A Kecskés László Társaság Alapítvány 2019. évi beszámolója
Társaságunk ebben az évben eleget tett alapítólevelében foglalt célkitűzéseknek. Szorosra
fonjuk a kötelékeket a Duna két partján élő magyarság között, hiszen Komárom az
Összetartozás és a Kitelepítettek Emlékvárosa.
Városi emléküléssel egybekötött rendezvényt tartottunk 2019. április 13-án, a parlamenti
emléknapi megemlékezésen. A koszorúzással kezdődött múltidézés a Klapka terem falai közt
folytatódott. Dr. Molnár Attila polgármester köszöntőjében kiemelte: a megélt sorsokon
változtatni nem tudunk, de emlékezni és emlékeztetni nemcsak kötelességünk, de
felelősségünk is. Az egyházi áldás után Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési
képviselője szólt a megjelentekhez. Elmondta: egész generációk maradhatnak ki a „nemzet
lelkének építéséből”, ha azok, akik a történelem sötétebb esztendeiben is éltek, nem tudják
hitelesen megfogalmazni a valóságot. Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere annak a
véleményének adott hangot: a szlovák és a magyar kormány korábbinál jobb viszonya
alkalmas lehet arra, hogy „értelmesen álljunk rendezetlen dolgainkhoz”.
A Felvidékről kitelepítettek életereje, hite és optimizmusa reményt ad nekünk, hogy részt
vegyünk abban a küzdelemben, amely ma Európában és Magyarországon is folyik – kezdte
beszédét a KDNP frakcióvezetője, a megemlékezés fővédnöke. Harrach Péter hozzátette, a
Benes-dekrétumok nélkülözték a nemzetközi jogi és az emberi alapokat, hazafiságra
hivatkoztak, de ez a hazafiság sovinizmus volt, mert nem tisztelte más népek jogait.
Úgy fogalmazott: „E szomorú eseménysor lehetőséget teremt számunkra, hogy átgondoljuk,
mit jelent a hiteles patriotizmus.” Harrach Péter szerint a nyílt társadalom ideológiája arról
szól, hogy egy multikulturális társadalomban egymás mellett élő idegen kultúrák között lehet
választani, és a választás útjában állnak a hagyományok, az európai keresztény identitás.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Európában küzdelem folyik, két világ küzd egymással. A
közösségekre épülő hagyományos értékek, az európai keresztény identitás és az a világ,
amelyet e helyett ránk akarnak erőltetni, és amely „Európa lelkének megcsúfolása”.
Az emléknapon közreműködött Oláh Kálmán, Pro Urbe-díjas tanár, Farkas Béla
tárogatóművész, valamint Mészáros János Elek énekművész. Keller Tiborné
visszaemlékezését unokája, Gerzsenyi Krisztián olvasta fel.
Emléktábla állító sorozatunk következő állomásán, október 19-én Búcsra látogattunk el.
„Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” (Zsolt 90,1)
Az elmúlt években több felvidéki településen állítottunk emléktáblát Isten házában, hiszen a
„kő marad..”, örökre emlékeztet.
Búcs csodálatos község, mindössze 1000 lakosa mindegyike magyar, s összetartó közösséggé
forrott. Ez ma – sajnos – szinte egyedülálló jelenség.
Búcs: ősi magyar földet érint lábunk, ősi magyar földön áll templomunk, Bulcsú vezér
szállásterületén. Az ősök méltó utódai élnek e községben, hiszen emléket állítottak Esterházy

Jánosnak, a felvidékiek mártírjának, csodálatos kiállítási helyet biztosítanak a népviseletek
bemutatásához, büszkék emlékeznek búcsi vitézekre, akik kitartó bátorsággal védték a
komáromi várat az 1848-49-es szabadságharcban. Makovecz Imre mondta: Nem tudom, a
magyarságban honnan van ez az erő, a magyarság eltaposhatatlan. Tudjuk, mik vagyunk, s
tudnunk kell, mivé lehetünk: Isten áldásával együtt erős, büszke és bátor kárpát-medencei
magyarok.
