
Június 26-án, ragyogó napsütéses 
napon jöttek össze Sydney és környé-
kének magyarjai, hogy megemlékez-
zenek hôsi halottainkról. 

A Rookwoodi temetô magyar részé-
ben felállított Hôsök Keresztje elôtt a 
„Zrinyi Fohász” elmondása után, v. 
Mécs János elôadta erre az alkalom-
ra írt versét, majd Nt. Péterffy 
Kund református lelkipásztor mon-
dott imát elesett hôseink lelkiüdvéért. 
A Kereszt megkoszorúzása után, el-
énekeltük a Himnuszt, majd a zászlók 
elvonultak az ünnepi református is-
tentiszteletre. 

Annak befejezte után a Magyar 
Házban a Szent László Társaság(1861) 
és Rend avatási szertartása követke-
zett. 

Stopic Hannelore eljátszotta a 
Szent László Himnuszt, majd a Rend 
felavatta tagjai közé Vida Jánost és 
Zsuzsát, a helyi társadalom népszerû 
és közszeretetben lévô házaspárját. 

Stopic Hannelore nagykereszt és 
v. Mécs János lovagkereszt kitünte-
tést kapott, majd a Rend mûködésé-
nek 150. évfordulójának emlékére 
kiadott díszokmányok kiosztásával 
fejezôdött be az ünnepség és kezdô-
dött a díszebéd.

A finom ebéd elfogyasztása után a 
M.H.B.K. NSW-i fôcsoport mûsoros 
megemlékezésére került sor. 

A „Zrinyi Fohász” elmondása után 
Kardos Béla a NSW-i MSz. tb.elnöke 
üdvözölte a megjelenteket. 

A Flemingtoni Magyar Iskola szép 
magyar ruhákba öltözött diákjai haza-
fias verseket szavaltak el. Ez követô-
en v. Mécs János „A legszebb csilla-
gok” címû saját versét adta elô.

A sydneyi magyar cserkészcsapatok 
Teleki Pál örökérvényû mondásaival 
emlékeztek meg hôseinkrôl, élôké-
pekkel alátámasztva azokat. 

Gellért Miklós régi szép magyar 
operettek dallamainak mûvészies el-
játszásával szórakoztatta a hálás kö-
zönséget. 

Gáspár András következett volna, 
de édesapja egészségi állapota miatt 
sürgôsen haza kellett utaznia. Az 
általa választott v. Mécs János „Az 
utolsó fohász” címû versét ezért 
lemezre mondta el a tôle megszokott 
elôadói tehetséggel, amit arról lejátsz-
va hallgattunk meg. 

Ezt követôen a Gold Coast-ról kö-
rünkbe látogatóban érkezett Bozsik 
Tamás méltatta hôseink áldozatos 
önfeláldozását.    

A nagyszerû megemlékezést Deb-
reczeny Zsuzsa követte v. Somogy-
váry Gyula diák „Takarodó” címû 

versének gyönyörû tolmácsolásával. 
Stopic Hannelore mûvészi zongo-

rajátéka volt a megemlékezô mûsor 
utolsó száma. 

Goór György zárószavaiban meg-
köszönte a szereplôk közremûködését. 
Kérte az egyesületi vezetôket, hogy a 
gyakran hangoztatott „Egy a nemzet” 
elv alapján találják meg a szükséges 
együttmûködés útját az ausztráliai 
magyarok között. Befejezésül a most 
megjelent „HADAK ÚTJÁN”-ból fel-
ovasta Wass Albert tanácsát: „Azt 
üzenem: ébredjetek fel magyarok, s 
legyetek újra nemzet, váljatok újra 
nemzetté. Az legyen a fontos, hogy ki 
mennyi jót, szépet, hasznosat tud 
cselekedni a magyar Hazáért.” 

A rendezés és a mûsorvezetés 
v. Bene Ferenc József érdeme volt. 

A hang és világítás kezeléséért 
Kozák György a MHSz. üve. igazga-
tójának jár köszönet. (G.Gy.)

Bozsik Tamás
ünnepi beszéde

Immár hagyomány, hogy minden 
évben, nagy tisztelettel   emlékezünk 
az elmúlt évezred magyar hôseire.

Emlékezni kötelesség, mert az a 
nemzet, amely megtagadja múltját, 
elveszti létét a jövô nemzetei sorában, 
aki pedig ôseit tagadja meg, elveszti 
utódai tiszteletét.

 Történelmünk egyaránt bôvelkedik 
dicsô és gyászos eseményekben,  
mely küzdelmek viharában, hazafiak 
ezrei ontották vérüket a haza szabad-
ságáért, függetlenségéért, a nemzet 
fennmaradásáért. 

Lélekben újra temetjük hôs elôdein-
ket, mert talán nincs olyan család 
Magyarországon, amely ne veszített 
volna legalább egy apát, fiút vagy 
fivért. A lélekharang ma nekik szól, a 
kegyelet gyertyája ma nekik fénylik.

A hôsöknek kijáró kegyelettel fejet 
hajtva helyezzük el az emékezés ko-
szorúját a hazájuktól távol hadifogoly-
táborokban, munkatáborokban el-
hunytak emléke elôtt. 

Katonáink minden idegen zsarnok-
kal bátran szembeszáltak, sokszor a 
reménytelen harcot is vállalták a túl-
erôvel szemben. A magyar hôsök 
áldozatának köszönhetjük, hogy nem-
zetünk él, és magyarul, magyarként 
emlékezhetünk!

