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Gubás Jenő  

„Az emberiségnek egy nemzetét megtartani" 

„Az emberiségnek egy nemzetét megtartani, sajátságait mint ereklyét meg ő rizni, ... 
nemesíteni erő it, erényeit, és így ... végcéljához, az emberiség feldics ő ítéséhez vezet-
ni, kérdem, lehet-e ennél ... tisztább érzés; s ha csak mint hangya í11y megdics ő ítés-
hez egy paránnyal is járulhatni, van-e ennél emberek közt ... édesb osztályrész?" 

Tisztelt Ünnepeltek, kedves Megjelentek! 

Akiket ma megünneplésben részesítünk, azok 
életük nagy részét oly módon alakították, és tevékenysé-
gükkel abba az irányba fordultak, hogy –Széchenyi gon-
dolatát vallva – mindig a nemzet ügyét szolgálhassák. 

A múlt év decembere világossá tette, hogy a 
magyarság bajban van. Nemcsak a szegénység sújtja 
egyre nagyobb arányban, de nem kevésbé a nemzet-
erkölcsi hanyatlás veszélye is fenyegeti népünket. Sor-
ra megfosztják nemes eszményeit ő l, s kapja helyükbe 
a pénz kultuszát, de annak is a félelmetes válfajait, 
mint amilyenek: a nyerészkedés, a serény munka meg-
vetése, az ügyeskedés. A tömeg elkábulva és elvakul-
va, lelkileg meggyötörve, s erkölcsi értékeiben megin-
gatva már hasztalan keresi a kijáratot a csapdából, a 
munkanélküliségb ő l és a kiszolgáltatottságból. Bizal-
matlanság és elidegenedés bomlasztja nemzetünket, 
mely már csak halványuló hittel bet űzi Berzsenyi sza-
vait: „Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz 
csuda dolgokat." Ez az erkölcsi fenyegetettség jellemzi 
mind a honi, mind a külhoni magyarság irányvételét. 

Aki a tavalyi népszavazás veresége miatt egy-
re csak azt a hamis fedd őéneket hallja határokon kívül 
is, belül is, hogy az anyaország cserbenhagyta a kire-
kesztett nemzetrészeket, az a világért se higgyen a 
megtévedt krónikásnak vagy megtévesztő  hamis hír-
nöknek! Ne higgyen nekik! Az anyaországban él ő  ösz-
szes magyar testvérünket nem ítélhetjük el a történte-
kért, s őt sehogyan sem mondhatunk ítéletet. Mi, hatá-
ron kívüliek ugyanis összességünkben nem vagyunk 
különb magyarok. Köztünk is voltakés vannak nemzet-
árulók és nemzetbomlasztók, kérkedve anyaország-
megtagadók. És jól tudjuk: nem a nemzettörzsön mú-
lott a betervezett vereség! 
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Végső  ideje, hogy legalább mi — egymással 
megbékélve – nemzetben kezdjünk végre gondolkod-
ni és tevékenykedni. 

Az anyaországi magyarságnak most az Aracs 
nevében üzenjük: mi, nemzetben gondolkodó honfitár-
saik, idekint a trianoni határon kívül is jól tudjuk: azon a 
napon az anyaország többsége — a hatalom elriasztó 
ügyeskedése ellenére is – igennel szavazott, még ha a 
voksolás megbuktatásában a hatalmi megtévesztés és 
megfélemlítés bizonyult is gy őztesnek. 

Üzenjük még, hogy a nemzetnek, szerintünk, 
most nem bosszúra, sem számon kérésre van szüksé-
ge, hanem okulásra. Kirekesztettségünk keser ű  tényé-
bő l és magunkra hagyatottságunk okozta mindennapi 
kínjainkból megtanultuk ő rizni és félteni az "oxigén"-t, 
vagyis anyanyelvünket és nemzeti öntudatunkat. 

Erre törekedtek és törekszenek mai ünnepeltje-
ink is. Minden csalódás és gáncsoskodás ellenére vég-
zik a nemzeterősítő  tevékenységüket. Ezért mindany-
nyiuknak hálával és köszönettel tartozunk. Szívb ő l kí-
vánjuk, hogy jó egészségben még sok évig ilyen lelke-
sedéssel végezzék munkájukat, biztosan remélve, 
hogy a magyarság –széttagoltsága ellenére is –
összefogással és közös er ővel majd erősödni fog lélek-
ben is, anyagiakban is. Tevékenységük és elveik válja-
nakeszményképpé mai ifjúságunk számára, mint aho-
gyan mi is példaképünknek tekintjük azokat a magyar 
mártírokat, akik a háború utáni megtorlásokban életük-
kel fizettek csak azért, mert a délvidéki magyarság bol-
dogulásáért tevékenykedtek. Fogadalmunkhoz híven 
minden évben megemlékezünk róluk. 

A zombori Deák Leó és a torontálvásárhelyi 
Gachal János püspök úr után ez alkalommal dr. Bogner 
József tanárra és újságíróra emlékezünk, akit a titói hata-
lom 1945-ben ártatlanul megkínzott és kivégzett. Ő  is va- 
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lószínű leg ott nyugszik a Zentai úti temet ő  mögötti még 
mindig föltáratlan tömegsír több száz áldozata között. 

Dr. Bogner József 1907, március 19-én 
Torontáltordán született egy hétgyermekes családban. 
1937-ben Szabadkán telepedett le, és a szegény sorsú 
magyar gyermekek diákotthonának az igazgatója lett. 
Az ingyenes vagy kedvezményes ellátást biztosító kol-
légium egyházi és magyarországi segélyekb ő l tartotta 
fönn magát, és célja volt, hogy a délvidéki magyar ér-
telmiség újabb nemzedékeit nevelje föl. 1942-ben a 
Délvidéki Magyarság cím ű  újság fő- és felel ős szer-
kesztője lett. A háború végén a front közeledtével töb-
ben is kérték, hogy távozzon külföldre, amíg a dolgok  

el nem rendeződnek. Ő  ennek ellenére itthon maradt. 
Azzal érvelt, hogy nem csinált semmi olyant, amiért 
menekülnie kellene. 

A balkáni soviniszta gy ű lölet 1944. október 17-
én sajnos mégis a letartóztatásához vezetett. Megkí-
nozták, és — a több száz ártatlan magyarhoz és nem 
magyarhoz hasonlóan — 1945. április 25-én kivégez-
ték. Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Végezetül engedjék meg, hogy a díjazottaknak 
további sikeres munkálkodást és jó egészséget kívánva 
megköszönjem mindazt, amit a délvidéki, illetve az egye-
temes magyarságért tettek és tesznek a jöv őben is. 
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