Storno Fe ren cet iga zol ja, ha nem a kö zös sé get gya ra pít ja, a
kö zös ség ja vát szol gál ja.

Storno Fe renc mû vész ként és em ber ként helyt állt. Tud -
juk, ta nult szak má ja a ké mény sep rés volt. Fi a tal ko ri ba -
jor or szá gi ván dor lá sai alatt hol ké mény sep rõ ként, hol fes -
tõ ként azért dol go zott, hogy mû vé sze ti ta nul má nya i ra
pénzt gyûjt sön. Ne vé hez a ro man ti kus his to riz mus szel le -
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mû fes té szet, az épü let ter ve zés és a stíl sze rû mû em lék-
hely re ál lí tás köt he tõ, rend kí vü li szor gal mának és fon tos
ba rá ti kap cso la ta i nak kö szön he tõ en mû ked ve lõ ké mény -
sep rõ bõl a tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le tén, a his to riz -
mus ko rá nak egyik leg so kol da lúbb és egy ben ran gos
meg ren de lõk ál tal leg fog lal koz ta tot tabb au to di dak ta mû -
vé szé vé vált. Kép zõ mû vé sze ti és épí té sze ti szak is me re te it
ön kép zés sel sa já tí tot ta el, olyan szint re jut va a mû vé szi
tel je sít mény ben, hogy mint ma ga nap ló fel jegy zé sé ben ír -
ja: ,,csakhamar is mert, sõt, ta lán cso dált sze mély let tem a
vá ros ban”. Meg ren de lõ i nek pe dig meg gyõ zõ dé se az volt,
hogy Storno nem is iga zi kémyényseprõ, ha nem olasz
emig ráns fes tõ.

Fog lal ko zott a kö zép ko ri mû em lé kek fel mé ré sé vel, egy -
ben res ta u rált, a sa ját ter vei alap ján ké szí tett, önál ló épü -
let ter ve ket. Er rõl Csatkai End re így ír: „Storno a he lyi fes -
tõk tõl el té rõ en ál lan dó an raj zol gat va be le mé lyedt a kö zép -
ko ri stí lu sok ba, ta nul má nyoz ta az el ér he tõ mû em lé ke ket
és így vál lal ko zott az tán (…) ezek res ta u rá lá sá ra”.

Rómer Flóris 1863-ban így kö szön ti le ve lé ben Stornot:
,,Mi mind an  nyi an na gyon örü lünk az Ön mun ká já nak és
iga zán gra tu lá lok a Szent Mi hály temp lom res ta u rál ta tó i -
nak, hogy egy Storno Fe ren cet ta lál tak. Épp oly na gyon kí -
ván nám azt, hogy Ön egé szen a mi énk tud jon maradni…”

1863-tól kezd ve Storno ne vé hez fû zõ dik a tör té nel mi
Ma gyar or szág te rü le tén ta lál ha tó kö zép ko ri mû em lé kek és
fal fest mé nyek fel mé ré sé re, do ku men tá lá sá ra, Vas és Za la
vár me gyé ben töb bek kö zött Veleméren, Tót la kon, Márton -
helyen, Hor vát or szág ban, Er dély ben.

Strorno Fe renc a sop ro ni Szent Mi hály-plé bá nia temp -
lom hely re ál lí tá sát kö ve tõ en a pan non hal mi ben cés apát -
sá gi temp lom, a szepesváraljai Záp olya-ká pol na és a
garamszentbenedeki apát sá gi temp lom stíl sze rû res ta u rá lá -
sán is dol go zott, és az õ ter vei alap ján épült fel Jó zsef fõ -
her ceg meg bí zá sá ból az alcsúti kas tély  ká pol ná ja.
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A ma gyar or szá gi temp lom fes té sze ti te vé keny sé gé ért,
res ta u rá to ri mun ká i ért a tullni Há rom ki rá lyok-ká pol na fres-
kó i nak, a lõ csei Szent Ja kab-temp lom kö zép ko ri fal ké pe i -
nek hely re ál lí tá sá ért 1876-ban Fe renc Jó zsef-rend lo va gi cí -
mé vel tün tet ték ki, majd Egy év vel ké sõbb meg kap ta a pá -
pa ál tal ado má nyo zott Szil vesz ter-rend lo vag ke reszt jét.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Egy küz del mes és hi va tás tu dat tal vé gig élt, egy ben a kö -

zös ség szá má ra is ered mé nyes élet pá lya ta núi le he tünk.
Míg a mû vész rõl ma gá ról mû vei ta nús kod nak, úgy az em -
ber rõl az is, hogy mi lyen kör nye ze tet te rem tett ma ga kö -
ré. Mi lyen tár gyak kal vet te ma gát kör be, és mit nyúj tott a
kö zön ség nek, mit ha gyott a kö zös ség re. A szép, a ne mes
sze re te te, a szép és a ne mes kö zel sé ge, lát vá nya for mál ja
az em bert, az ér ték pe dig for mál ja a kö zös sé get. Mint aho -
gyan mind ez for dít va is igaz.

A je len le gi tár lat nem csak egy olyan kor üze ne te, ame-
ly nek do ku men tu mai, tár gyai el évül he tet le nül hor doz nak
do ku men tum ér té ket és egy ben esz té ti ka it is. Id. Storno Fe -
renc az ak ko ri Eu ró pa több tá ját, a Kár pát-me den cét is be -
jár ta, az az so kat lá tott-ta pasz talt, szé les kap cso lat rend szer -
rel ren del ke zõ ként úgy gon dol ta, hogy Sop ron ba, vá lasz -
tott ha zá já ba hoz za a tu dást, a ta pasz ta la tot, itt he lye zi el
mû tár gya it, gyûj te mé nyét.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Elõ de ink szel le mi sé ge és ér ték íté let ének mél ta tá sa mel -

let az ös  sze tar to zás nak is van hoz zá ad ni va ló ja az ér té kek
sú lyá hoz. Mint aho gyan mi ne künk is hoz zá kell ad ni az
örök ség hez je len ko ri tu dá sun kat, ta pasz ta la ta in kat. És
mint aho gyan a kor sze rû tech ni kák nak is meg kell je len ni -
ük az ér ték köz ve tí tés ben.

Ez az örök ség kö te lez is ar ra, mint aho gyan id. Storno
Fe renc mû vé sze tek hez va ló hoz zá ál lá sa és pél dá ja, hogy a
ne héz sé gek el le né re, a kö rül mé nyek el le né re, vagy ép pen
el le né ben te gyük a je len ben a kö te les sé gün ket, hogy a
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múlt má ba emelt ér té kei ál tal gya ra pod has sunk mi ma -
gunk és az utá nunk jö võ nem ze dék. Eh hez idé zem id.
Storno Fe renc nek 1986-ban, negy ven hét éve sen pa pír ra
ve tett gon do la ta it, amely nek min den egyes sza vá ra ér de -
mes fi gyel nünk, hogy mi lyen ké rést, ki hez és mi lyen sor -
rend ben in téz a ta pasz talt em ber és mû vész:

,,Nyugodt lel ki is me ret tel mond ha tom, ma gam ala kí tom
ér té ke i met, ame lyek re fi gye lek. Csak se gí te ne en gem Is te -
nem, aki már oly sok szor se gí tett, sok imád sá gom meg -
hall gat ta, vá gyam tel je sí tet te. Csak ab ban se gí te ne, hogy fi -
a i mat az em be ri ség hasz ná ra és a ma guk bol do gu lá sá ra
fel ne vel hes sem. Eh hez adj erõt, Is te nem. Amen.” 
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SZOL GÁ LAT RA TER METT
El hang zott Sopronban, a B.W. Pan nonia Med Ho tel 

Eu ró pa-ter mé ben, Szokolay Sán dor 75. szü le tés nap ja 
al kal má ból, 2006. már ci us 26-án

Ked ves Sán dor Bá tyám! Tisz telt Meg je len tek! Ked ves Ün -
nep lõk! 

Ko dály Zol tán val lot ta: nincs meg al ku vás ma gyar ság -
ban, mû vé szet ben. Szokolay Sán dor éle tét, élet mû vét ez a
meg al ku vást nem is me rõ helyt ál lás jel lem zi. Szi lárd ala po -
kon áll mind az, amit Szokolay Sán dor a Te rem tõ tõl ka pott
te het sé gé vel to vább adott a ma gyar ság nak, a vi lág nak. Az
ala pok: a  ren dít he tet len is ten hi te, a ma gyar sá ga, a ha za fi -
as sá ga, a ha gyo má nyok tisz te le te. Ezek az ér té kek te szik
hi te les sé Szokolay Sán dort mint ze ne szer zõt, mint te het sé -
gét ka ma toz ta tó mû vészt és mint em bert. Ezek az ér té kek
azok, ame lyek ré vén meg õriz te tisz tán lá tá sát.