A tatárjárás, a muhi csata, a török 
dúlás, a mohácsi vész, Nagymajtény, 
Világos, Doberdó, a Don-kanyar tra-
gédiája, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, legjelentôsebb állo-
másai a magyarság fájó áldozatokban, 
veszteségekben bôvelkedô történel-
mének. 

Vajon emlékezhetnénk-e ma, ha 
Hunyadi János serege és a végvári 
vitézek nem szálltak  volna szembe 
hôsiesen a törökökkel?

Lenne-e ma Magyarország, ha Rá-
kóczi és Kossuth katonái a Habsburg 
önkény ellen nem védelmezik a ma-
gyar szabadságot? 

Ide kívánkoznak Kossuth Lajos sza-
vai: 

„ ... nem hódítottunk ..., de harcol-
tunk.  Mi nem törtük meg a zsarnok-
ságot, csak megakasztottuk.  Nem 
mentettük meg az országot, csak véd-
tük, és ha majd történetünket írják. 
Elmondhatjuk, hogy ellenálltunk”

Emlékezünk ma a huszadikszázad 
vesztes háborúinak  hôsi halottaira, a 
hadirokkantjaira, az özvegyekre és 
árvákra.

Nemzetünk belesodródott a világ-
háborukba, és a vesztes oldal része-
ként, értelmetlenül, ezrek áldozták 
életüket, más érdekekért, és mi fi-
zettük a legmasabb árat, Trianont. 

Hôsök voltak azok is, akik a Don-
kanyarnál az utolsó pillanatig kitar-
tottak a többszörös túlerôvel szem-
ben,  utánpótlás nélkül, nem megfele-
lô felszereléssel, a dermesztô télben.

1943 januárjában a 200 ezer fôs 2. 
magyar hadseregbôl több mint száz-
ezren, fegyverrel a kézben vesztették 
életüket, hetvenezren megsebesültek 
vagy fogságba estek. Ezek a hôs ma-
gyar katonák kivétel nélkül teljesítet-
ték kötelességüket, és hajtották végre 
a parancsot. 

Megnyugvással nyugtázhatjuk, hogy 
Oroszországban, és számos külföldi 
temetôben, összesen 385 helyen, mél-
tó hôsi emlékmûvek emlékeztetnek 
hôsi halottainkra. 

Nem szabad megfeledkeznünk 1944 
végén kezdôdô  Budapest ostrománál 
elesett katonákról és civil áldozatok-
ról sem.  Visszapergetve a történelem 
kerekét, 1945 február 10-én a védô-
sereg reménytelen helyzetbe került.  
Fôvárosunkat körülvevô orosz csapa-
tok gyürûjébôl csak a kockázatos ki-
törés lehetôsége maradt, vagy vállal-
ják a reménytelen hadifogságot. 

A kitörésben résztvevôk közül csak-
nem húszezren elestek, az elfogott 
katonákat gyûjtôtáborba hurcolták, a 
hátrahagyott sebesülteket  az oroszok 
a helyszínen agyonlôtték. A „felsza-
badítóknak” titulált orosz horda ké-
nyére kedvére garázdálkodhatott, ra-
bolt, ölt, és erôszakolt meg védtelen 
nôket, lányokat.

Józan ésszel elképzelhetô–e, hogy az 
56-os szabadságharcban a pesti srá-
cok térdre kényszerítették Budapest 
utcáin a Vörös hadsereget? Nem, 
nem volt elképzelhetô, de megtörtént. 
A küzdelemben mégis magunkra 
maradtunk! 

A nyugati hatalmak üres ígéretei-
ken kívül nem segítettek, elfeledve, 
hogy évszázadokon keresztül mi vol-
tunk Európának a védôbástyája. És 
mégis, odadobták függetlenségért 
küzdô népünket az oroszoknak, mint 
egy koloncot. 

A szabadságharcunk leverése utáni 
kegyetlen megtorlásban több százat 
megkínoztak, bebörtönöztek és kivé-
geztek, ezreket elhurcoltak, vagy 
emig-rációba kényszerítettek.

Nem feledkezhetünk meg azokról 
sem, akik a harcokban hôsiesen helyt-
álltak, életben maradtak. Hálával 
gondolunk azokra a névtelenekre, 
akik túlélték a vérzivataros eszten-
dôket, és újból és újból nekiálltak, 
hogy a romokból felépítsék az orszá-
got, hogy reményteljesebb jövôt hagy-
hassanak az utókornak. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a rend-
szerváltás útán Óhazánkban újra 
szabadon róhatjuk le tiszteletünket 
hôseink emléke elôtt. Például a Vitézi 
Rend,  a Doni Bajtársi és Kegyeleti 
Szövetség, vagy a Honvéd Hagyo-
mányôrzô Egyesület szervezésében 
évenként tartanak méltó megemléke-
zéseket.  

Feladatunk pedig az legyen a jövô-
ben, hogy a felnövekedô ifjusággal 
ismertessük történelmünket, és vés-
sükk elméjükbe és szívükbe, hogy kik 
voltak az ô ôseik. 

Mert ôk hivatottak, hogy ôrizzék 
tovább a fáklya lángját a hôsök em-
lékét! A holtaknak adassék tisztesség, 
az élôknek meg hit és remény!
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