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Március 15-i ünnepség és kiállítás megnyitó a Tájházban; 

Garan Béla polgármester ünnepi beszéde  

Kedves Gyerekek, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ünneplők! 

 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a jósvafői tájházban, nemzeti ün-

nepünkön, az 1848-49-es szabadságharc és forradalom tiszteletére rendezett 

megemlékezésünkön. 

 

Ehhez kapcsolódóan engedjenek meg egy kis kitérőt, ami mégis szervesen kap-

csolódik az akkori történésekhez.  Ez év február 12.-én avattunk emlékművet a 

Komlós kanyarban a helyi, ez időszakhoz kapcsolódó események tiszteletére, 

amikor is a Jósvafőiek a szomszédos település, Aggtelek lakóival összefogva a 

kőhorog eltorlaszolásával akadályozták a császári seregek visszavonulását. Ez-

úton is tisztelettel adózom korabeli őseink előtt, mert irányt mutatnak. Megmu-

tatták, hogy a történelem folyamatában, saját sorsunk irányításában egyet tehe-

tünk  amikor, és ahol élünk  tesszük a tőlünk joggal elvárhatót, kiállunk a szü-

lőföldünk, a hazánk érdekeiért.  

 

Az emlékműavatást követően Katona Tamás történész tartott a "Tengerszem 

szalon" rendezvénysorozat keretén belül érdekfeszítő előadást a reformkor, 

1848-49 történéseiről. Számomra egy teljesen új szemléltetési módban ismer-

kedhettem az akkori történelmi eseményekről. Sajnálom, hogy nem tudom 

Önöknek ezt most itt továbbadni. 

 

Visszatérve 1848. március 15.-re, mindannyiunk számára ismerős a 12 pont, a 

Mit kíván a magyar nemzet? Talán nem ünneprontás, de mindig eszembe jut, 

amikor készülve a beszédemre anyagot gyűjtök, és beszédek, kordokumentumok 

között keresgetek, hogy vajon mi valósult meg az akkori követelésekből napja-

inkra. Természetesen nem tisztem és jogalapom sincs talán, hogy én ítéljem meg 

és tegyek összehasonlításokat történelmi események és mindennapjaink történé-

sei között, ennek ellenére a tizenkét pontot olvasva, felidézve óhatatlanul előto-

lakodnak kérdések.  

 

    Mert nézzük csak: 

 

 Egy: Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 

 

A sajtóban, napjainkban is a fontosabb, életünket befolyásoló témákban párt-

szempontok alapján tálalt híreket olvashatunk, az elektronikus leveleinket elol-

vashatják, telefonjainkat lehallgathatják. 
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Kettő: Felelős minisztériumot Buda-Pesten. 

 

Ha csak az úgynevezett rendszerváltás óta eltelt időt nézzük, kormányok jöttek- 

mentek, de az átlagember érdekeit képviselték vajon? Az országot, a nemzeti 

vagyont kiárusították, a kétes ügyek az állampolgárok elől titkosítva. Felelősö-

ket látunk az óta is? 

     

Három: Évenkénti országgyűlést Pesten. 

 

Az ülések gyakoriságával gondolom nincs baj, a parlamenti képviselők költség-

térítése, tiszteletdíja megszavazásában pedig mindig megvan az egyetértés párt-

hovatartozástól függetlenül. Viszont a húsz év is kevés volt, hogy az ország jö-

vője szempontjából kulcsfontosságú kérdésekben konszenzuson alapuló alaptör-

vények szülessenek. 

 

 Négy: Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 

 

Talán csak látszat, mikor azt tapasztaljuk nap, mint nap, hogy a törvény mintha 

csak a tisztességgel dolgozó és adózó állampolgárokra vonatkozna. Mert a fe-

hérgalléros gazdasági, valamint az un. megélhetési bűnözők mintha ezen kívül 

állnának. 

 

Öt: Nemzeti őrsereget. 

 

Hat: Közös teherviselés. 

 

Az elmúlt időszakban és napjainkban is úgy látszik a sűrű fillér elvén könnyebb 

a bérből és fizetésből élők juttatásait kurtítani. Lásd szuper bruttósítás és társai, 

míg egyre nagyobb arányú a társadalomban, a különböző rendelkezések alapján 

mentesülők vagy kedvezményekben részesülők aránya. Ugyanakkor a nagy-

vállalkozók, bankárok egy része pedig külföldi, hazánkban nem adózó cégekbe 

viszik pénzüket.   

     

Hét: Úrbéri viszonyok megszüntetése. 

 

Korszerűsített formában van jelen napjainkban. A gazdaság szűk rétegű irányítói 

a termelődő profitot lefölözik, a költségeket viszont a társadalom dolgozóival fi-

zettetik meg. A multinacionális cégek révén pedig az itt megtermelt haszon kül-

földre vándorol. 
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 Nyolc: Esküdtszéket, képviseletet egyenlőség alapján. 

 

Látjuk az igazságszolgáltatás anomáliáit is. A büntetőperek évekig húzódnak, és 

kellő kapcsolatrendszerrel, valamint a sztárügyvédek segítségével gyakorlatilag 

sok mindent el lehet kendőzni. Az átlagembert a legkisebb vétségért is számon 

lehet kérni, míg az un. megélhetési bűnözők közül is soknak saját ügyvédje van.  

  

Kilenc: Nemzeti bankot 

 

A rendszerváltáskor még meglévő bankrendszer teljes egészében a nemzetközi 

kereskedelmi bankok kezében van. Az európai országok közül az egyik legma-

gasabb a hazánkban alkalmazott kezelési, kamat és bankköltség. A szerződése-

ket egyoldalúan módosítják. Mindezt, ha az átlagbérekhez viszonyítjuk, a kép 

még rosszabb. 

 

Tíz: A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katoná-

inkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 

 

A mai magyar hivatásos hadsereget és felszereltségét látva, akiknek telephelyeit 

vagyonbiztonsági cégek védik, azt gondolom sokról nincs mit beszélni.  

         

Tizenegy: Politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 

 

Tizenkettő: Uniót Erdéllyel. 

 

A mai történelmi viszonyok közepette ennek értelmezése más megvilágításba 

kerül, azonban az érintettek és az anyaországban élők érdekei messzemenő fi-

gyelembe vételével lehet csak megtalálni az ideális megoldást a határon túli ma-

gyarsággal. 

 

Elnézést kérek, ha megállapításaim kicsit summásra sikerültek, ám úgy érzem az 

akkori felvetések, ha más jellegűek is, de sajnos napjainkban is időszerűek. 

 

Visszatérve 1848. március 15.-ére. Kell, hogy példaértékű legyen ez a nap, szá-

munkra. Kell, hogy emlékezzünk, és tisztelegjünk múltunk hősei előtt, kell, 

hogy erőt merítsünk mindennapjaink kihívásaival szemben. 

 

A történelem mutatja, sok tényező kell ahhoz, hogy sorsunkban pozitív változá-

sok induljanak el, de egy elengedhetetlen: a társadalom aktív szerepvállalása, 

érdekei igazi képviselete. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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Garan Béla ünnepi beszédét mondja 

 

 
 

Dr. Veres László nyugalmazott megyei múzeumigazgató kiállítás 

megnyitója 
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Az iskolások ünnepi műsora és az ünneplők egy csoportja 