Sán dor bá tyám! 
Ter mé keny sop ro ni éle te det Te „a Te rem tõ Is ten be cses

aján dé ká nak” tar tod, s köz ben fo lya ma to san, nap mint nap
pél dát mu tatsz és ta ní tasz ben nün ket. Mû ve id ben mû vész -
ként, és ma gán em ber ként a hét köz nap okon és ün ne pe ken
ta ní tasz az élet igen lé sé re, a ké te lyek tõl va ló men tes ség re,
az örök ké va ló ság nak hit bõl fa ka dó bi zo nyos sá gá ra. 

„Kez det ben vala az Ige, és Is ten lel ke le be gett a vi zek
fölött… ” Az tán Is ten el vá lasz tot ta a vi lá gos sá got a sö tét -
ség tõl, és meg te rem tet te az eget és a föl det, a na pot, a hol -
dat, a csil la go kat, a nö vé nye ket, az ál la to kat és vé gül az
em bert. Mun ká ja be fe jez té vel pe dig Is ten lát ta, hogy min-
d az, amit te rem tett igen jó.

Mind eb bõl – amint azt Te mond tad – az igen je len ti a
mû vé sze tet, azt, ami a vi lág egye tem lé te zé sé ben sza vak -
ban ki nem fe jez he tõ több let. Kö szön jük Ne ked a fo lya ma -
to san meg fo gal ma zott ige ne i det, ame lyek re ma na gyobb
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szük sé günk van, mint va la ha. Kö szön jük az Hit, a Ha za, a
Ma gyar ság mel let ti ige ne i det.

Kö szön jük a min dig meg fe le lõ idõ ben, a leg na gyobb lel -
ki szük ség ide jén el mon dott ige ne i det. Kö szön jük a nem -
zet sze re tet, a nem zet fél tés, a ma gyar ság jö võ je ér de ké ben
ze né ben és sza vak ban egy aránt el mon dott ige ne i det.

Ked ves Szokolay Sán dor!
Kö szön jük nyílt sá go dat, ha tá ro zott sá go dat, amel  lyel az

igaz ság mel lett állsz. Kö szön jük õszin te sé ged, lé lek hez
szó lá so dat. Má ra már a Té ged ke vés bé meg ér te ni szán dé -
ko zók szá má ra is be bi zo nyo so dott, hogy nem a mû vész
vélt igaz sá gá ról van szó, ha nem a nagy Igaz ság hoz ke rül -
het kö ze lebb, aki mû ve id re, sza va id ra fi gyel.

És kö szön jük Ne ked, hogy ak kor, ami kor a nem zet nek,
ami kor a vá lasz tott, ott hont adó vá ros nak szük sé ge volt rá,
vá tesz ként áll tál ki, im már köz éle ti hit val lá sod dal.

If jú szivekben élek! – idéz ted Adyt 2002 ta va szán. Ez zel
a tûz zel, fér fi úi hit tel áll tál a Ma gyar or szág igaz jö võ jét fel -
mu ta tó gon do la tok mel lett, ak kor, és utá na is, min dig, ami -
kor ar ra szük ség volt. Kö szön jük, hogy vi lá go san és egy -
ér tel mû en mu tat tad fel, azt, ami a je len ben fon tos, és azt,
hogy a jö võ ért ten ni kell. A jö võ nek eli be kell men ni –
mond tad. 

Nagy Lász ló ír ja: ma ga mat ma gas ról szer te széj jel szó -
rom. Szokolay Sán dor tól pe dig azt hal lot tam: Az em ber
nem pi he nés re te rem te tett. Nap mint nap meg ta nul hat juk
tõ led, hogy igen: az em ber szol gá lat ra te rem te tett. Szol gá -
lat ra ab ban, ami ben el hi va tott, ami re te het sé get ka pott.
Olyan szol gá lat ra, ami hez, itt er re fe lé bá tor ság, el szánt ság
is szük sé gel te tik.

A mai ze nei ös  sze ölel ke zés a soly má ri mad ri gál kó rust
ala pí tó apa, a fényt vi võ, fák lya ként élõ Szokolay Bá lint és
az utá na ne gyed szá za dos tá vol ság ban bal la gó fia nem zet-
szol gá la tá nak kö zös ün ne pe. Ün nep, ame lyet fel emel a
Ha ran gok Zen gõ Üze ne te. A ha rang szó be töl ti a te ret, eget
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és föl det, ös  sze köt Is tent és em bert. Fi gyel mez tet és hí vo -
gat, meg szen te li, ma gas ba eme li ün ne pe in ket, szo ro sab bá
fû zi lel ke in ket. Lám, az iga zi aján dé kot megint mi, a je len -
lé võk mind an  nyi an kap juk, Tõ le tek, Sán dor bá tyám.

Ked ves Sán dor bá tyám!
Tõ led meg ta nul hat tuk azt, hogy a dol gok ér tel me a Sze -

re tet. Szü le tés nap od ra azt kí vá nom, hogy még na gyon so -
ká ig ta nít hass min ket, a nem ze tet er re a sze re tet re, amely
egyet len cél ja és ér tel me minden nek. „Most azért meg ma -
rad a hit, a re mény, a sze re tet, e há rom; ezek kö zül pe dig
a leg na gyobb a sze re tet.” (Pál apos tol)

Is ten él tes sen so ká ig!
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SOP RON CSIL LA GA
El hang zott Soporonban, Kasichnitz Jó zsef

em lék ki ál lí tá sán, 2005. de cem ber 4-én

„Min den baj és szen ve dés el le né re dol go zik ren dü let le nül,
és em ber ma rad az em ber te len ség ben.” – ír ja Kasichnitz
Jó zsef egy mél ta tó ja. A mû vész vi szon tag sá gos, for du la tok -
ban bõ vel ke dõ élet tör té ne te, egy ben az em be ri nagy ság -
nak, a szü lõ vá ros sze re te té nek élet tör té ne te.

Az 1918-ig a ha di ten ge ré szet nél szol gá ló, sop ro ni szü -
le té sû Kasichnitz a nincs te len ség be tért ha za. 1919-ben
Bécs ben az ipar mû vé sze ti fõ is ko lán sze re tett vol na ta nul -
ni, de  ki lá tás ta lan ná vált hely ze te mi att ta nul má nya it
meg kel lett sza kí ta nia. Meg él he té se biz to sí tá sa cél já ból
itt hon min den al kal mi mun kát el vál lalt. Vé gül, mint volt
ten ge rész, a leg kü lön fé lébb spor tok ban va ló jár tas sá gá -
nak, sport sze re te té nek kö szön he tõ en ju tott jö võt biz to sí -
tó ál lás hoz a vá ro si köz igaz ga tás ban. A hú szas évek ben
is mer ke dett meg Sterbenz Kár oly sop ro ni fes tõ vel és gra -
fi kus sal. 

Sterbenz Kasichnitzben ro kon lé lek re lelt, mi u tán lát ta a
ré gi Hubertuszról, Tó ma lom ról ké szült ce ru za- és toll raj -
za it, ak va rell kí sér le te it. Meg hív ta hát mû ter mé be, hogy
együtt raj zol ja nak fe jet, fi gu rát. A ta lál ko zás egy élet re
szó ló ba rát ság gá mé lyült, so kat dol goz nak együtt.
Kasichnitz Jó zsef Sterbenztõl ta nul ta meg a réz karc tech ni -
kát. Aho gyan az idõ telt, a leg kü lön bö zõbb mû vé sze ti
mun kák kal bíz ták meg. Ter ve zett vá ro si ese mé nyek re
szó ló dísz ok le ve le ket, ké szí tett le ve le zõ lap ter ve ket, és
meg is mer ke dett a fa met szés tech ni ká já val is. 1934-ben ál -
lí tott ki elõ ször a Sop ro ni Kép zõ mû vé sze ti Kör tár la tán.
Az el ma radt rend sze res mû vé sze ti ta nul má nyo kat ma gán -
úton pó tol ta. Szo ros ba rát ság fûz te Sop ro ni Hor váth Jó -
zsef hez, Ágos ton Er nõ höz.
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Ked ves Tár lat lá to ga tók!
Ez a mai ki ál lí tás elõ ször mu tat ja be egy be gyûjt ve

Kasichnitz Jó zsef ka rá cso nyi té má jú réz karc mun ká i nak
egy ré szét. Töb ben va gyunk olya nok, akik ezek nek a kis
mi ni a tú rák nak egyi két-má si kát is mer jük, de így egy ben
eze ket a mû ve ket még nem ál lí tot ták ki.

Bi zo nyá ra töb ben is em lé kez nek Önök kö zül Kasichnitz
Jó zsef há rom év vel ez elõt ti tár la tá ra. Sop ron se bei volt a
cí me. A vá ro si könyv tár ban ak kor a rajz gyûj te mény az
1944–45-ös bom bá zá sok utá ni ro mok ban fek võ Sop ront
mu tat ta be meg rá zó ké pe ken. A szo mo rú, de cem be ri év -
for du ló hoz kö ze led ve il lik er rõl is meg em lé kez nünk.

