
Tisztelt Ünneplők, Kedves Barátaim! 

 

Elsőként engedjék meg, hogy megköszönjem azt, hogy ilyen szép számban jelentek 

meg  megemlékezésünkön!  

 

Minden közösségi akaratnyilvánításnak, megmozdulásnak az első lépése az, hogy 

felismerjük, újra felfedezzük közös értékeinket. Magunkban, családunkban, barátaink 

közt, munkahelyi és más társaságokban végigbeszéljük, vitázzunk, ellenkezzünk és 

egyezkedjünk, alakítsunk véleményünket, majd megegyezzünk. 

 

Hiszem, nem volt ez másképp 1956-ban, a forradalom előtt sem.   

Az állami média harsogta a nagyobbnál nagyobb képtelenségeket. A tejhatalmú vezér 

által kinevezett vezetők visszhangozták a hivatalnokok által hangoztatott propagandát: 

  Új ellenségünk a Nyugat és a szabad világ volt. Rettegni kellett, elítélni és keletre 

tekinteni!  

 

A realitások és a Kormány vágyálmai között egyre élesebb szakadék tátongott. 

Sikerektől volt hangos a sajtó, közben az adóemelések, padlássöprések pedig az utolsó 

falatot is kivették az emberek szájából. 

 Vigyázni kellett az elszólásokra, a baráti véleményekre. Jobb volt csendben maradni, 

elfordulni, hallgatni és elhallgattatni. 

 

Aztán valaki megszólalt. Először csak csendben, magában mondta. Előbb meghallották, 

majd ismételni kezdték, tízen, százan, ezren. S addig, mondták, addig ismételték, 

míg meg nem hallotta Budapest, meg nem halotta az ország, s meg nem hallotta a 

világ is később. 

 

S akik hallották, felismerték: Nem, nem csak én látom, nem csak én tudom, hogy 

hazugságban élünk! Nem csak én utálom az elnyomást, nem csak nekem hiányzik a 

szabadság, a demokrácia! A szomszédom, s szomszédom szomszédja is így gondolja, 

s együtt, együtt lehet esélyünk. 

 

És mindazok, akik hallották, felismerték a másikban a rokont, a szabadságszerető 

magyar embert, mindazok együtt mozdultak, kiálltak a demokráciáért, kiálltak a 

szabadságért, magukért, és gyermekeikért, az európai jövőért. 

 

Barátaim! 

Nincs ez másképp ma sem! 

Egyre többen és többen ismerjük fel, amit szemünkkel eddig is láttunk, egyre többen és 

többen tudjuk agyunkkal, hogy szolidaritás nélkül nincs működő közösség, hogy a 

gazdaság racionális, a magánvagyon érték.  

 

Egyre többen és többen hisszük el szívünkben, hogy Magyarországon van, lehet jövő, 



hogy gyerekeinknek nem kell külföldre menekülniük, hogy az ország, amit építettünk 

együtt, 60-ban, 70-ben, 80-ban, nem egy semmirevaló ócskavas, hanem érték, amit 

óvni, szeretni kell! 

 

Nincs ez másképp ma sem! 

Közvetlenül a választások után sokan sajnálkozva néztek rám.  Gábor, komolyan 

gondolod? Esélyetek sincs, miért nem csinálsz valami mást? 

Nem tehetem.  Nem tehettem, mert hittem, mert tudtam, hogy lehet jobban,  

sőt, jobban kell csinálni, mint ahogy egy populista népvezér teszi!  

Csináltuk, csináljuk a dolgunkat, s egyre többen figyelnek ránk, egyre többen 

követnek minket! 

Járom Európát, „a hanyatló Nyugatot”, ahogy Orbán a méltó utód szokta mondani, s 

kérdőn néznek rám! Mi lesz? Merre fordul a magyar komp? 

Hát kérdés ez? Kérdés ez, a tatárt megállító, a nándorfehérvári győző, a 48-as 

forradalmár, az 56-os felkelő népének?       Kérdés lehet ez!? 

 

Járom Somogyot, az országot. Az emberek szemébe nézek, s bizakodva néznek vissza 

rám! Európai módon, európai körülmények között szeretnénk élni, demokráciában, 

kiszámítható keretek között, tisztelve és védve, gyarapítva a magánember  és a köz 

vagyonát. 

 

Barátaim! 

 

Nincs, nem is lehet köztünk vita. Egyet szeretnénk, s céljaink ugyanazok, mint 56-ban 

voltak! 

Szabad országban, szabad emberként szeretnénk élni, boldogulni, nevelni 

gyerekeinket. 

 

56-ban Nagy Imre vezetése alatt fegyvert ragadott a nép, s küzdött az elnyomók ellen! 

 

Ma sincs más dolgunk, mint megragadni barátunk, kollégánk, társunk kezét és 

elmondani neki, hogy ugyanolyan szabad, ugyanolyan magyar, ugyanolyan 

európaiak vagyunk mindannyian! 

 

Emlékezzünk hát azokra, akik hittek és küzdöttek a szabadságért, és adjon erőt s hitet 

nekünk mert, küzdelmes harcunk lesz,  

de- nézzünk körbe- ma már elhihetjük: GYŐZHETÜNK! 

Egy szabadabb, boldogabb Magyarországért! 


