
tott Magyarországgal szemben, a Duna vízierejének 
kihasználását illetően.

Összefoglalva, a magyar—csehszlovák határ 
számunkra legerőszakoltabb, legfájdalmasabb 
szakasza a Duna-határ, amely 40— 60 km mélyen 
vág bele a zárt magyar nyelvterületbe. Ez az a 
trianoni határszakasz, ahol egy tömbben a legtöbb 
elszakított magyar él, még ma is, közvetlen össze
függésben a nagy magyar nyelvterülettel és amely a 
legközelebb fekszik az ország közepéhez.

A néprajztudósok szerint a Csallóköz a magyar
ságnak talán a legősibb szállásterülete és a törté
nelem folyamán egyik legháborítatlanabbul fenn
maradt népiségű része —  de hasonlóan ősi telepü
lés a többi magyarlakta vidék is, a Zobor-vidéktől 
Ugocsáig..."

(Dr. Palotás Zoltán: i. m.)

Megnyílt a lehetőség a pozsonyi szabadkikötő 
kiépítésére a pozsonyi háromszög elcsatolásával. A 
csepeli szabadkikötő elveszítette eddigi jelentősé
gét és az azzal járó gazdasági előnyöket. Magyar 
közreműködéssel elkészült a bősi erőműhöz és a 
pozsonyi kikötőhöz kapcsolódó dunakiliti víztározó. 
Osztrák vállalkozók, majd 4 milliárd schiling kárt 
okozva, megépítették a nagymarosi körgátat, s most 
perük a megkárosítottat, a magyar államot. A ma
gyar határ előtt, részint az atomerőművek, másrészt 
az ipari üzemek számára szükséges víz biztosítá
sára víztározók épülnek a befelé igyekvő folyókra a 
Vágtól a Marosig, körben. Magyarországra szeny- 
nyezett csurgalékvíz érkezik. De térjünk vissza 
Csallóközre!

Az árvízzel, szökőárral fenyegető bősi csatorna
—  a terepszint fölött épül, vízszintje a települések 
templomtornyaival (!) kerül majd azonos magasság
ba, —  ott húzódik, ahol a magyarság máig legna
gyobb tömbje él! „Az egykori Pozsony és Komárom 
megye területén több mint 200 magyar többségű 
helység fekszik, javarészt a Csallóközben, ahol a 
határukat körülölelő Dunaágak a honfoglalással 
egyidős települések népét a török pusztításoktól is 
megvédtek, így máig a magyarság egyik etnikailag 
legérintetlenebb ágának tekinthetők” (Dávid Zol
tán). Ezt a magyar népességet a bősi erőmű üzem
be helyezése után egy váratlan gátszakadás, üzem
zavar vagy szabotázs teljes pusztulással fenyegeti. 
Gondatlan veszélyeztetés vagy jóval több annál? 
Lehet-e népirtás fenyegetettségében élni? Képez
heti-e ez egyáltalán vita tárgyát? És még meddig? 
De menjünk tovább határaink mentén —  a leállított, 
épülő és tervezett atomerőművek mind a magyar
lakta területek sávjában települnek... A felhők és 
vizek nem ismernek vonalzóval esztelenül húzott 
határokat. Mikor ismerjük fel végre, legalább mi „a 
Kárpát medence legnagyobb nemzetisége", hogy 
másokat is figyelmeztetnünk kell e közös hazában 
betöltendő felelősségre.

Emlékmű
(Csete György összeállítása)

„Mária szájában bölcső ring majd 
ott a magasban lesz a hazánk, 
hóesés-függöny mögött a tűzhely 
a dögcédulát dobd ki nyakadból 
de tartsd meg a fegyvert..."

(Nagy László: Hószakadás a 
szívre)

1938. Felvidék visszacsatolása.
1939. Kárpátalja visszavétele.
1940. Észak-Erdély visszatér.
1941. Délvidék visszafoglalása.
1941. június 22. Németország, Románia, Szlová

kia és Finnország megtámadják a Szovjetuniót, 
Magyarország néhány nappal később, a kassai 
provokáció után csatlakozik a támadókhoz.

1942. december 24-én, Szentestén, fiaim nagy
bátyja, Szabó Aurél tüzér zászlós az orosz frontra 
indul. A fénykép ugyanabban az évben készül, a 
zászlóst menyasszonyával, Nemes Erdős Gittával 
ábrázolja. A mentén két érem látható, melyeket az 
erdélyi és délvidéki bevonulás után osztottak ki.