A mai tár lat anya ga több nyi re egy év ti zed del a már is -
mert raj zok utá ni idõ szak ból szár ma zik.

Egy sze rû sé gük ben mes te ri en meg szer kesz tett réz karc -
ok. Egy részt na gyon gya kor la ti cél lal ké szül tek, hi szen ka -
rá cso nyi, el adás ra szánt üd vöz le tek. Más részt ma guk ban
hor doz zák azt a plusz töl te tet, amit az al ko tó min den mû -
ve: a szü lõ vá ros és a mû vé szet irán ti ket tõs sze re te tét. Ez,
a ké pek bõl su gár zó sze re tet az ad ven ti idõ szak ban le gyen
e tár lat üze ne te.

De en nél több üze ne te is van ezek nek a ké pek nek. Az
is, hogy Sop ron min den mû vész lé lek örök ih le tõ je. Mert
iga zi mû vész lé lek volt Kasichnitz Jó zsef, „nagy idõk hosz  -
szú kort meg ért ta nú ja”. Olyan mû vész lé lek volt, aki kü -
lön le ges ér zé keny ség gel fe dez te fel Sop ron rej tett szép sé -
ge it.

Ezek az üd vöz le tek azt is üze nik: Sop ron ma ga az ün -
ne pi ér zé sek ih le tõ je is. Ka rá cso nyi üd vöz le tek, min den
mes ter sé ges, erõl te tett ün ne pi jel ké pek tõl men te sek. Egy -
sze rû en Sop ron temp lo mai, tor nyai, te rei, há zai. A té li Sop -
ron, ame lyet a mû vész úgy tu dott fi nom vo na lak kal meg -
mu tat ni, hogy ab ban az ün nep min den meg hitt sé ge,
csend je és nyu gal ma je len van. Mint a kis mé re tû mi ni a tú -
rák ál ta lá ban, a ké pek kö zel vonz zák a né zõ ket. És ér de -
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mes is kö zel rõl, ala po san meg szem lél ni min den egyes kis
re mek mû vet. A kar co ló tû je nyo mán a réz le mez re va rá -
zsolt fényt, a te ret, az is mert épü le tek jel leg ze tes for má it.
Is mert vá ros ré szek, té li csönd ben. A for mák, az ala kok
ará nya, a vá ros kép har mó ni á ját õr zik, és to vább ad ják azt
ké pi üze net ként. Bel sõ össz hang gá ala kul a ké pi har mó -
nia: en nek nagy mes te re Kasichnitz. 

A kis üd vöz lõ kár tyá kon gyak ran em be re ket is áb rá zol,
és a szin te min den egyes eset ben el ma rad ha tat la nul bet le -
he mi csil la got. Igen. Sop ron fe lett a réz karc okon bet le he -
mi csil lag ra gyog. Ez is üze net.

Kasichnitz gra fi ku si mun kás sá gá nak gaz dag sá gá ból ép -
pen csak íze lí tõt ad nak a ki ál lí tott ut ca ké pei. Kor do ku -
men tu mok ezek, hi szen Sop ron ut cá it, te re it, rej tett zu ga it
mind a mû vész sze mé vel lát hat juk. Idõ uta zás, Sop ron ké -
pi kró ni kái. 

Aho gyan Csatkai End re fo gal ma zott, ami kor a sop ro ni
mû vé sze tet akar ta meg ha tá roz ni: „a vá ros nak alig van zu -
ga, ame lyet fel nem ku tat tak vol na fes tõ ink és nem örö kí -
tet tek vol na meg, de min dig újat és újat ta lál nak ben nük”,
a szü lõ vá ros irán ti sze re tet tel.

Ad ven ti, ün nep vá ró tár lat a mai. A ké pe ken Sop ron fe -
lett bet le he mi csil lag ra gyog. Ezt vi gyék ma ha za önök,
mind an  nyi an a sze mük ben és a szí vük ben.

A ki ál lí tást meg nyi tom.
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A SOK AR CÚ SÁG BÛ VÖ LE TÉ BEN
El hang zott Sopronban, az Er dé sze ti Mú ze um ban, 

2004. no vem ber 10-én, 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Egy-egy ki ál lí tás meg nyi tá sa nemcsak meg tisz te lõ, de min -
dig is öröm te li fel adat. Öröm te li azért, mert a mû tár gyak
min dig öröm bõl szü let nek, az al ko tás örö mét hor doz zák.
És ezt az örö met át ad ják a szem lé lõ nek is. Vé gig te kint vén
ezen a tár la ton eszünk be jut, hogy men  nyi böl cses sé get
hor doz ma gá ban az, hogy nyel vünk ben – sok más nyelv -
hez ha son ló an – a mes ter fo gal má ban a mes ter ség és a
mû vé szet egy aránt ben ne van.

Mert az al ko tás egy ben mes ter ség be li tu dás is. Ez több,
mint az Is ten ad ta kéz ügyes ség. Egy részt van egy meg ta -
nul ha tó ré sze: a tech ni kák, a gya kor la ti meg ol dá sok. Más -
részt a vé sett, fa ra gott, min tá zott mû vek azt is su gall ják,
hogy a mes tert a mes ter ség is me re tén túl va la mi más is jel -
lem zi. Az a több let, ami min den szob rász ban, fa ra gó ban
mun kál, ak kor, ami kor el me rül a mun ká já ban, ami kor a
mun ka ma ga is for mál ni kez di al ko tó ját, ami kor a mes ter
ma ga is for má ló dik az al ko tás ál tal. Ez a több let az al ko -
tás nak az az ér zés be li ré sze, ami a kész tárgy ból az tán ki -
su gár zik, ami tõl szép nek lát juk az al ko tást, ami ért örö met
okoz.

A fa ra gó na gyon is kény te len szá mol ni az anya gá val.
Nagy Lász ló is gon do san vá lo gat ja meg anya gát, amely nek
ke mény sé ge, rost jai, min tá za ta, szí ne egy-egy tárgy ter ve -
zé sé nél dön tõ szem pont le het.

A hasz ná la ti tár gya kat ké szí tõ és a kü lön fé le fa faj ták
bel sõ erõ vo nal rend sze rét, a ros tok fu tá sát, a vé sõ le he tõ -
sé ge it jól is me rõ, és azt tisz te let ben tar tó mes ter em be rek -
hez ha son ló an for mál ja anya gát Nagy Lász ló. De azt is
érez zük mun kái lát tán, hogy az anya got a szer szá mok és
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esz kö zök se gít sé gé vel ne mes szán dék, ér zés is for mál ja,
ami kor el ké szí ti hasz ná la ti tár gya it. Két ség te len, hogy a fa -
szob rá szat erõt és idõt is igény lõ te vé keny ség. Mert az al -
ko tás, a több és szebb elõ ál lí tá sa min dig erõt és idõt igé -
nyel. Ezt az üze ne tet is ma guk ban hor doz zák ezek a mí -
ves al ko tá sok.

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Ha itt most kör be te kin tünk, ak kor szép tár gya kat lá tunk.

Ma nap ság, ami kor bár ki kön  nyû szív vel mond hat ja szép nek
a csú nyát, ál lít hat ja be he lyes nek a hely te lent, ha mis és tal -
mi dol go kat mond hat ér té kes nek és for dít va, jó tud ni azt,
hogy a szép nek és az ér ték nek is min dig lesz nek mû ve lõi,
hir de tõi. És amint azt az Er dé sze ti Mú ze um ki ál lí tá sa i nak so -
ra mu tat ja, a szép be mu ta tá sát vál la lók is lesz nek min dig. 

De mi rõl is szól nak még Nagy Lász ló mí ves re fa ra gott
hasz ná la ti és dísz tár gyai? A tü re lem rõl és ki tar tás ról is
üzen nek a fa ra gott tár gyak, ame lye ken fel fe dez het jük min-
d azt, ami a dí szí tõ mû vé szet egyik lé nye ge. Ezt a lé nye get
fel fe dez he tünk a nép mû vé sze té ben is. Hogy a fa fa ra gó
örök ér zé se it, gon do la ta it úgy fo gal maz za meg az anyag és
a for ma nyel vén, hogy a hasz no sat a szép pel von ja ös  sze.
Te hát hasz ná la ti tárgyanak olyan for mát ad, hogy az be -
tölt se el ké szí té sé nek cél ját és a szem nek is tet sze tõs le -
gyen. A dí szí tõ mû vé szet ugyan a for mák gaz dag sá gát je -
len ti, ugyan ak kor, ah hoz, hogy szép is le gyen bi zo nyos
ren det is be kell tar ta nia az al ko tó nak. Tör vény sze rû sé gek -
hez is iga zod nia kell a dí szí tõ mû vész nek. 

