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 In memoriam Prof. Dr. Horváth János  

 Emlékkonferencia 

  Kodály Zoltán:  Galántai táncok, első tétel  (zenei bejátszás) 

 

Köszöntjük Önöket! Az imént Kodály Zoltán Galántai táncok című művének első tételét 

hallottuk, a Budapest Világörökségéért Alapítvány rendezvényeinek állandó szignálját.  

Tisztelt Emlékezők, kedves Vendégeink! Vida Péter vagyok, a Thália színház tagja. Köszön-

töm Önöket nagy tisztelettel a Budapest Világörökségéért Alapítvány nevében, az Alapít-

vány  IN MEMORIAM HORVÁTH JÁNOS című emlékkonferenciáján. 

Horváth János miatt jöttünk össze. Novemberben egy felejthetetlen ember és kiváló ha-

zafi távozott közülünk. Szeretnénk azokkal a szavakkal idézni őt most ide, amikkel a 

meghívottak, barátai visszajelzései illették: nagyrabecsült bölcs ember volt, jó ügyek 

pártfogója – régi jó barátja és harcostársa apámnak – Családjainkat egy évszázados ba-

rátság kötötte össze az Esze Tamás – Széchenyi István – Bajcsy-Zsilinszky Endre nemzeti 

gondolkodás alapján. – A magyar politikai élet olyan markáns egyénisége távozott, aki a 

háború utáni demokratikus kibontakozási kísérlet elkötelezett híveként később a magyar 

forradalom külországi szószólója, a kommunizmus bukása után az új Magyarország béké-

re és kölcsönös megértésre törekvő, aktív humán-munkása volt. Büszke vagyok rá, hogy 

barátja lehettem. – Földije és nagy tisztelője vagyok. – A Teremtő hosszú, boldog, ugya-

nakkor küzdelmes és hazájáért, valamint a magyarságért végzett, tevékeny élettel aján-

dékozta meg. Sokat tanulhattunk Tőle. 

Valóban: Horváth János 18-tól 98 éves koráig, 80 éven át hűségesen és eredményesen 

szolgálta a hazáját – amiért és szeretetreméltó lényéért sokan tisztelték és szerették.  

 

 



 
 
Engedjék meg, hogy mielőtt mások szólnának róla, ő maga beszéljen. Minden kommentár 
nélkül felolvasok néhány részletet Horváth János egy írásából:  

Horváth János:  

A jövő Lengyelországa és Visegrád jövője – Nyílt levél Zbigniew Brzezińskihez, 1999. - részletek 

Egy „amerikai lengyelhez” 
 
Előadásodat olvasva felidézem megismerkedésünket a 70-es évek elején a Columbia egyetem 
nemzetközi kutatóintézetében. A 12 fős munkacsoportnak te voltál a vezetője, én a közgazdásza. 
Minden hét szerdáját reggeltől estig tartó szikrázó vitákban töltöttük együtt. Hány és hány konfe-
rencián, fehérházi, külügyi, biztonsági és kongresszusi alkalommal cseréltünk eszmét azóta! Hogy 
közben kollegákból barátokká is lettünk, ahhoz a lengyel-magyar sorsrokonulás is hozzájárult. 
Ugyancsak közös igyekezetünk is, hogy befogadó hazánk ügyével együtt szülőhazánk ügyét is 
szolgáljuk, és az egész „tábor” leválását a szovjet impériumról. 

Álmodhattuk-e akkor, hogy egy napon Galícia díszpolgára leszel? Hogy nemcsak Washingtonban 
számítasz a világpolitika irányadó szakértőjének, hanem Varsóban is. Álmodhattam-e én, hogy 
megérem: nemcsak vendégtanárként látogathatok haza, hanem végleg hazatelepedhetek, hogy – 
1945/47 után – 1998-ban újra képviselőként ülök majd a magyar parlamentben?   . . . 

Felemelő személyes viszonyod a történelmetekhez. A függetlenségért fegyvert fogó édesapádra 
való emlékezésed – és édesanyádra, aki fiatal lányként az eloroszosításra ítélt Varsóban nem ta-
nulhatott lengyelül. Zálog ez arra, hogy másoknak, a határainkon kívül rekedt magyaroknak is át-
érzed igényüket az anyanyelvükön oktató iskolákra. Arra, hogy éppúgy magyarok maradhassanak, 
ahogyan a lengyelek a 130 esztendős felosztás alatt sem váltak oroszokká, sem poroszokká, sem 
osztrákokká.  . . . 