Búcson érzi a kismagyarországi: elemi érdekünk a magunkfajtáknak, hogy határtalanul
összefogjunk, mert meg kell őriznünk azt a nemzeti egységet, amely 2010 óta egyre erősebb.
Meg kell fognunk egymás kezét, határon át, éreznünk kell, hogy egy vérből vagyunk.
Ami a felvidéki magyarokkal történt, ami a búcsiakkal is megtörtént, velünk, a trianoni
határon belüli magyarokkal, a dél-komáromiakkal is történhetett volna, hiszen akik kimérték
határokat, azok centije tovább is csúszhatott volna. Mi, anyaországiak csak alázatosan
kezünket nyújthatjuk, nyitott szívünket ajánlhatjuk a kirekesztetteknek, a genocídium
fenyegető rémével küszködő felvidékieknek.
A búcsi református templom zsúfolásig megtelt október 19-én, egy szép szombati napon. Az
ünnepi istentiszteleten dr. Szénási Szilárd esperes hirdetett igét. Beszélt a történelmi
sebekről, az önként feladott magyar létről, a gyerekek és unokák önfeladásáról. Nyerjen a
magyar ember hitet és erőt a krisztusi megváltásban, s ahol a hit erős marad, ott megmarad
a magyar lélek.
Ezután az emléktábla ökumenikus megáldása következett: Nagy Zsolt búcsi lelkipásztor,
Csomor Gyula plébános, Szénási Szilárd esperes, Dél-Komáromból Máté László esperes, Nagy
Attila lelkipásztor és Milus Ferenc plébános közreműködésével.
Karkó János, Búcs polgármestere visszatekintésében a községből elhurcolt, deportált és
kitelepített családokra emlékezett. Többen itt voltak Jánossomorjáról, ahova nagyszüleiket,
szüleiket telepítették. S itt voltak a Dél-Komáromban otthonra leltek, a komáromi várat védő
vitéz Csekes ifjak leszármazottai is.
Vajda Bence, Dél-Komárom ifjú képviselője megerősítette: Komárom a felvidéki elűzött
magyarok otthona, a kitelepítés emlékvárosa, s büszkén hirdeti, hogy egyben az
összetartozás városa is.
Trestyánszky Vilma Wass Albert: A bujdosó imája versét választotta, mellyel kifejezte,
mennyire szükség van a lelki erősítésre, Istenhez való fohászra. Hiszen, „ha érdemét
kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek.
Az ami ezután következett, az megható és felemelő volt egyben: óvodások és kisiskolások
adták elő a búcsiak fehérlapos történetét. Korabeli ruhákban, valós életképeket

hallhattunk, úgy, ahogyan több mint 70 éve történt. Búcs, a búcsi pedagógusok példát
adtak mindenkinek, példát a nagy községeknek, nagyobb városoknak, hogyan kell az ifjabb
generációnak elmondani, sejtjeikbe belevésni a történelmet, egyenes gerinccel kiállni
igazukért. Köszönjük!
A Jánossomorjára kitelepített özv. Posztós Ferencné Erdélyi Erzsébet 84 éves búcsi lakos
keresetlen, egyszerű szavakkal elevenítette meg gyermekkora tragédiáját. S most már
egyetlen rokona sem él a faluban, csak a temetői sírfeliratok mondhatják el családja
történetét.
S újabb példát mutatott Búcs a közösségi összetartozás erejéből: a Forrás Kórus előadását
nagyobb városok kórusai is megirigyelhetnék!
Molnár Orsolya könnyes szemmel, remegő hangon élte át Gál Sándor megrendítő történetét.
Végezetül elmondhatjuk: amit Búcson átéltünk, az egy nemzet töredékének kiállása volt,
hogy azt érezhettük, remélhettük, hogy a történelem nem ért véget és igaz, amit a költő
leírt, miszerint „a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás
megint”.
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