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Megemlékezők!
A felejthetetlen költőnő, Valeria Koch szavait olvashatjuk i• a budaörsi Ó-temetőben a magyarországi németek Országos Emlékhelyén,
az emlékmű lépcsőin. A legmélyebb testamentumot hagyta ránk, i•
állókra, akik képviselői vagyunk a magyar nemzetnek, a magyar államnak, a magyarországi németeknek, a német anyaországnak. De ha
végigtekintek az arcokon látom, hogy képviselői vagyunk a múltban
igazságtalanságot elszenvedőknek – hiszen vannak i• olyanok, akiknek ez a trauma személyes élményük, vagy a családi, rokoni, közösségi
emlékezetük szerves része – és képviselői vagyunk a következő generációnak is, akiknek talán lesz lehetősége és bátorsága arra, hogy ezt az
óvó felhívást mindenkor megvalósítsa.
A magyar történelem évszázadai igazolták, hogy a velünk élő nemzetiségek a kultúra, a gazdaság, a művészet és a tudomány területén
számo•evően és hangsúlyosan hozzájárultak az ország arculatának
formálásához. Elvitathatatlan tény, hogy az újkorig a magyar állampolgári tudat és az o•hon, családi, vallási, települési körben gyakorolt
nemzetiségi nyelv, tudat, oktatás és kultúra a legmesszebbmenőkig
összeegyeztethető volt. Büszkén vallo•a magát hungarusnak minden
magyarországi néphez tartozó. Az is vitán felül áll, hogy hazánkban
az újkortól megjelenő – és egyébként a korabeli Európában elterjedt és
elfogado• – politikai nemzet fogalmába honﬁtársaink beleérte•ék az öszszes i• élő nemzetiséget is.
Ez a szellemi örökség hatja át nemzetiségpolitikánkat és Magyarország Kormánya felelősségérzését a nemzetiségi kultúrák értékeinek
megőrzése, megélése és fejlesztése iránt.
Emia• is tekinthetünk a múlt és a jelen minden olyan te•ére öncsonkításként, amikor valakit vagy akár egy egész nemzetiséget ki akarnak
tagadni a nemzetből! Éppen ezért különösen fájó az, amit a magyarországi németekkel te•ek majd’ hét évtizeddel ezelő•! Hogyan törölhetnék ki ezer év sorsközösséget azokkal, akik – ahogyan a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke fogalmazo• – „soha nem követelték maguknak a haza egyetlen négyzetcentiméterét sem”, akiknek a hűsége minden
próbát kiállt? Az ország felvirágoztatásáért hozo• megannyi áldozatuk,
kiemelkedő te•eik, és hírnevünket öregbítő életpályák egész sora vált
ezzel a te•el semmivé. Rengeteg példát sorolhatnánk, de csak egyet
engedjenek meg: a megemlékezés elején hazánk legszentebb énekét
énekeltük, a Himnuszt, amelynek zenéjét a gyulai sváb, Erkel Ferenc
szerezte. Hogyan gondolha•ák ezt a hatalom akkori birtokosai? Mi ez,
ha nem öncsonkítás?
Minden nép számára kiemelten fontos a megbékélés, a szembenézés a múlt hibáival. Igen, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, örök szégyenfolt
ez a te• a történelemben, amellyel szembe kell nézni, amelyet fel kell
dolgozni. Ez azonban egy hosszú folyamat. Ezt a célt szolgálja ez az
emléknap és része ennek a folyamatnak az is, hogy e•ől az évtől kezdődően nemzetiségeink bekapcsolódnak az Országgyűlés munkájába.
Reális esélye van annak, hogy teljes jogú képviselőjük német anyanyelvén szólalhasson fel a Parlamentben nemzetiségi közössége érdekében.
Mindezek állomások, de nem végállomás ebben a folyamatban.
Mindszenty József hercegprímás az elűzö•ek védelmében íro• levelének kérését véssük a szívünkbe és erre építkezzünk a jövőben egymás
kezét fogva: „Állítsuk vissza a törvények uralmát, a szeretet, a béke és
a megértés szellemét.”
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
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