Ami a krakkói előadásossal kapcsolatos hiányérzetemet illeti, azt az ébresztgette bennem, hogy a 
jövő Lengyelországáról prelegálva nem emlékeztél meg a visegrádi együttműködésről. Sem Len-
gyelországnak, mint a legnagyobb hatalomnak a részvételéről benne, sem annak szerepéről a 
„Keletre ugródeszka” Lengyelország déli biztonságában. A jagellói minta évezredfordulói rein-
karnációjának nem az-e a neve, hogy Visegrád?   . . . 

A visegrádi országokat nem csak a középkori dinasztikus kapcsolatok indították el egy rokonuló 
politikatörténeti úton. A nyugati keresztény vallás-, intézmény- és művelődéstörténeti ezredéves 
befolyás olyan mély mentalitási rokonulást is teremtett bennünk és közöttünk, amelyet a 40 éves 
szovjet megszállás elszigetelni próbált ugyan, de megszüntetni nem tudott. Nem véletlen, hogy 
az ’56-os, a ’68-as és a ’80-as robbanás ezekben az országokban következett be.   . . . 

Az is kézenfekvő, hogy a többi hasonló történelmi előzményekkel érkező, Nyugat pereme volt, 
szocialistauralt ország – Szlovénia, Horvátország és a három balti ország – egymással és a 
négyekkel összehangoltan, a Visegrádban adott mintára figyelve, esetleg ahhoz csatlakozva 
készüljön az EU-hoz csatlakozásra, az euroatlanti értékvilág keletre közvetítésére. Lengyelország 
a Baltikumhoz, Magyarország a két adriai országhoz teremtheti meg a földrajzi kapcsolatot. 
Románia számára pedig különös esélyt teremt a visegrádi csatlakozásra, hogy ez az ország mindig 
is szorosan kötődött a nyugati világhoz, amiben kiemelt szerepet játszott a román értelmiség 
latinos műveltsége, valamint a görög katolikus, a német és a magyar kisebbség jelenléte.   . . . 

Tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni kell hát nemcsak a visegrádi együttműködés napi feladatairól, 
hanem az alapjairól, a finomstruktúráiról, a világpolitikai összefüggéseiről is, amelyben különös 
jelentősége van az amúgy is nagy hagyományú lengyel-magyar kapcsolatok kiemelt kezelésének. 
Bölcs közvetítők jószolgálatai sokat segíthetnek. És segíthet a „hely szelleme” is. 

Viszontlátásra, Zbigniew, Visegrádon! 



 

 

Bouquet László, Hiller István, Martonyi János, Navracsics Tibor, Jókay Károly és Vida Péter 

 
Felkérem Navracsics Tibor urat, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa 
program kormánybiztosát, nyissa meg az emlékkonferenciát. 

 

 Navracsics Tibor megnyitója 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kissé zavarban vagyok, hiszen nálam sokkal érdemesebb szereplők és egyéniségek vannak itt a 

színpadon is és a nézőközönségben is, akiknek meg kellene valójában nyitniuk ezt az emlékkon-

ferenciát, amikor Horváth János életéről és munkásságáról beszélünk. Ha valahogy próbálok ma-

gamnak magyarázatot találni erre a nem várt tisztességre, akkor csak azt tudom mondani, hogy 

talán én voltam az utolsó, aki még életében láthattam őt a kórházban, amikor látogattuk, és hagya-

téka egy apró darabjának a birtokosa is lehetek, amikor rámhagyta, hogy amikor csak megszólalok 

nyilvánosság előtt, akkor mindig mondjam el, hogy mi ugyanazt gondoltuk a világról és ez, ahogyan 

ő mondta, ez a bizonyítéka annak, hogy amit ő gondolt a világról, az nem avitt és nem elavult. (Ki-

csit rosszmájúan megfordíthatjuk és mondhatjuk, hogy amit én gondolok a világról, az avitt és el-

avult, János bátyámmal együtt.) De ez mindenképpen egy olyan megtisztelő hagyaték, olyan meg-

tisztelő momentum, ami talán feljogosíthat engem arra, hogy egy rövid bevezetővel megnyissam 

ezt a konferenciát. 

