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Nekünk, magyaroknak, mint közösség-
nek, Európában ritkán mondanak kö-
szönetet. Pedig a történelmi múltunkat
kutatva azért néha lenne miért. A fenti
szavakkal kifejezett egyszerû és tiszta
hála eredete egészen konkrétan azono-
sítható. A Kügler család üzent Drezdá-
ból, a fóliába vízhatlanul becsomagolt
kis írótáblán keresztül, Melocco Miklós
„Áttörés” címû szoborkompozíciójának
talapzatánál. 

A mindmáig egyetlen, a rendszervál-
tásra emlékeztetõ monumentális sza-
badtéri alkotás méretei mellett szinte
eltörpült ez a kis emberléptékû üze-
net, mely negyedévszázadnyi boldo-
gabb életet köszönt meg Magyaror-
szágnak és vele a magyaroknak. 

Semmi hivatalosság, fanfárok, repre-
zentáció, koszorúk és díszõrség. Csak
kézzel írt szavak, kézzel rajzolt magyar
zászló, provinciálisan egyszerû kivitelben.
És ettõl hiteles, hiszen a Kügler család
emiatt utazott a távoli Drezdából az oszt-
rák-magyar határ közvetlen közelébe.   

Az idei vándorgyûlésünk egyik szak-
mai programjának helyszínén, a Sopro-
ni Parkerdõ által körbeölelt Páneurópai
Piknik Emlékhelyen járva fedeztem fel
e döbbenetes erejû, a körülöttünk és

velünk formálódó kortárs történelmet
élõvé varázsoló sorokat.

A helyszín önmagában is különleges,
hiszen az egykori szigorúan õrzött, meg-
közelíthetetlen nyugati határzárat jelentõ
„vasfüggöny” szomorú mementóinak te-
rületén járni-kelni, még ma is, több mint
elgondolkodtató. A fák lombozatából
elõtörõ õrtorony és a meghagyott több-
szörös szögesdrótkerítés szakasz látvá-
nya komoran emlékeztet a sokszor tragi-
kus múltra. Nem a szabadság madarai re-
pültek a vidék felett évtizedeken át és ez
rajta hagyta lenyomatát a táj hangulatán. 

De a Fertõrákos és Sopronkõhida
szomszédságában létesített emlékhely
elsõsorban nem a komor gondolatok
szülõhelye, hanem annak példája, hogy
a mindennapi kis emberek álmai, közös
akarattal és összefogással, idõnként
megvalósulhatnak. Egy hely, ahol az
ember segítette az embert, elemi céljai,
álmai, vágyai elérésben, azzal, hogy szó
szerint kaput nyitott feléjük. 

25 évvel ezelõtt keletnémet családok
százai, felhevült érzelmek közepette
törték át a lezárt határt, egy határokon
átívelõ összefogást jelképezõ rendez-
vény kereteit is szétfeszítve, hogy a tör-
ténelem fogaskerekeit mozgásba hoz-
va, „exoduszuk” egy jelkép erejû fal le-
bontásához és Európa újra egységeseb-
bé váláshoz vezessen.

A Kügler család egy a történelmi kor-
szakot megéltek közül. Egyszerû köszö-
netük, õszinte és nekünk szól. Arra pedig
a magyar erdészek külön is büszkék le-
hetnek, hogy részünk van a határok meg-
nyitásában és, hogy van hová vissza-
visszatérni az életük sorsfordító esemé-

nyére emlékezõknek. Idõnként ne-
künk is hasznos lehet, ha személyes
kötõdés nélkül is, de elzarándokolunk
erre az emlékhelyre és megmerítke-
zünk a velünk élõ történelemben. 

Nagy László
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„Határ nyitott – 25 evés szépen nagyon szépen köszönöm!” Elsõ olvasatra

az elõzõ mondat alapján úgy tûnhet, mintha e sorok írója hirtelen elfelejtett

volna magyarul.  Mentségemre szolgáljon, hogy szó szerint idézek.  A kissé

döcögve összeálló szavak valódi értelmét meglepõ módon az utána követke-

zõ német mondat teszi helyre. „Danke Ungarn für 25 schöne Jahre!” Szabad

fordításban: Köszönet Magyarország a 25 szép évért! 