Ne kem nem tisz tem Nagy Lász ló al ko tá sa i nak elem zé se,
de fa fa rag vá nya i nak egy má sik fon tos, min den lá to ga tó hoz
szó ló üze ne te ez a szép ség ben, dí szí tés ben is meg nyil vá -
nu ló rend. A rend, ami hez iga zod nia kell a mû vész nek, a
rend, amely tör vény sze rû sé gek re ala pul, a rend, amely a
nagy, te rem tett rend re utal.

Ez a rend az, amely hez iga zod va vá lik szép pé a szép,
ez a rend az, amely hez iga zod va lát ja meg a mû vész a
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nyers anyag ban a for mát, ez a rend az, amely ha a mû vész
lel ké ben is meg van, ak kor al ko tá sa i ban is for mát nyer. Ezt
ne vez zük har mó ni á nak, össz hang nak. 

En nek a rend nek a ke re sé se az al ko tás egyik ér tel me,
és en nek meg ta lá lá sa, meg al ko tá sa ered mé nye zi a szé pet,
az örö met adót. 

Nagy Lász ló mun kái vál to za to sak. A fi gyel mes szem lé lõ
fel fe de zi a leg ré gibb mo tí vu mok mel lett a mo der nebb
mér ta ni dí szít mé nye ket, a sti li zált nö vé nyi or na men ti kát.
Az át tört min tá za tú ke re tek, cí me rek, csil lá rok, in tar zi ák,
cég táb lák, ka puk, bel sõ épí té sze ti ele mek pe dig ar ról ta -
nús kod nak, hogy min den fá nak meg van a ma ga tu do má -
nya, amit Nagy Lász ló is mer és al kal maz. Szám ta lan, a min -
den nap ok han gu la tát szin te ész re vét le nül be fo lyá so ló ká -
vé há zak, kö zös sé gi te rek bel sõ épí té sze ti ele mei mel lett –
il lik tud ni és szá mon tar ta ni –, hogy Nagy Lász ló ne vé hez
fû zõ dik a Pán eu ró pai pik nik, az 1989-es sopronpusztai át -
tö rés he lyén ál lít ta tott kop ja fa is.

Nagy Lász ló érez he tõ en a fa sok ar cú sá gá nak bû vö le té -
ben él, és meg van az a sors tól ka pott aján dé ka és egy ben
kül de té se, hogy eb be a bû vö let be be von ja azo kat, akik
mun ká i val ta lál koz nak. 

Kö szö net ezért az al ko tó nak! Ki ál lí tá sá hoz gra tu lá lok, és
ezen nel meg nyi tom!
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A HA ZA HO ZOTT PÁ RIZS
El hang zott a sop ro ni Er dé lyi Ház ban, 

2005. már ci us 20-án. 

Pá rizs ról szám ta lan szor le ír ták: a fény és a szí nek vá ro sa.
Ezért ter mé sze tes, hogy ami kor egy fény ké pész ar ra ve tõ -
dik, ak kor Pá rizs fé nye i bõl és szí ne i bõl ké pek szü let nek.
Mint aho gyan Né meth Bé la, vér be li fo tog rá fus ként sem
tud ha tott, és nem is akart el len áll ni Pá rizs fé nye i nek és szí -
ne i nek, ame lyek most itt vi lá gí ta nak. S vér be li al ko tó mód -
já ra ke ve set – ép pen an  nyit, amen  nyit al ko tói név jegy ként
il lik – hoz zá tett, vagy ép pen el vett a fo tós a lát vány ból.
Ah hoz ha son ló an, aho gyan hos  szú év ti ze dek alatt szá mos
Pá rizs tól meg ih le tett al ko tó azt tet te. 

A kér dés re, hogy va ló já ban mit kap tunk „a szép ámu lá -
sok szent vá ro sá tól”, és hogy mi min dent hagy tunk hát ra fa -
lai kö zött – Szomory, Ady, Márai vagy ép pen Il  lyés Gyu la
mû vei ad hat nak vá laszt. Ado má nya ink és vesz te sé ge ink so -
ra vég te len. De mert Pá rizs szá za do kon át volt té má ja és ih -
le tõ je iro dal munk nak, no meg kép zõ mû vé sze tünk nek, jog -
gal fog lal koz tat hat, hogy mi fé le sza vak, ké pek, ízek vagy
han gu la tok szü let tek az „em ber-sû rûs, gi gá szi va don ban”. A
mos ta ni fo tó ki ál lí tás ro kon ér zel met kelt a leg na gyob bak
mû ve i vel. Tit kát nem fejt jük meg, de rá ére zünk ar ra, hogy
mi lyen ha tást gya ko rolt a fény vá ro sa az Er dély bõl, vagy a
Pan non-táj tól a Szaj ná ig ván do ro lók ra. Ugyan ak kor a mos -
ta ni fo tó ki ál lí tás na gyon is mai, és üze ne te is az.

Pá rizs. A szó nak ma gá nak is han gu la ta, szí ne, íze, il la -
ta, fé nye van. Pá rizst mind an  nyi an így-vagy úgy is mer jük.
Még azok is, akik még nem jár tunk ott. Mi Pá rizs ha tó ere -
jé nek tit ka? An nak az erõ nek, amely év szá zad okon ke resz -
tül ih let te meg mû vé szek, al ko tók ez re it, köz tük szám ta lan
ma gyart. Gon dol junk Ady End re pá ri zsi le ve lé re, a ma gyar
kul tú ra, szel le mi élet olyan Pá rizs-já ró óri á sa i ra, mint Bar -
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tók Bé la, Ko dály Zol tán, Sza bó De zsõ, Kosz to lá nyi De zsõ,
Rippl-Ró nai Jó zsef, Il  lyés Gyu la, Né meth Lász ló, Márai
Sán dor, Csontváry Kosztka Ti va dar. Más ma gya rok kal
együtt õk hó na po kig, éve kig él tek Pá rizs ban, hogy az tán
al ko tá sa ik ban ha za hoz za nak va la mit ab ból a ti tok za tos
erõ bõl, ami Pá rizs va rá zsát je len ti. És a sor ból nem hagy -
ha tó ki Szomory sem, Jó zsef At ti la sem, Kuncz Ala dár sem.

Szá za dunk ban se vé ge, se hos  sza író ink és mû vé sze ink
Pá rizs-já rá sá nak Pá rizs va ló ban a ka lan dok vá ro sa is. A mo -
dern tör té ne lem ben Eu ró pát ért ka lan do ké: a for ra da lo mé,
amely meg vál toz tat ta föld ré szünk ar cát, és a for ra dal ma ké,
ame lyek meg ál lás nél kül vál toz tat ták a gon dol ko dást és a
mû vé sze te ket. Köz pont ja volt Eu ró pá nak jó két száz öt ven
éven át, úgy, aho gyan sem Bécs, sem Lon don, sem Ró ma
nem volt az, és aho gyan va ló szí nû leg má ra már Pá rizs sem
az. De azért majd nem min den al ko tó ma gyar, aki Pá rizs ra
te kin tett, ott meg for dult, vagy gyö ke ret eresz tett, ezt az él -
ményt su gá roz ta a ma gyar kul tú ra fe lé. Vi gyá zó sze me in ket
tet te pró bá ra elõ ször 1789-ben, majd új ra 1848-ban. Emig -
rán sa ink ott hon ra lel tek a sza bad ság bu kott hõ se it ma gá -
hoz öle lõ or szág ban. Ez is mind Pá rizs. Nagy ma gyar ja ink
nem utá noz ták, ha nem kö vet ték. Ha za hoz ták esz mé it, és
meg nyer ték, majd át ala kí tot ták ma gunk nak azo kat.

Né meth Bé la is ha za hoz ta Pá rizst és át ala kí tot ta. Ezt is
üzen je a mai tár lat: Az im már fel so rolt leg je len tõ sebb Pá -
rizs-já ró ma gyar al ko tó ink Pá rizs és tá gabb ér te lem ben a
nagy vi lág von zá sa el le né re is szü lõ föld jük höz ma rad tak
hû ek, a szü lõ föl det gaz da gí tot ták a ha za ho zott Pá riz  zsal. 

„Föl-föl do bott kõ, föl ded re hull va, 
Ki csi or szá gom, új ra meg új ra 
Ha za jön a fiad.(…)
És, jaj, hi á ba, min den ha szán dék,
Száz szor föl dob nál, én vis  sza száll nék
Száz szor is, vé gül is.”
– ír ja Ady. 
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Adyt nem vál toz tat ta meg Pá rizs, csak ön tu dat ra éb resz -
tet te. Ezt tet te töb bek kel, akik kö zött nagy er dé lyi ek is
szép szám mal van nak: Fü löp An tal An dor, Bordi And rás,
Benczédi Sán dor, a Ferenczyek. Az õ mû ve i ket már az Er -
dé lyi Ház ban is lát hat tuk. Õket sem vál toz tat ta meg Pá rizs.
A globalizáció ká ros mel lék ha tá sa i nak el len sze re ez a ket -
tõs ség. Aho gyan a vi lág ra va ló nyi tott ság az ér té kek meg -
tar tá sá val együtt mû kö dött min dig is. Be il leszt ve sa ját je le -
nünk be. Né meth Bé la fo tog rá fus ez zel a szel le mi ség gel
ala kí tot ta át pá ri zsi kép él mé nye it. Iga zi sop ro ni szem mel
lát ta meg a pá ri zsi szí ne ket, fé nye ket, ugyan ak kor még is
amo lyan örök-pá ri zsi ként mu tat ja itt most be.