Mert valóban így volt, még ha Horváth János ott, a kórházi ágyán túl szerényen is fogalmazott – 

ahogyan ő általában szokott –, amikor azt mondta, hogy mi ugyanazt gondoltuk a világról, mert az 

igazság az, hogy én gondoltam azt a világról, amit ő gondolt, mert egy kicsit a világképemet is úgy 

alakítottam, ahogyan ő gondolta. Időben nem hosszú ideig dolgoztunk együtt, vagy voltunk barát-

ságban – hiszen azt mondhatom, hogy barátok voltunk –, főleg hogyha az ő életútját nézzük, akkor 

tulajdonképpen ez csak egy epizód volt, de egy fontos epizódja a demokratikus Magyarország tör-

ténelmének. Hiszen amikor ő 1997-ben ismét bekapcsolódott a magyar politikai életbe, akkor a ma-

gyar demokrácia még mindig tulajdonképpen csak az első lépéseit tette, és ő maga is úgy gondolta, 

hogy az a tudás, az a tapasztalat, amit az azt megelőző évtizedekben különböző politikai rendsze- 

 



 

rekben, különböző kontinenseken, különböző helyzetekben felhalmozott, az hasznára válhat a 

magyar nemzetnek.  

Hiszen egy páratlanul okos emberre emlékezünk most. Okos emberre, nemcsak a szó hétköznapi 

értelmében. Úgy is, hiszen mindannyian ismerjük az életútját, pontosan tudjuk, hogy lett a cecei 

tehetséges parasztszülők, módos parasztszülők gyermekéből nemzetgyűlési, országgyűlési képvi-

selő, már fiatalon a kisgazda párt meghatározó képviselője, hogyan dolgozott a gazdasági kabinet-

ben, hogyan dolgozott a háború után a forint bevezetésén, a valutastabilizáláson, az új rend kialakí-

tásán, hogyan állta ki a különböző pribékek ütéseit, nemcsak fizikailag, hanem intellektuálisan is, és 

hogyan tudta megőrízni a saját személyiségének integritását, egészen az ezredfordulóig, de okos 

volt a szó politikai értelmében is, hiszen a politikai okosság az nem csupán észbeli képességet je-

lent, hanem olyan tapasztalatot, olyan bölcsességet, amelyet talán ma már, ebben a nagy fiatal-

kultuszban vagy ifjúság-kultuszban hajlamosak vagyunk leértékelni, mindent az innovációnak, a 

megújításnak, a non-konformizmusnak tulajdonítunk, holott valójában ez a bölcsesség az, ami a 

legstabilabb alapját adhatja a jövőről való gondolkodásnak.  

     Navracsics Tibor 

 

És én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy aktív országgyűlési képviselőként is és amikor 

már visszavonult, akkor is szinte napi kapcsolatban lehettem vele. Sokszor találkoztunk, sokszor 

beszélgettünk, és egy kicsit beavatott engem ebbe az okosságba. Ebbe az okosságba, ami a közel 

egy évszázados életút, amely minden mozzanatában pontosan tükrözi a magyar történelem és a 

magyar politikatörténet megannyi kiágazását és zsákutcáját is. Hiszen felfoghatjuk Horváth János 

életét úgy is, mint egy meg nem valósult pályáját a magyar polgárosodásnak. Az az út, amit ő befu-

tott, ha befuthatta volna teljes egészében, ha megadatott volna az a lehetőség, hogy békésen, 

lépésről lépésre építkezve, mindvégig a hazájában, független hazájában maradva, szabad ember-

ként végigélje az életét, akkor talán a mai magyar társdalom is egy erősebb polgári társadalom len-

ne. Hiszen akkor az a polgárosodási pálya, amely a magyar történelem egyik nagy ígérete volt, kitel-

jesedhetett volna. De tekinthetjük úgy Horváth János életútját, mint egy kirobbanó politikai tehet-

ség életútját, ha megvalósulhatott volna teljes egészében, ha nyugodtan, szabadon politizálhatott 

volna a hazájában. Ki tudja milyen távlatok nyíltak volna még meg előtte, milyen pályákat futhatott 

volna  még be,  ha nem kellett volna előbb a nyilasok,  majd a kommunisták elől menekülnie,  majd  



 
 

aztán 1956-ban nem kellett volna elhagynia a hazáját, azért, hogy közvetítsen a hazájáért, az idő-

közben megszűnt szabadságú hazájárt. Felfoghatjuk úgy is, mint a totális rendszerek elleni ellenál-

lás személyes szimbólumát – hiszen ő az, aki tökéletesen példázta azt, hogy nácizmus és kommu-

nizmus ugyanannak a totális ideológiának, ugyanannak az embertelen politikának két vadhajtása, 

és amivel szemben, ideológiai hovatartozás nélkül minden magára valamit adó, gerinces, erős ér-

tékrendszerrel rendelkező embernek ellen kell állnia. És ő ezt tette saját élete kockáztatásával, 

saját testi épsége kockáztatásával, és mindig újrakezdte, és nem adta föl a reményt. 

