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Hõsök napjának tiszteletére rendezett ünnepségen m.kir.Hadastyán Katonai Táborban.
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink, kedves Bajtársak!
Igaz szívbõl jövõ szeretettel üdvözlöm mindnyájukat. Köszönöm,hogy elfogadták meghívásunkat
és eljöttek közénk. Remélem a gyönyörû helyszín és kilátás, vendéglátóink szívélyessége és a
körünkben szokásos meghitt hangulat és közvetlenség bõséges kárpótlást fog nyújtani
fáradságos útjukért.
Pünkösd ünnepének, valamint a Hõsök Napjának van ma vigiliája. A keresztény egyház
születésének és a hõsök halálára való emlékezésnek. Szíves engedelmükkel, Alapítványunk
jellegénél fogva, a hõsi halálról és a hõsökrõl ejtenék néhány szót.
A Hõsök Napja - rendezvények protokolláris lefolyása rendszerint az emlékmûnél zajlik le:
Himnusz, emlékbeszéd, esetleg szavalat, koszorúzások, Szózat. Aztán jönnek a hétköznapok.
Mindez évenként ismétlõdik.
De máskülönben szoktunk-e gondolni a háborúban hõsi halált halt katonákra?
Elképzeltük-e már valaha is annak a testi és lelki szenvedésnek a mértékét, amely egy csatatéri
halált megelõzhet. A magáramaradottságnak, a vígasztalanságnak, a családtagok fájó
felidézésének-, a halál tudatosulásának és megmásíthatatlansága érzetének perceit vagy akár
óráit? A testi kínokról nem is szólva. A hõsi halál a hazáért hozott személyes áldozat. Mint ilyen,
mind a társadalom oldaláról nézve, mind transzcendens vonatkozásban nagyfokú értékkel bír. De
az áldozatot hozó személy nem csupán a maga érdemét emeli magasra, hanem halála - minden
bizonnyal -egyben mások számára is transzcendens erõ- és energiaforrás. Jézus Krisztus urunk
mint Istenember az egész emberiségért szenvedett kereszthalált, és áldozatával egy új
átnemesült örökké tartó élet és világ bekövetkezésének lehetõségét teremtette meg. Az egyszerû
katona a hazájáért áldozta fel életét. Az õ áldozata is érdemszerzõ, és ugyanakkor kifelé is
hathatós: ha együtt érzõ lélekre talál benne erõ- és energiaforrássá válik.
Gondoljunk gyakran a hõsi halottakra, ajánljuk õket Isten kegyelmébe, hogy erõsödjék
hazaszeretetünk, nemzeti tudatunk, áldozatkészségünk és szolidaritásunk egymás iránt. És
legyünk nekik hálásak, mivel értünk valójában helyettünk haltak meg.
Befejezésül legyen szabad egyik dolgozatom zárómondatát idéznem:
" Ha nem akarjuk, hogy a történelem a m.kir.Honvédség II.vh-s élethalálharcát és véráldozatát
hiábavalónak könyvelje el, csak egyet tehetünk, és ezt meg is kell tennünk:hõseink kiontott
vérébõl kell hitet és erõt merítenünk egy boldogabb magyar jövõ felépítéséhez."
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