1943. január. A második magyar hadsereg pusz
tulása. Szabó Aurél talán Voronyezs alatt fogságba 
esik, vélhetően fogolytáborba kerül. Többé azonban 
nem tér haza. Eltűnt.
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A Minisztertanács Tanácsi Hivatala irányelve és tájékoz
tatója

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának Titkársága 
és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala 7001/1985. (TK. 2.) 
HNF-MTTH számú

e g y ü t t e s  i r á n y e l v e

a háború, a fasizmus áldozatainak emlékműveiről

Hazánk felszabadításában, a fasizmus elleni harcban 
elesettek mellett több százezer azoknak a száma, akik a 
háborúban a fajüldözés, az erőszak, a fasiszta Németor
szágot kiszolgáló magyar hadvezetés, a háborús esemé
nyek ártatlan áldozataiként vesztették életüket

Indokolt társadalmi igény a háború, a fasizmus áldoza
tai emlékének megörökítése. Az a cél, hogy az áldozatok 
emlékét hozzátartozóika történelmi helyzethez illő módon 
őrizhessék meg. Ennek érdekében az illetékes miniszte
rekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel egyet
értésben az alábbi együttes irányelvet adjuk ki:

1. Községek, városok közterületén, a tanácsok vagy az 
egyházak által fenntartott temetők területén emlékmű, 
emléktábla, emlékoszlop (a továbbiakban emlékmű) he
lyezhető el azok tiszteletére, akik ártatlanul váltak a hábo
rú, a fasizmus áldozataivá. Az emlékmű felirata; „A hábo
rú, a fasizmus áldozatai 1939— 1945."

2. Községi temetőben elhelyezett emlékművön az ál
dozatok neve is feltüntethető. Az ilyen emlékművön sem 
lehet feltüntetni annak a nevét, akinek az emlékművön 
való megörökítése az egykori adatok vagy a helyi isme
retek szerint az ártatlan áldozatok emlékét sértené.

3. Az emlékmű felállításának engedélyezése során a 
képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet és az 
ipari tervezőművészet egyes kérdéseinek szabályozásá
ról szóló 83/1982. (XII. 29.) MT. számú rendelet, a köz
területhasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárás
ról szóló 22/1970. (XI. 18.) ÉVM—KPM számú együttes 
rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről 
szóló 7/1983. (V. 12.) ÉVM—EÜM számú együttes ren
delettel módosított 10/1970. (IV. 17.) ÉVM—BŰM számú 
együttes rendelet szabályait kell alkalmazni.

Tájékoztató

1. Az elmúlt időszakban felmerültek olyan helyi igények 
hogy községekben, városokban a háború, a fasizmus 
olyan áldozatainak is állíthassanak méltó emléket, akik a 
lakóhelyi közösség tagjai közül ellenállóként, fasiszta 
internálótáborokban, a hadszíntéren, bombázások vagy 
más háborús események következtében vesztették éle
tüket Elsőként Budapesten 1985. február 13-án állítottak 
fel egy központi emlékművet.

2. A Hazafias Népfront bizottságai által gondozott helyi
— nem tanácsi -— kezdeményezések alapján a tanácsi 
szervek engedélyezhetik helyi emléktáblák, emlékoszlo
pok (a továbbiakban: emlékművek) felállítását. Az emlék
műhöz a tanács köteles méltó helyen és megfelelő terüle
tet biztosítani. Ennek megválasztása során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy az emlékmű:

— ne legyen egy téren sem I. világháborús, sem felsza- 
badítási vagy mozgalmi mádír emlékművel,

— ne legyen nagyobb, vagy méreteiben, művészi kivi
telezésében magasabb szintű, mint a helyiségben meg
levő felszabadítási emlékmű,

— lehetőleg ne kerüljön templomépületbe (szükség 
esetén az egyházügyi titkár útján az Állami Egyházügyi 
Hivatal véleményét kell kérni),

—  az emlékmű felirata csak az irányelvben megadott 
szöveg lehet

3. Lehetőség van arra is, hogy az emlékművet temető
ben helyezzék el. Ha a temetőt egyház tartja fenn, akkor 
az egyház helyi képviselőjének beleegyezése szükséges 
az emlékmű felállításához. Ha több egyházi temető van, 
akkor valamennyi egyház helyi képviselőjének közös 
megállapodása szükséges ahhoz, hogy az emlékművet 
melyik temetőbe helyezzék el. Községben lehetőséget 
kell adni arra, hogy — elsősorban emléktáblára — az 
áldozatok nevét is bevéssék. Mindegyiket gondosan kell 
vizsgálni abból a szempontból, hogy ne kerüljön annak a 
neve az emlékműre, akinek a megörökítése sértené az 
áldozatok emlékét (Volksbundisták, nyilasok, keretlegé
nyek, csendőrök stb.) Kétség esetén a Hadtörténeti Inté
zet (Budapest /. Kapisztrántér2/4. szám) véleményét kell 
kérni.