És Horváth János pályáját úgy is leírhatjuk, mint az örök magyar remény pályáját. Hiszen ő volt az, 

aki mindig optimista volt. Aki, ha verték, ha kifosztották, ha kitelepítették, ha a munkahelyét veszí-

tette el és segédmunkásként kellett elhelyezkednie, ha a hazáját veszítette el, és Amerikában kel-

lett új életet kezdenie, akkor is mindig újrakezdte. És mindig sikeres volt. Az a paraszti vér, ami 

számára lehetővé tette, hogy a szülei örökségét, amire rendkívül büszke volt, továbbvigye, tovább-

fejlessze és tökéletesítse, ez megőrízte őt, közel száz éven keresztül. És megőrízte nekünk is az ő 

életművét. És most már rajtunk a sor, az emlékkonferencia résztvevőin, illetve a magyar közvéle-

mény szereplőin, hogy továbbvigyük ezt az örökséget, továbbvigyük ezt a hagyatékot. Ne hagyjuk, 

hogy Horváth János emléke elhalványuljon.  

És azt se hagyjuk, hogy ne tegyünk meg még egy olyan gesztust, ami talán egy örök fájdalom gyó-

gyítása lenne János életében. Mindvégig fájlalta, hogy a második világháború utáni nagyon rövid, 

korlátozott és nem teljesen szabad demokratikus periódust nem értékeltük a helyén. Nagyon fájt 

neki, hogy Nagy Ferencet, aki az ő emlékei szerint, az ő tapasztalata szerint a magyar politika egyik 

legkimagaslóbb személyisége volt, nem helyeztük oda a magyar politika kincsestárában, ahol a 

helye lenne. Kezdjünk el ezen dolgozni, és teljesítsük ezt a végakaratát is.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 

Köszönjük, Kormánybiztos Úr! 

Most Johann Sebastian Bach c-moll csellószvitjének fuvola-átiratából az Allemande és a 
Courante tételeket hallgatjuk meg Rákóczy Anna fuvolaművész előadásában. 

 

Rákóczy Anna fuvolaszólója 

 

Gyönyörű volt. Köszönjük, Művésznő. 

A megemlékezők Horváth János személyiségének, életének, munkásságának külön-
böző oldalait villantják fel. Mind barátainak is mondhatták magukat. 

Felkérem Martonyi János urat, több ciklusban Magyarország korábbi külügyminiszterét, 
hogy tartsa meg előadását. 

 

Martonyi János 

 

Minden megemlékezésnél az a legfontosabb, hogy mi jut legelőször az eszünkbe. Ponto-

sabban, hogy mit érzünk először. Horváth Jánossal szemben én mindenekelőtt hálát érzek. Kö- 



 

szönetet érzek az országom, a hazám, nevében, sőt a „szabad világ” nevében, és természetesen 

a saját nevemben.  Nagyon sokat tanultam tőle: józanságot – annak a bizonyos cecei kisgazdának 

a józanságát –, mértékletességet, bölcsességet, tárgyilagosságot és persze tartást, erőt. Mert az 

volt benne bőven. Mindannyian még mindig tanulhatunk tőle.  A másik, amit érzek a köszöneten 

és a hálán túl, az a büszkeség.  Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek az elátkozott XX. század-

nak is meg voltak a nagy magyarjai. Nagyon nagy magyarjai. Sőt, ennek a sokat bírált elmúlt 30 

esztendőnek is meg voltak a nagy magyarjai. Horváth János ezek közé tartozott, igazi nagy ma-

gyar volt, bárhol is élt, bármit is tett, minidig erről a különleges jellembéli, morális és intellektuális 

nagyságról tett tanúbizonyságot.  