Mert örök pá ri zsi vá vá lik, aki egy szer ott meg for dult.
Pá rizs nem ereszt el – ír ta a köl tõ, és ezt az élet ér zést si -
ke rült tol má csol nia a fo tós nak, ami nem vé let len, hi szen a
min dig nyi tott sá got kö ve te lõ saj tó fo tó si mun kás sá ga köz is -
mert. És az Er dé lyi Kör, amely ed dig ke let fe lé nyí ló ka pu -
ként mû kö dött, ez út tal egy sop ro ni ké pe i vel nyit nyu gat
fe lé. Két sze res nyi tott sá got je lent ez, egy a ha gyo má nya i -
hoz hû kö zös ség tõl. En nek szim bo li kus üze ne tét szin tén
be bur kol ják és meg vi lá gít ják Pá rizs nak a fa lak ról vi lá gí tó
szí nei. Egy ide jû uta lá sok ezek, amely re csak a mû vé szet
ké pes. ,,A szép ámu lá sok szent vá ro sa” fé nyei az Er dé lyi
Ház ban egy sop ro ni al ko tó tól egy szer re utal nak a múlt ra,
és je len re, a tá vol ság ra és kö zel ség re, ma gyar mi vol tunk ra
és Eu ró pá ra. 
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ER DÉ LYI FE JE DE LEM PORT RÉK
El hang zott a sop ro ni Er dé lyi Ház ban, 

2005. ja nu ár 30-én

Az Er dé lyi Kör ve ze tõ sé ge és tag sá ga kö szö ne tét sze ret ném
tol má csol ni azok nak, akik a ket tõs ál lam pol gár ság ért ki írt
nép sza va zá son igen nel sza vaz tak. Kü lön kö szö nöm azok nak
mun ká ját, akik a nép sza va zás si ke ré ért mun kál kod tak, vé le -
mé nyü ket a saj tó ban és a nyil vá nos ság elõtt el mond ták. Ezt
az al kal mat hasz ná lom fel, hogy meg kö szön jem Firtl Má tyás -
nak, a Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Köz gyû lés al el nök ének
az ügy höz va ló hoz zá ál lá sát, és a me gyei köz gyû lés nek a saj -
tó ban köz zé tett nyi lat ko za tát. Kö zös mun kánk ered mé nye
is, hogy a sop ro ni ak ki emel ke dõ ered mén  nyel sze re pel tek a
nép sza va zá son és a Leg hû sé ge sebb Vá ros, mely nép sza va zás
árán ma radt ma gyar és nyer te el ezt a ki tün te tõ cí met, most
is pél dát tu dott mu tat ni – fo gal ma zott Úry Elõd, a Sop ro ni Er -
dé lyi Kör el nö ke. Az Er dé lyi fe je del mek arc kép csar no ka cí -
mû ki ál lí tást Firtl Má tyás nyi tot ta meg. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Rend ha gyó és szo kat lan ki ál lí tásmeg nyi tó ez a mai. Nem
hi szem, hogy volt már pél da ar ra, hogy ugyan azon a he -
lyen ugyan azt a tár la tot két al ka lom mal is meg nyis sák. S
hogy ma itt még is ez tör té nik, ez az al ka lom kü lön le ges -
sé gé re utal. 

Egy részt egy kény sze rû és szo mo rú el vá lás kész tet te az
Er dé lyi Kört ar ra, hogy a kö zel múlt ban el tá vo zott mû vész -
re, Sza bó Bél ára így em lé kez zen. 

Sza bó Bé la te het sé gét, szor gal mát idé zi a 22 fest mény bõl
ál ló so ro zat, a múlt hoz és er dé lyi sé gé hez va ló kö tõ dé sé nek
ké pi hit val lá sa ez a gyûj te mény. Tel jes, egész, be fe je zett és
egy sé ges. Cél tu da tos hit tel meg fo gal ma zott mû vé szi üze net,
amely a ké pek rõl ki adott könyv vel is ki tel je se dett. 
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Más részt a ké pek kel szem be néz ve nem le het ki ke rül ni
azt a gon do la tot sem, amely az el sõ meg nyi tón, 2002 feb -
ru ár já ban is meg fo gal ma zó dott: Ami kor Ma gyar or szág jö -
võ je erõ sen két sé ges volt, ak kor az ér ték ott, Er dély ben
meg ma radt. Az tán új ra ki bon ta koz ha tott, és új ra erõt ad ha -
tott. Ne héz idõk jár tak ak ko ri ban, és ké nyes kér dé sek gyö -
tör ték Ma gyar or szá got. Bi zony volt mit mun kál kod ni a
nem zet egye sí té sén. Bi zony van mit mun kál kod ni még ma
is a nem zet egye sí té sén. 

,,Ne ve szejt sük el az ha zát, mert ha ezt el veszt jük, mi
mást ne he zen, avagy nem is ta lá lunk” – ír ta Beth len Gá bor
fe je de lem 1611. jú li us 19-én. És bi zony ír hat ta vol na a fe -
je de lem eze ket a so ro kat 2004 de cem be ré ben is. Egy esz -
ten dõ hí ján más fél év szá za dot fog át az er dé lyi fe je de lem -
ség ko ra, és négy száz év táv la tá ból te kin te nek le ránk ezek
az ál lam fér fi ak. 

A meg döb ben tõ az, hogy a köz ben el telt négy száz év
el le né re má ra ér vé nyes kér dé se ket tesz nek fel: Tu do má -
sul kell ven nünk, hogy most már kö te le zõ en meg vá la szo -
lan dó kér dé se ket. Ami kor a har ma dik év ez red ele jén a
Sop ro ni Er dé lyi Kör el ha tá roz ta, és a mû vész vál lal ta,
hogy egye dül ál ló mó don „ös  sze hív ja” és együtt be mu tat ja
az er dé lyi fe je del me ket, ak kor ép pen eze ket, a több év ti -
ze de meg vá la szo lat lan ma gyar sors kér dé se in ket fo gal -
maz ta meg.

Azo kat a kér dé se ket, ame lye ket új ra és új ra fel kell ten -
nünk, ame lyek kel szem be kell néz nünk, és a ma gyar jö võ
ér de ké ben meg kell vá la szol nunk. Gon dol juk egyen ként
vé gig, hogy ki ket áb rá zol nak ezek a fest mé nyek? Ve gyük
kéz be Sza bó Bé la és Csetri Elek köny vét, és ol vas suk vé -
gig az élet tör té ne te ket. Nem le po ro lan dó ko rok, el tûnt hõ -
se i vel, ha nem egy kor ta nú i val ta lál ko zunk. 

Egy olyan kor üzen, amely ben nagy erõ fe szí tést, ál lan -
dó küsz kö dést je len tõ po li ti kai kül de tés volt az, amit a fe -
je de lem ség be töl tött. Amely ben a rö vid bé ke idõk ben – „az
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arany kor ban” – épít ke zett, is ko lát lé te sí tett, tu do mányt
mû velt, mû velt sé get ter jesz tett az er dé lyi tár sa da lom, sok -
szor a cso dá val ha tá ros mó don. És vol tak fe je del mek,
akik nek ke ze alatt meg tör tént a cso da, és vol tak olya nok
is, akik nem bír tak meg bir kóz ni a fel adat tal. Mert kér dé se -
ket tesz fel a tár lat. És vá la szo kat ad, a tör té ne lem ál tal hi -
te le sí tet tet. Pél dá ul, hogy ho gyan si ke rült a több nyel vû,
tár sa da lom hit be li, fe le ke ze ti sok fé le ség ében az egyet ér -
tést és ren det meg tar ta ni? Mi tar tot ta meg 1437 óta a há rom
rend – a vár me gyei ne mes ség, a szé kely ség és a szá szok –
egyez sé gét? Szi lárd tár sa dal mi, po li ti kai alap épít mén  nyé
vált az unió, de egyet len et ni ku mot sem zárt ki so ri ból. 

A fe je del mi élet pá lyák, amúgy meg na gyon em be ri ek
és ma i ak: si ke rek, ku dar cok, gyar ló sá gok, ra vasz ko dá -
sok, de a jó ra va ló tö rek vés, szor ga lom egy aránt le te kint
a port rék ról. 