4. Az emlékmű létesítésének költségei — elsősorban
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személyek, gazdálkodó és más szervek közadakozásá
ból kerülhetnek ki. Ehhez indokolt esetben és a minden
kori lehetőségeken belül a tanács is hozzájárulhat. A 
költségek túlnyomó részét azonban a kezdeményezők
nek kell viselniök. Külföldi adományok esetén ügyelni, 
vizsgálni kell annak eredetét. Nem fogadható el adomány
— még valamely egyház közbejöttével sem — fasiszta 
szervezetektől (például náci bajtársi szövetségektől).

5. A szóban levő emlékművek avatása, koszorúzása 
szerény keretek között történjék, ne kötődjék állami ün
nephez. Esetenként a megyei lap hírt adhat az elmúlt 
események szempontjából jelentősebb emlékmű felavatá
sáról. A megemlékezés (virágelhelyezés, koszorúzás) 
módját a Hazafias Népfront szervei a helyi szokások 
figyelembe vételével alakítsák ki.

6. Az engedélyezési eljárásokat úgy kell lefolytatni, 
hogy az emlékművek létesítése ne legyen kampányszerű. 
Célszerű úgy irányítani az eljárásokat, hogy az emlékmű
vek létesítése 1985—90 között arányosan elhúzódjon.

7. A közterületen, tanácsi fenntartású temetőben elhe
lyezett emlékmű folyamatos rendbentartásáről — szük
ség esetén — a helyi tanács gondoskodjék.

A magyar hősi halottakra természetesen más „irányel
vek" vonatkoznak, mint a németekre, mivel őreájuk nem 
vonatkozik semmi.

Két idegen úr látogatja régóta Magyarországot egy 
Volkswagen mikrobusszal, rendkívül precíz nyilvántartás
sal, azonosításhoz szükséges eszközökkel, segédesz
közökkel, a kasseli V.D.K. cég megbízásából. Feltáratják 
az itteni katonasírokat, lehetőség szerint azonosítják a 
maradványokat, majd a kijelölt katonai temetőkben nevük 
és adataik feltüntetésével örök nyugalomra helyezik az 
elesetteket. Magyarországon harmadik óve tart e munka. 
Az eddig elkészült sírparkokba már csoportos látoga
tásokat szerveznek a hozzátartozók számára. A munká
latok magyarországi lebonyolítója a SIGMA RT. Bp. 1399. 
Pf.: 734. Nemrégiben egy többszáz fős tömegsír feltárá
sára került sor Székesfehérvár körzetében. A községi 
plébános a gombok alapján látja, hogy az elesettek 
némelyike magyar, megkérdezi: „Csak nem dobják vissza 
az ő csontjaikat?" — „Nem. Mi Őket is tisztességgel 
eltemetjük." — hangzott a német megbízott válasza.

Jegyzőkönyv szerint, pontosan: .várhatóan 206 német 
katona exhumálására kerül sor. A Szabadbattyáni Kato
likus Egyház tájékoztatása alapján várható, hogy más 
nemzetiségű katonák teteme is előkerülhet. Az ő földi 
maradványaikat a német fél kiemeli és nemzeti hovatar
tozástól függően elhelyezi."

Kis könyvecske került a kezembe, a beírás: „Nagyon 
sok szeretettel gondol rád a messze Oroszországból
1943. óv Mikulás napján, szerető Apukád." A szöveget az 
Édesanya írta.

Mártólyon asszonyok jártak tavaly házról házra, hogy 
összegyűjtsék egy szerény emlékmű létesítésének költ
ségeit. Balázs Jánosné, Tóth Aranka és családja, férje: 
Tóth Ernő, Békési József, Bodó Ferenc, Rózsa János és 
sokan mások dolgoztak, szerveztek, hogy sikerüljön 
szándékuk.