Ilyen alkalomkor természetesen fölmerülnek az emberben a személyes élmények is: mikor és ho-

gyan találkoztam vele először?  Nos, én viszonylag későn, de még azért idejében találkoztam vele 

1990 januárjában, Indianapolisban, ahol az emlékezetes Kék Szalag Bizottság ülésezett; ránézek 

Márer Palira – nagyon örülünk, hogy itt vagy – és  Jeszenszky Gézára, akik szintén ott voltak. És 

hát persze ott volt egy nagyon nyílt, egyenes tekintetű, amerikai-magyar professzor, aki a lehető 

legízesebb magyarsággal beszélte a magyar nyelvet.  Tájszólással is beszélt, de én nem tudtam 

megállapítani, hogy ez melyik tájegységnek a tájszólása. Abban biztos voltam, hogy nem szegedi 

és nem is hódmezővásárhelyi, mert azt ismerem, és én is beszélem. De ez egy másik tájszólás volt, 

mindenesetre nagyon magyar. Csak pár órával később jöttem rá, hogy ő az angol nyelvet ugya-

nezzel a tájszólással beszéli, és akkor jutott eszembe az édesapám, aki jól beszélt angolul, de 

ugyanezzel a sajátos magyar kiejtéssel. Lehet, hogy a 30-as években így oktatták az angolt, de én 

azt hiszem, hogy az Amerikában élő magyarok esetében többről volt szó. Ők így is őrizték a ma-

gyarságukat, mert bizony Horváth János a magyarságát tökéletesen megőrizte. És ami akkor ott 

történt, megmaradt bennem. Ő volt az, aki a nagyon változatos összetételű Kék Szalag Bizott-

ságban és annak a peremén, bemutatta a magyart a magyarnak, összehozta a magyart a magyar-

ral, békítette az anyaországi magyart az anyaországi magyarral. Már akkor is szükség volt erre. Ezt 

ő élete végéig megőrizte. Ő az egész Magyarországot, az egész hazát, az egész nemzetet képvi-

selte. Szó esett az imént az életéről, én nem szeretnék ezekre visszatérni. Navracsics Tibornál 

szebben ezt amúgy sem lehet elmondani. Egy biztos: senki nem ismerte úgy az elmúlt száz esz-

tendő magyar történelmét, mint ő. Ismerte, értette, és ami ennél sokkal több, átélte és alakította. 

Annak a bizonyos „Bibó-i” három esztendőnek a lényegét senki nem ragadta meg olyan jól, mint 

ő. Az átélés jogán ő pontosan tudta, hogy hogyan érlelődött, hogyan rejtőzködött, hogyan bon-

takozott ki a következő több, mint 40 év története, történelme abban a három évben.  Átélte, 

annyira átélte, hogy 1947 végén már be is került a börtönbe. Nem volt neki ez új, hiszen már a 

nyilasok is bezárták, hajszál híján belepusztult.  Ebben is jelképezi a magyar történelmet, a magyar 

sorsot. És amikor szükség volt rá, akkor elment Amerikába. Mert küldetése volt, feladata volt, 

azért ment el. A sors úgy hozta, hogy visszajönni már nem tudott, ott maradt, és tovább dolgo-

zott a hazája szabadságáért.  

Szintén egy személyes emlékem, amikor mesélt arról, hogy hogyan nyilvánult meg az amerikai 

politika részéről a közöny és közömbösség a magyarországi forradalom eseményeivel kapcsolat-

ban, például amikor az amerikai szenátorok azt mondták neki, hogy nem fogjuk az Amerikai Egye-

sült Államok biztonságát veszélyeztetni néhány forrófejű magyar fiatal miatt. És valóban, nem 

lehetett veszélyeztetni a világ biztonságát. De arra még nem gondolhattak a szenátorok, hogy ha 

ez a néhány forrófejű fiatal nincs, akkor az Amerikai Egyesült Államok nem nyeri meg a hideghá-

borút úgy és akkor, ahogy az megtörtént. Mert ez a néhány forrófejű fiatal indított el egy olyan  

 

 



 

folyamatot, ami végül is 1989-hez, 1990-hez, 1991-hez vezetett. És ez többek között Horváth Já-

nosnak, a „HORVÁTH JÁNOSOKNAK” az érdeme. És ahogy elhangzott már, 1997-ben valóban 

visszajött. Bár sokkal több Horváth János jött volna vissza! Nem tudott mindenki visszajönni, so-

kan már nem is éltek. Sokan már nagyon idősek voltak. Voltak, akik hazajöttek. Annyit senki nem 

segített, mint Horváth János. A Jó Isten megadta neki a fizikai és szellemi képességet, hogy még 

tovább dolgozzon hazája, az országa érdekében. Ha több Horváth János jött volna haza, ezek az 

elmúlt évtizedek is jobban, vagy akár még jobban sikerülhettek volna.  