Mit üzen a má nak, az 1568 ja nu ár já ban Tordán ülé se zõ
er dé lyi ren dek azon ha tá ro za ta, amely sza bad val lás gya kor -
lást hir de tett? Mit üzen a má nak az 1506-ban tar tott agyag -
fal vi gyû lés ha tá ro za ta, amely ki mond ja: „Ma gyar Or szág -
nak… mi is tag ja i nak hí vat ta tunk, va gyunk is.” Mit üzen a
má nak Bocs kai fe je de lem hí res vég ren de le te? „Hasz nos egy
ma gyar fe je del met Er dély ben fenn tar ta ni, mert né kik is
oltalmokra, javokra lészen. Ha pe dig Is ten azt ad ná, hogy a
ma gyar ko ro na Ma gyar or szág ban ma gyar kéz re ke rül, úgy
az er dé lyi ek at tól ne sza kad ja nak el, ha nem se gél jék azt te -
het sé gük sze rint.”

Ho gyan si ke rült az er dé lyi vá ro sok ban már a kö zép kor -
ban a fej let tebb nyu gat- és kö zép-eu ró pai vá ro so ké hoz
azo no su ló in téz mény rend szert lét re hoz ni, amely az idõk
sza vá nak meg fe le lõ en fej lõ dött to vább? Szám ta lan pél da
mu tat ja azt, hogy Er délyt az eu ró pai fej lõ dés hez olyan haj -
szál erek kö töt ték, ame lyek egy pol gá ro sul tabb vi lág élet -
for má ját, gon dol ko dá sát köz ve tí tet ték. A re for má tus Beth -
len Gá bor így fo gott ural ko dá sá nak: „Se re gek nek Ura,
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Szent Is te ne áld meg uta mat, (…) hogy min den ide jé ben
(…) szol gál has sak az is te ni nagy ne ved nek tisz tes sé gé re,
ha zám nak meg ma ra dá sá ra, az én Uram nak be csü le ti re
öregbülésére, ma gam nak tisz tes sé gem re.”

És mi ért van az, hogy ta valy de cem ber ben ép pen II. Rá -
kó czi Fe renc egy ség re szó lí tó imád sá ga járt kör be szá mí tó -
gé pes le ve le zõ lis tá kon? 

Sor sok, élet pá lyák, ese mé nyek sû rû söd nek egy-egy
kép be, egy ál ta lán nem füg get le nek a má tól, és tõ lünk sem.
Egy kort mu tat nak be, amely nek tör té nel mi üze ne tét Kós
Kár oly 1934-ben így fo gal maz ta meg: „Er dély sor sa ak kor
volt a leg bol do gabb, kul tú rá ja ak kor vi rág zott (…) a leg -
gaz da gab ban és leg tel je seb ben, ami kor né pei egyakarással
vál lal ták a kü lön er dé lyi sor sot, és épí tet ték azt er dé lyi
eszük kel De amely nép va la ha is el fe lej tet te Er délyt, az a
nép és kul tú rá ja el esett a múlt ban, és el fog es ni a jö võ ben
ment he tet le nül” 

En nek az igaz ság nak a mû vé szi meg fo gal ma zá sai Sza bó
Bé la ké pei, egy pá rat lan so ro zat, üze ne te ez, ame lyet to -
vább ad ni im már a mi fel ada tunk és kö te les sé günk, ad dig,
míg idõnk en ge di. A ki ál lí tást meg nyi tom. 

215FIRTL MÁTYÁS: AZ IGAZSÁG TESZ SZABADDÁ



HÍR ADÁS A MEG MA RA DÁS 
ERÕ FE SZÍ TÉ SÉ RÕL

El hang zott a sop ro ni Er dé lyi Ház ban, 
2005. feb ru ár 20-án

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Ba rá ta im! 
Sa ját ha tá ra ink zár ják le ha zán kat. Sa ját mû vé sze ink, sa ját
gon do la ta ink kal, sa ját élet ér zé se ink kel él nek a tá gabb kár -
pát-me den cei ha zánk ban. Mi azt mond juk, hogy az er dé -
lyi, a fel vi dé ki, a dél vi dé ki, a kár pát al jai mû vé szek a ha tá -
ron túl ról jön nek. És gyak ran még is azt érez zük, hogy a
ha tá rok el le né re, a mi ma gunk szab ta ha tá ra in kon na gyon
is be lül rõl. Ho gyan? Úgy, hogy: a test vért nem vá laszt ja az
em ber. Kap ja aján dék ba. Né ha el for dul hat tõ le, akár meg -
ta gad hat ja, de a test vé ri kö te lék még is szét sza kít ha tat lan. S
bár kö tünk mi úgy ne ve zett test vér me gyei – vagy test vér vá -
ro si – kap cso la to kat va ló já ban ezek azért köt tet nek, mert
az alap juk még is csak az, hogy va ló ban test vé rek va gyunk.
Mint aho gyan ez a mos ta ni ese mény hez ha son ló kon vá lik
nyil ván va ló vá. 

A hi va ta lo san meg kö tött szer zõ dé se ken túl a test vé ri
mi nõ ség el sõ sor ban a sze mé lyes sé get, az õszin te sé get, a
köz vet len sé get, a gon do la ti ha son ló sá got je len ti. Ezek köz -
ve tí té sé re pe dig a mû vé szet nél alig ha van meg fe le lõbb. A
mû vé szet, lám, itt és most ös  sze ho zott ben nün ket is. A
szer zõ dé sek el ve ket, cé lo kat fo gal maz nak meg, és azok
alap ján ki ál lunk a test vé ri kö zös sé gek mel lett. Az önö ké -
hez ha son ló ci vil kö zös sé gek, pe dig a test vé ri sze re tet pa -
ran csát kö vet ve hív ják és vár ják a test vért. Itt test vér ként
érez zük, hogy a má sik mit sze ret ne, vál lal juk õt a kö zös -
ség elõtt, ért jük gon do la ta it, és se gít jük, ha rá szo rul. És
büsz kén mu tat juk meg az ide be té rõ nek, hogy a mes  szi rõl
ér ke zett test vér mit al ko tott. Néz ze nek kör be a ké pe ken.
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Pró bál ják meg ér te ni a szí nek, for mák, fé nyek üze ne tét. Azt
az üze ne tet, amely több száz ki lo mé ter re et tõl a hely tõl
szü le tett. 

És akár itt is szü let he tett vol na. A ma ros vá sár he lyi ek
tud ják: az õ er de ik zöld je, a ka nyar gó Ma ros csil lo gá sa
kö szön vis  sza a ké pe ken. Mi, it te ni test vé rek is tud juk:
mind ez a Löverek zöld je, vagy akár Fer tõ-tó csil lo gá sa is
le het ne. 

Dr. Turai G. Kamil mû vé szet fi lo zó fus ta nul mányt írt
Mar ton Már ta ké pe i rõl. „Azt hoz zák vis  sza, amit el vesz tet -
tünk. A leg ne me sebb ma té ri á ban: a spi ri tu a li tás ban. Hírt
ad nak a meg ma ra dás erõ fe szí té se i nek gyöt rel mé rõl, gyö -
nyö rû sé gé rõl. Az er dé lyi lét erõ sebb sors üze ne tét nem nél -
kü löz het jük nem ze ti új já éb re dé sünk ben. (…) Mar ton Már -
ta ké pe i ben a sö tét ben ré teg zõ dõ tör té nel mi ön val lo mást,
(…) fe dez het jük fel” – ír ja a mû vé szet fi lo zó fus.

Ak kor ki nek ki re van szük sé ge? – kér dez zük ma gunk -
tól és a ha tá ron túliaktól.

Mi ne künk – meg té pá zott nem zet tu da tunk ban, le tom pí -
tott test vé ri együtt ér zé sünk ben – õrá juk? Vagy meg ma ra dá -
su kért, anya nyelv ükért, kul tú rá ju kért küz dõ ként a ha tá ron
túliaknak van-e szük sé ge miránk? A mai ki ál lí tás meg gyõ -
zõ en bi zo nyít ja: bi zony köl csö nö sen egy más ra va gyunk
utal va. Mert az egye te mes ma gyar kul tú rát szol gál ja min -
den ma gyar mû vész, at tól füg get le nül, hogy a tör té nel mi
Ma gyar or szág me lyik ré szén szü le tett. És ez az egye te mes
és oszt ha tat lan örök ség az, ami min ket is gaz da gít. Ide je
len ne fel is mer nünk és el fo gad nunk: az õ vi lá guk a mi vi -
lá gunk, az õ fáj dal muk a mi fáj dal munk, és kö zös a fe le -
lõs sé günk is. Ne künk erõt ad ne künk az õ ne héz sé gek kö -
zöt ti helyt ál lá suk, és ezt az erõt fe le lõs ség gel kell az õ
meg ma ra dá suk ér de ké ben is ka ma toz tat nunk. 

