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Megnyitó
Elnök: Harai Dénes egyetemi tanár

Csihák György a ZMTE elnöke:
Köszönet a szervezőknek, a házigazdának és az
előadással szereplőknek1
Jó reggelt kívánok! Gondolom, helyes, ha az első szó a köszöneté. Köszönöm mindenekelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, hogy immáron harmadízben ad helyet ennek a rendezvényenk. Tanár úr [Harai Dénesre mutat], nagyon szépen köszönjük. Természetesen köszönöm Egyesületünk tagjainak, leginkább azon tagjainknak, akik – mától számítva több, mint egy
éve visszafele – megkezdtük ennek a rendezvénysorozatnak az előkésíztését, és azóta is szorgalmasan dolgoztak. Ezen belül is az orsozlánrész Harai Dénes tanár úr volt szíves válalni és
teljesítette is. Köszönöm az előadóknak, akik néhol szinte még messzi földről is idejöttek, hozva
a maguk tudását, óriási ismeretanyagát. És nagyon remélem, hogy sikerül egy komoly tudományos rendezvényt tartanunk a mai napon és a holnapi nap, déllőtt folyamán is.
Egyesületünk tagjairól annyit azért elmondok, hogy – azt majd fogják látni, mert az egyesület jelvényét viselik [mutatja a nyakában függő kerek jelvényt], – hogy minden támogatás,
minden segítség, különösebb anyagi előny várása nélkül bő harminc éve igyekszük a magyar
tisztességes nemzeti történelemkutatást segíteni. Nem azt mondjuk, hogy mink tudjuk, hogy
mink vagyunk az istennel kapcsolatban, nem, mink azt mondjuk, hogy mink keressük az igazságot. Nem hirdetjük: keressük. S remélem, hogy a mai és holnapi előadás sorozat is fogja ezt
majd igazolni.
Természetesen köszönöm mindazoknak, aki a háttérből segédkeznek. Bizony, nehéz azt
tudni, sőt, talán legtöbben nem is tudják, hogy egy ilyen rendezvény nem születhet, nem sikerülhet egy sor szorgalmas, egyszerű munkát végző embernek a közreműködése nélkül. Akik a
háttérben vannak, talán egy pillanatra sem látszanak, de semmiféle komoly rendezvény egész
biztosan nem sikerülhet nélkülük. Köszönöm tehát mindezeknek szíves fáradozásukat és munkájukat.
Köszönöm természetesen annak is, aki ebben a, hogy is mondjam, nem annyira háttérből,
hiszen a legelső sorból, óriási feladatot válalt. Münchenből eljön, és az egész redezvényt fölveszi. Kiváló profi szakember, tehát nem amatőr. Ő is, mindenféle külön elismerés, azt akartam
mondani: reménye nélkül, de hiszen eben nem is reménykedett. Egyszerűen felajánlotta segítségét. És nagyon szépen köszönöm, hogy testvéreddel, segítőtársaddal együtt [rájuk mutat] itt
vagytok, és ebben segítetek. Köszönöm szépen. Az ő kérésükre meg kell kérdezzem, hogy vane itt valaki, – és emelje fel a kezét – aki nem szeretné, hogy a filmen szerepeljen. Nem akarja,
hogy az arca látszódjék. Kérem, emleje föl a kezét. [Szétnézve:] Ilyen nincsen, tehát akkor nem
kell ezen aggódni. Mindenesetre mindenki láthatja, ha feléje fordul a kamera, és ő el tud fordulni, hiszen ez egy aránylag egyszerű dolog. De kérem, hogy erre ettől kezdve mindenki amga
ügyeljen.
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A megnyitó beszéd szószerint leírva.
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Amint tetszenek látni, az egész rendezvény alatt hátul [a hallgató közönség mögé mutat]
egyesületi könyveekt, kiadványokat és egyetemi kiadványokat el lehet vinni, az azért van ott.
Mindenki kedvére, tetszése szerint válogathat, s elviheti. Tessék szíves lenni ezt akár tovább is
mondani, hogy aki majd később jön, ő is tudhassa ezt.
Amint már az elnök úr [Harai Dénes levezető elnökre mutat] itt már mondta, az egész rendezvény ideje alatt mindig itt elnököl valaki. Nagyon kérem, hogy szíveskedjenek az utasításait
mindenkor pontosan betartani. A Házirend ki van téve.
Az első elnök Harai Dénes [rámutat] egyetemi tanár, egyesületünk kiváló tagja, aki az előző
Nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettese is volt. Ma már csak nyugalmazott ezredes, de azért
egyetemi tanár, és bizony igen sok munkét végez ebben az egyetemben és a mi egyesületünkben
is mind a mai napig. És utána pedig Újvári tanárnő, a Katolikus Egyetem docense, történelemtudomány kandidátusa fog elnökölni. Kérem, szíveskedjenek akkor az ő utasításait követni és
akkor tanár úr, talán megkérem, hogy az elnöklést vedd át.
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