
Urbán Ákos, Hollandiai Magyar Szövetségi elnök megnyitó beszéde az 1956-os Magyar Forradalom és 

Szabadságharc 65. évfordulója megünneplésén 2021. október 23-án, Hágában a Kloosterkerkben. 

 

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Barátaink, a Hollandiai Magyar Szövetség 

vezetösége nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívónkat és együtt 

emlékezhetünk az 1956-os magyar forradalm és szabadságharcra a magyarok 

fellázadására a zsarnok sztalinista rendszer ellen. Az esemény 65 évvel ezelött 

az egész világot megrendítette, a kommunizmus eszménye pedig hitelét 

veszítette.   

A mai nap október 23.-án nemzeti ünnepünkön kegyeletünket rójjuk le a 

szabadságharc hösei iránt. Hálával és köszönettel emlékezünk a megtorlás elől 

elmenekült többezer honfitársunk nagylelkű Hollandiában való befogadásáért. A 

szabad világban azt reméltük, hogy a bukott kommunizmus semmilyen 

formában sem térhet vissza a világ társadalmi szerveződésében. 

 

A Hollandiai Magyar Szövetség fennállásától fogva 1957-töl minden 

esztendöben megemlékezik ’56-ról. Öt esztendönként mint most is országos 

nagyszabású alkalommal, amikor találkozunk, egymásnak örülünk és közösen 

emlékezünk a Hollandiába került forradalom részvevöivel, szemtanúival. 

Közülük már sokan elköltöztek az örökkévalóságba, sokan idös koruk miatt már 

nem tudtak eljönni közénk. 

A minap telefonhívást kaptam Nagy Hédy asszonytól, ö sem tud itt lenni, de 

ebben az órában lélekben együtt van velünk. 

Elmesélte, ott volt a Sztalin szobor ledöntésénél. Az acéldrótkötelet az újpesti 

munkások hozták, többször elszakadt Sztalin nyakán, ilyenkor néma csend 

szakadt a tömegre, de új és erösebb kötelet hoztak. Az utolsó próbálkozás után 

amikor már csak a csizma maradt a helyén, halálos csend lett úrrá a nagy 

tömegen, egy szívvel egy lélekkel, teljesen elhallgatott a nagy tömeg. 

Hálás szívvel emlékszik az öket, az ötvenhatosokat nagy szeretettel fogadó 

hollandiai magyarokra, akik akár a huszas években a gyerekvonattal érkeztek, 



vagy a késöbbiek: mindent elkövettek megsegítésükre. A neveiket is hálásan 

említette. 

Ezeken az ötéves évfordulókon én személyesen 50 évvel ezelött vettem részt, 

elöször a 15 éves évfordulón1971-ben az utrechti, mostani nevén Beatrix 

Theater-ben. Igen, megható és feledhetetlen volt a magyarok hálaadó 

összetartása!  (akkor 2500-an emlékeztünk együtt) 

Ilyen méltóságteljes bensöséges ünnepi megemlékezést kívánok minden 

jelenlévö kedves ünneplönek. 

 

Köszönetünket szeretném kifejezni dr. Kocsis András hágai Magyar nagykövet 

úrnak az ünnepi köszöntöért, Kántor Zoltán úrnak, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatójának és Jankovich  de Jeszenice József úrnak az ünnepi 

beszédek magtartásáért. 

 

Külön köszönetünk a kulturális program szervezöjének Kovács Kata zenei 

szervezönek/ énekmüvésznek és a műsor elöadóinak,  Tóth Valentína 

zongoramüvésznek, Kirkósa Orsolya operaénekesnek Lachegyi Máté 

zenemüvésznek, Bálint Gábor opereénekesnek, Hoeks-Györky Zsuzsa szavaló 

müvésznek, a Hágai Quartet tagjainak, az Amszterdami és a Hágai Magyar 

Énekkar tagjainak. 

 

Mindenki számára elérhetö a programfüzet, a program bejelentés nélkül fut, egy 

rövid változtatással; a Mennyböl az angyal szavalat után Kodály Zoltánnak A 

magyarokhoz énekmüve következik, a többi változatlan. 

Köszönöm figyelmüket! 

 