Ezért fon to sak ezek az al kal mak, ezért jó itt len nünk,
ezért ér de mes fi gyel nünk ar ra, amit a test vér üzen ne künk.
Üze ni, hogy meg ma rad tak ta tár dú lás, 85 év nem ze ti és po -
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li ti kai el nyo más el le né re is, és tud juk, hogy a rossz ízû
nép sza va zás el le né re is meg ma rad nak. Az év ti ze des be -
zárt ság ban, egy más ra utalt ság ban más ként ta nul tak meg
egy más ra fi gyel ni, a kö zös ér de ké ben ös  sze fog ni. Mi pe -
dig el ta nul hat nánk ezt vég re tõ lük. Az õ ta pasz ta la ta ik a
mi éink is, az õ tu dá suk a mi énk is, az õ ere jük a mi énk is.
Ezt kell fel is mer nünk, és hasz no sí ta nunk, lel ki szel le mi, és
tár gyi ér te lem ben a kö zös jö võnk ér de ké ben.
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ARANY LÓ FÉNY BEN
El hang zott Sopronban, a Szent Or so lya Ró mai Ka to li kus
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban, Monostory Vik tó ria

ikon fes tõ ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ján, 2005. ok tó ber 21-én

Excellenciás Püs pök Úr! Tisz telt Igaz ga tó Úr! Ked ves Ta ná -
rok és Di á kok! 

Nagy öröm szá mom ra ezen az ün ne pen önök kel együtt
len ni. Kü lö nös kép pen öröm, hogy egy olyan he lyen va -
gyunk együtt, ahol Önök, pe da gó gu sok a jö võt épí tik.
Mert min den is ko lá ban fo lya ma tos és fá rad sá gos mun ká -
val a jö võt épí tik. És kü lö nös öröm, hogy ez az is ko la egy
olyan hely, ahol nem csak a fe jek ben épí tik a jö võt az is -
me re tek kel, ha nem a lel kek ben is. Mi itt tud juk, a nem zet
jö võ je és meg ma ra dá sa nem csak a ki mû velt em ber fõk ben
van. Ezek nek a fi a ta lok nak a tu dás anyag és a ne ve lés mel -
lett nagy szük sé gük van a ma i hoz ha son ló ün ne pek re,
ame lye ken a lel künk fel emel ked het. Na gyon sok, ilyen
hely re van szük sé ge a ma gyar nem zet nek, a jö võ nek. Az
ün nep fényt hoz a min den nap ok ba, és en nek a fel eme lõ
ki ál lí tás nak a kap csán ez hat vá nyo zot tan is igaz.

Te kint se nek a ké pek re! Meg telt az is ko la arany ló fény  -
nyel! Át vitt ér te lem ben és va ló já ban is. Aki ide be lép, an -
nak te kin te tét vonz zák ezek az ara nyo zott fe lü le tek. Mert
az em bert, te rem tett mél tó sá gá ban vonz za a fény. Lé te zik
egy erõ tér, amely a mû vé sze ti al ko tá sok ból árad. Ez a har -
mó nia, a szép ség ma ga. Ez az erõ tér át me net az evi lá gi és
a fel sõbb ré gi ók kö zött. Így függ ös  sze az anyag ba for mált
al ko tás az zal a gon do lat tal, szel le mi ség gel, amit ih let nek
szok tunk ne vez ni. Ez, az al ko tás nak a te rem tés nagy sze rû -
sé gé vel va ló ro kon sá ga. Ar ra is ma gya rá za tot ad, hogy mi -
tõl szép a szép.

Mind ez ál ta lá ban jel lem zõ egy-egy táj kép re, port ré ra,
csend élet re. De itt és most, az iko nok lát tán, érez zük és
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tud juk, hogy en nél több rõl van szó. Az iko nok mû vé sze ti
al ko tá sok, de an nál jó val töb bek. A ke le ti ke resz tény egy -
ház mû vé szet ben az iko nok je len tik az egye dü li ké pi dí szí -
tést. Meg ér té sük höz is mer nünk kell az ikon fes té szet te o ló -
gi á ját, a tér ké pe zé si el já rást, az ikon táb la el ké szí té sé nek
hos  szú és bo nyo lult fo lya ma tát. Egé szen azok ból az idõk -
bõl, ami kor a 787-ben ös  sze hí vott 7. egye te mes zsi nat ha -
tá ro zat ba fog lal ta, hogy az ikon fes tés az egy ház atyák dol -
ga. És is mer nünk kell azt, aho gyan az ikon a szá za dok fo -
lya mán az utó kor ra ha gyo má nyo zó dott. A tör té ne lem fo -
lya mán 730 és 843 kö zött a kép rom bo lás ko rát is meg szen -
ved te az ikon fes té szet, amíg tisz te le tét meg nem erõ sí tet te
a zsi nat. Tud nunk kell: a tisz te let so ha nem a ké pek nek,
nem az áb rá zo lás nak szólt, ha nem an nak, akit az ikon áb -
rá zolt. Az az an nak az örök igaz ság nak, amely lám: év szá -
zad ok alatt min de nek el le né re meg ma radt. 

Az ikon tisz te let az új-re ne szánsz ban, rész ben a re for má -
ció ha tá sá ra ki ve szett a nyu ga ti ke resz tény val lás gya kor lat -
ból. Ma már csak a kü lön le ges mi nõ sé gû szent ké pek õr zik
ha gyo má nyát. Ezek a ba rokk kor kegy ké pei. Az ikon ke -
le ti szer tar tá son be lü li sze re pé rõl, cso da té võ ere jé rõl, a
temp lo mok ban va ló élõ je len va ló sá gá ról hos  szan kel le ne
be szél ni. Ezt most az idõ ben kor lá to zott ke re tek mi att nem
te szem meg, de tu dom, hogy min den je len lé võ kis- és
nagy di ák eze ket, – ha már itt van nak a cso dá la tos ké pek
–, egy-egy tan óra ke re té ben meg tud ja, önök tõl, ta ná rok tól,
ta ní tók tól, hit ok ta tó tól.

Tisz telt Egy be gyûl tek! Az ikon több, mint mû vé sze ti al -
ko tás. Az ikon: hit val lás. Nem pusz tán a Meg vál tó, az Is -
ten szü lõ Má ria, vagy a szen tek ké pi áb rá zo lá sa, ha nem
Szent Pál apos tol sza va i val él ve: az áb rá zol tak nak a „má -
sik lét ben” meg je le nõ for má ja. Az ikon ab la kot nyit a má -
sik vi lág ba: Is ten or szá gá ba.

A mai kor em be re a moz gó, han gos ké pek hez szo kott.
Ezért is üze net ér té kû ez a ki ál lí tás, ahol szem be sü lünk az -
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zal, hogy egy mû vé szi al ko tás, egy kép mi ként ál lít hat ja
meg a szem lé lõt, ho gyan hat hat az em ber re, ho gyan emel -
het Isten közeli ma gas sá gok ba. A for mák ha son ló ak, majd -
nem azo no sak, még is érez zük: ez így van rend jén. Amit a
mai kor em be re eset leg me rev ség nek érez, az nem más,
mint az ál lan dó ság üze ne te. An nak a fel is me ré sé hez ve zes -
sen ez, hogy a vi lág nak van nak vál to zat lan dol gai. „Jé zus
Krisz tus teg nap és ma, mind örök ké ugyan az”. A te rem tett
vi lág nak van nak örök tõl fog va va ló ki iga zo dá si pont jai.
Eze ket je lö lik meg az iko nok. Ar ra irá nyít ják a fi gyel met,
Aki tu dó ja az igaz ság nak, élet nek és ha lál nak, múlt nak és
jö võ nek Ura. Ezért ál lí ta nak meg, gon dol kod tat nak el moz -
du lat lan sá guk ban, lát szó la gos me rev sé gük ben is a ké pek.

Áb rá zo lá sá ban az ikon több né zõ pont ból egy szer re áb -
rá zol ja a kin tit és a ben tit, az az a tel jes sé get ma gát. Az ikon
egy szer re áb rá zol ja a lát ha tót és a lát ha tat lant. Az ikon hit -
val lás, és alá zat ra ne vel. A fel fe lé fi gye lés re, ar ra, hogy
min dent fe lül rõl ka punk, és min de nért há lá val tar to zunk.
Az ikon fes tõk min dig is szent tett nek, és va la mi fé le ti tok -
nak te kin tet ték mun ká ju kat. Olyan esz köz nek Is ten ke zé -
ben, amely a meg ta lált igaz ság köz ve tí tõ je. Ez le gyen az
ér tel mes em be ri élet, és föl di kül de tés pél dá ja. 

Mint aho gyan az ikon fes tõ név te len ség ben ma rad,
azért, hogy az üze ne tet mi nél hi te le seb ben át ad has sa,
ugyan úgy kell ke res nünk és tel je sí te nünk a mi ma gunk ka -
pott szent kül de té sét, ott, aho va Is ten ál lí tott ben nün ket
egyen ként. Ezt az üze ne tet is vi gyük ma gunk kal ezen az
ün ne pen, amit az ikon fes tõ imá já ban a kö vet ke zõ kép pen
fo gal ma zott meg: 

„Te örök Ura mind an nak, ami lé te zik,
Vi lá go sítsd meg és ve zesd lel ke met,
Szol gád szí vét és szel le mét,
Ve zesd ke zét,
Hogy mél tó kép pen és tö ké le te sen áb rá zol has sam ar co -

dat,
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Szûz anyá ét és ös  szes szent je i det, Szent egy há zad di csõ -
sé gé re, szé pü lé sé re és örö mé re. Ámen.”