December 22-én, 1989-ben Sziliczai Sándor, a szentesi 
huszárok szinte egyetlen megmaradt hírmondója vitte a 
menet élén a nemzeti zászlót, az emlékműnél Nemeskür- 
ty István mondott avatóbeszédet, majd a falu népe bevo
nult a templomba és meghallgatta Kaszás Sándor refor
mátus lelkész és Nagy Elek katolikus pap beszédét.

Az emlékmű annyi kopjafából áll, ahányan ott maradtak 
Kurszk, Voronyezs, Osztrogorszk, Brjanszk mezőin, s 
utána Lengyelország, Magyarország, Ausztria és Német
ország csataterein, s amennyien nem tértek vissza többé 
a hadifogolytáborokból.

Nagy István egy hónapig faragta a 81 kopjafát, — 
ingyen. Sisakos, kucsmás alakzatokat, akik, ahogy ő 
mondta: megjöttek végre karácsonyra.

Tóth Mihály a betűket véste — ingyen — a Magyaror
szágot formázó hatalmas kőtömbre és néhány sort Ke- 
resztury Dezső Sírverséből.

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek.
Elszórt

Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. 
Szivetek őrizzen: milliók eleven milliókat. 
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs."

Képek a mártélyi emlékmű felavatásáról 
(Csete Örs fotói)
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Néhány évvel ezelőtt a Pécs Csoport felkérésére 
Palotás József szobrászművész két érmet készített, 
az egyiken Kós Károly, a másikon Lechner Ödön, az
érmek hátoldalán fe lira t:....de lesznek akik utánam
jönnek..." és „Magyar formanyelv nem volt, hanem 
lesz." A bronzplakettek ott vannak sok építész rajz
asztalán. (A dunapentelei szobrász hajlított szerke
zetű háza Dulánszky Jenő és Csete György munká
ja. Az égre nyitott üvegkupolás hajlékot úgy hívják a 
környékbeliek: „a másik templom".)

A Dunapentelei Baráti Kör elhatározása, kezde
ményezése nyomán, a helyi, Dunaújvárosi üzemek 
és szervezetek segítségével Palotás József nemzet
őr-emlékművét ünnepélyes külsőségek mellett ad
ták át a két település közös határán rendeltetésé
nek; a város vezetői, a katonaság és az egyházak 
képviselői, a kormányzat részéről pedig Raffay Ernő 
honvédéi mi államtitkár mondtak avatóbeszédet 1990. 
október 6-án.

Részlet a zsűri jegyzőkönyvéből:
„Késő délután, tiszta időben, távolról is jói látható 

a kapuzatot, lehajló életfát formázó központi szobor, 
amely nagyvonalú építészeti hangsúlyt képez. 
Közeledvén feltárulnak a kapu formagazdag rész
letei, rárajzolódnak az örökké változó, mozgó felhő
zetre. A sziluett minden időben erőteljesen és ha

(Lázár Zsolt felvételei)

tározottan érvényesül. A kapu-pillérek simák, felfut 
rajtuk a tekintet a kőlombozatra, amely aláhajolva, 
egy ponton mint tápláló keblen támaszkodik fel. így 
rajzolódik a futó felhőkre, változó színekre, az örök 
változásra, mozgásra a mozdulatban lomb-ív. Ez a 
kettősség, a dinamika és statika ellentéte különös 
feszültséget kölcsönöznek a műnek.

A kapuzat alatti, kőkristály agresszív formája 
magára irányítja a tekintetet, rajta felirat: 1848-49.

Lejjebb, jobbra— balra „ferde vágással" elhelye
zett szimbolikus sírhelyek, az egyiken a koronás, a 
másikon a Kossuth-címerrel, a kapura mutatnak, 
vízszintes kőlapjaikon Kossuth nemzetőreinek nevé
vel. Alább, a domb lábánál huny ki a feszültség, 
nyugszik meg a parkban sétáló, szemlélődő ember. 
Itt az óriás kokárdára emlékeztető kőkút, s a melléje 
állított kőpad már csendes meditációra intenek. A 
víz állandó játékával, csobogásával személyessé 
teszik a nemzet talán máig osztatlanul, közösen 
vállalható és vállalt ügyét, a 140 éve lezárult szabad
ságharc fénye mostanáig a régi. A kérdés zaklatott 
korunkban, napjainkban végig ott lebegett a kezde
ményezők és (ha voltak) csendes ellenzők táborá
ban, érdemes-e, időszerű-e 1990-ben 48-as emlék
művet állítani? Palotás József munkája hiteles és 
hitelesít: érdemes volt. Az ország egyik különösen 
szép emlékművét adhatják majd át október 6-án."
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