Kí vá nom az al ko tó nak, a Da masz ku szi Szent Já nos
Ikon fes tõ Kör tag ja i nak, a kör ve ze tõ jé nek, Monostory Vik -
tó ri á nak, hogy ad jon Is ten még sok erõt és hi tet ah hoz,
hogy az ima szel le mé ben vég zett mis  szi ós mun ká ju kat so -
ká ig foly tas sák.

Kí vá nom, hogy hit val ló al ko tá sa ik kal be ara nyoz zák
min den nap ja in kat és emel ke det té, istenközelivé te gyék
ün ne pe in ket, úgy aho gyan a mai na pun kat is be ara nyoz za
ez a ki ál lí tás, ame lyet ez út tal meg nyi tok.
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A MÚLT KÖ TE LEZ
El hang zott Mosonmagyaróváron, a Hansági Múzeumban,

2007. áp ri lis 6-án

Höl gye im és Ura im!
A Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Köz gyû lés ne vé ben tisz te -
let tel kö szön töm önö ket a Han sá gi Mú ze um meg ala ku lá -
sá nak 125. év for du ló já ra ren de zett ki ál lí tá son.

Azt gon do lom, hogy min den in téz mény éle té ben fon tos
az év for du ló, kü lö nö sen ak kor, ha ilyen nagy múlt ra te kint
vis  sza, mint a mo son ma gya ró vá ri Han sá gi Mú ze um. 

Ha zánk ban kü lö nö sen a 19-20. szá zad for du ló ja szol -
gál tat ta azt a kö zös sé gi-szel le mi bá zist, amely nek ta la ján
or szág szer te lét re jöt tek a vi dé ki mú ze u mok. Me gyénk ben
há rom vá ros is meg elõz te a mú ze um ala pí tás sal ezt az idõ -
sza kot. Elõ de ink szel le mi sé gét és nagy sze rû ség ét di csé ri,
hogy a vi dé ki mú ze u mok so rá ban el sõ ként Gyõr ben, kö -
zel 150 év vel ez elõtt ala kult meg a mai mú ze um jog elõd -
je. Ezt kö vet te mint egy 140 év vel ez elõtt a sop ro ni mú ze -
um ala pí tá sa, majd pe dig 125 év vel ez elõtt eb ben a vá ros -
ban, az ak ko ri Ma gyar ó vá ron kezd te meg mû kö dé sét a
mú ze u mi gyûj te mény jog elõd je, Mosonmegyei Tör té nel mi
és Ré gé sze ti Egy let né ven.

Ivánfi Ede ne vét és mun kás sá gát bi zo nyá ra min den
hely tör té nész jól is me ri a vá ros ban. Õ volt az, aki ered mé -
nye sen bá bás ko dott a mú ze um lét re ho zá sán, aki nek a mú -
ze um irán ti el hi va tott sá gát be cses érem- és pe csét gyûj te -
mé nye is meg gyõ zõ en bi zo nyít ja.

A kez det ben ne héz ke sen in du ló, majd egy re sza po ro dó
gyûj te mény 1912-ben ka pott elõ ször önál ló he lyet, Moson
vár me gye kö zön sé gé nek jó vol tá ból. Ne héz esz ten dõk vol -
tak a két vi lág há bo rú évei, ami kor je len tõs vesz te sé gek ér -
ték a gyûj te ményt. A má so dik vi lág há bo rú vé gé re a már
csak for má li san mû kö dõ mú ze u mi egy let is meg szûnt, s a
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mú ze u mot ál la mo sí tot ták, majd 1962-ben a Gyõr-Sop ron
Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság hoz ke rült a gyûj te mény.
1982-ben a Cselley-ház át adá sá val, mél tó el he lye zést ka -
pott az ipar mû vé sze ti ki ál lí tás, a Ró mai-ko ri kõ tár és a
Gyurkovich-gyûjtemény. A 90-es évek kö ze pén pe dig a ré -
gi épü let fel újí tá sá val az ál lan dó ki ál lí tás is meg újul ha tott.

A mú ze um ed di gi tör té ne te so rán sok szor vol tak ne héz
évek, vagy év ti ze dek, ami kor a múlt kul tu rá lis ér té ke it
meg õriz ni és meg men te ni ipar ko dó szak em be rek nek a tá -
mo ga tás szû kös sé gé vel kel lett szem be néz nie. Ez saj nos,
nap ja ink ra is vo nat ko zik. Köz tu dott, hogy a je len le gi kor -
mány és ága za ti mi nisz ter ál tal dik tált gaz da sá gi meg szo rí -
tá sok mi att a Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Ön kor mány zat
fenn tar tá sá ban mû kö dõ in téz mé nyek költ ség ve tés ét je len -
tõ sen csök ken te nünk kel lett 2007-ben. Ezt igye kez tünk
olyan for má ban meg ten ni, hogy az in téz mé nyi át ala kí tá sok
so rán a szo ci á lis, egész ség ügyi, ok ta tá si és kul tu rá lis in téz -
mé nyek a le he tõ sé gek hez ké pe set a leg ke ve sebb meg cson -
kí tást szen ved jék el. A köz pon ti for rás el vo ná sok mi att vi -
szont a kény sze rû in téz ke dé sek a mú ze u ma in kat is sújt ják.

A mú ze u mi gyûj te mé nyek fel ada ta, vagy ha úgy tet szik,
kül de té se még is fon tos. Hi szen egy mú ze um alap ve tõ kül -
de té se – a gyûj te mény be mu ta tá sa mel lett – , hogy a rá bí -
zott kul tu rá lis ja va kat õriz ze meg az örök ké va ló ság szá má -
ra, a jö võ nem ze dé kek oku lá sá ra. A meg õr zés nek és az ér -
té kek to vább örö kí té sé nek ak kor van ér tel me, ha az ben -
nün ket, ma élõ ket – az oku lá son túl – az ér ték el vû, tar tal -
mas je len ala kí tá sá ra ve zet.

Rend és rend sze re zés. Ezt üze nik a mú ze u mi gyûj te mé -
nyek, és meg mu tat ják azt a ren det, amely sze rint a ré gi ek
szer vez ték éle tü ket. Rend, ha gyo mány, ér ték, min den na -
p ok és ün ne pek tár gyai. Er re a mai na pon kü lö nö sen fon -
tos nak tar tom fel hív ni a fi gyel met. A mai na pon, nagy pén -
te ken – amen  nyi ben a ha gyo mány õr zést, az ér té kek re va -
ló fi gye lést tény leg fon tos nak tart juk – he lye van an nak,
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hogy leg alább egy kis idõ re el gon dol kod junk múl ton, je -
le nen és jö ven dõn, és az ab ba he lye zett egyé ni és kö zös -
sé gi éle tün kön.

A ha gyo mány és az ér té kek he lye a mú ze um na gyon is
al kal mas er re, hi szen ha meg te kint jük a nép rajz gyûj te -
mény tár gya it, szo ba bel sõ jét, a fa lon a mí ves fe szü le tet, ak -
kor rá ére zünk ar ra, hogy ele ink men  nyi re tud ták, hogy hol
van az a Kö zép pont, ahon nan az éle tet re mél het ték. Ma
nagy pén tek van, de kö vet ke zik az öröm- és re mény te li
hús vét. A ré gi ek nek meg úju lás ban ve tett, re ményt adó hi -
tét kí vá nom ma itt sze mély sze rint önök nek, az önök vá -
ro sá nak, me gyénk nek és ha zánk nak egy aránt, így hús vét
ün ne pé hez kö ze led vén.

Hogy az ün ne pek va ló di tar tal ma fel tölt hes sen a to váb -
bi hét köz nap ok ra, ar ra a kö zös mun ká ra, ame lyet az adott
kö rül mé nyek kö zött vagy el le né re, de min den kép pen kö -
te les sé günk el vé gez ni. Er re ép pen az itt be mu ta tott múlt
kö te lez.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Nap ja ink ban, ami kor a mú ze u mi mû kö dés egé szé nek

át ér té ke lé se fo lyik vi lág szer te, a mú ze u mok egy re fon to -
sabb mû ve lõ dé si szín te rek ké vál hat nak meg úju ló kül de -
té sük tük ré ben. S azt gon do lom, hogy a ko ráb bi fel ada -
tok meg õr zé se mel lett a szak em be rek nek ar ra kell most
fel ké szül ni ük, hogy a mú ze um tel jes kö rû en nyi tott, ak -
tív és fogadókész in téz mény le gyen. Eh hez kí vá nok el -
kö te le zett hi tet és ered mé nyes mun kát az in téz mény
mun ka tár sa i nak.
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