Horváth János az Országgyűlés Külügyi Bizottságának egyik legaktívabb tagja volt. E Bizottság 

engem jó néhányszor meghallgatott, igaz, Horváth János mindig nagyon barátságos kérdéseket 

tett föl. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ő nemcsak a magyar történelmet értette a legjob-

ban, nemcsak a magyarságát érezte át a lehető legmélyebben, hanem a világot is nagyon jól is-

merte és értette, amint erről a Zbigniew Brzezińskinek írt levele is tanúskodik. Nagyon jól meg-

érezte a Visegrádi Együttműködésnek, Közép-Európának, a közép-európai identitásnak, a történe-

lemnek a lényegét. Az egész világot ismerte, nyitott volt a világra. Ő volt az, akiben példaszerűen 

egyesült a mélységes magyar önazonosság, identitás és a nyitottság a világra. A világ megértése, 

a világ látása. Valóban mindannyian csak tanulhattunk tőle. Eleget tanultunk? Ebben nem vagyok 

biztos. De azért ne adjuk föl, mert az emléke velünk van! És önmagában véve az, hogy most ilyen 

sokan összegyűltünk, azt mutatja, hogy őrizzük az emlékét. Őrizzük az örökségét, őrizzük a szellemi 

üzeneteit, őrizzük a tartását. Én csak azt kívánom, hogy legyen nekünk ebben a következő XXI. 

században is olyan nagy magyarjaink, mint Horváth János volt, akik a legjobb irányba alakítják 

ennek az országnak, ennek a nemzetnek a sorsát. 

Köszönöm szépen. 

 
Köszönjük, Miniszter Úr.  

Horváth János az elmúlt húsz évben a Fidesz politikusa volt. Igazi demokrataként ez 
azonban nem jelentette, hogy természetes érzései és jó emberismerete alapján ne lett 
volna baráti kapcsolata baloldali politikusokkal is. 

Hiller István, az Országgyűlés alelnöke, korábbi kulturális miniszter következik. Alel-
nök Úr! 

 

Hiller István megemlékezése 

 

Tisztelt Megemlékezők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Különösnek tűnik, hogy miért vagyok én ma itt. Felszínes leírásokat szemlélők számára mégiscsak 

szokatlan, hiszen amikor én kormánypárti voltam, ő ellenzéki volt, amikor ő kormánypárti volt, én 

voltam ellenzéki. Több mint tíz éven keresztül egymással szemben ültünk a parlamentben, és bizo-

nyos frakciófegyelmet betartva, általában másként szavaztunk. Aki ennyit lát és ennyit gondol, az 

semmit nem ért Horváth Jánosból. Semmit. Abból a demokrácia-felfogásból, amelyet ő egész éle-

tében, és az általam megismert durván másfél évtizedben vallott. Valóban megtiszteltetés és meg-

lepetés is volt, hogy – talán nem erős kifejezés, talán fedi az igazságot – az utóbbi másfél évtized-

ben barátja lehettem.  

Sok beszélgetés a Parlamenten belül és Parlamenten kívül – és hogyha elhiszik nekem, ezek meg-

határozó és döntő többsége nem aktuálpolitikáról szólt. Egy jókedvű, bölcs embert ismertem meg 

benne. Pedig ha az életutat, azt a bizonyos XX. századot, amelyben életének legnagyobb részét  



töltötte, ráadásul a már felelevenített kort, amelyet Navracsics Tibor és Martonyi János is precízen, 

pontosan írt le, nos hát, hogyha ezt nézzük, akkor mi oka lett volna a jókedélyűségre? Egy alka-

lommal beszéltünk erről, s egy olyan mondatot mondott, amit kitalálni csak az tud, aki ezt így átél-

te. Azt mondta: „Kiverték belőlem a pesszimizmust”. És ez a XX. századot és az ő életét ismerve, 

nem valamiféle elvont fogalom, hanem hogyha valami lehet prózai és fizikai, akkor ez az volt.  

Amikor az Országgyűlés ülését 2010-ben és 2014-ben korelnökként megnyitotta, akkor sem egy 

bizonyos pillanatig tartó, megtisztelő hivatalt látott el, hanem azzal a természetességgel ült és be-

szélt, mondta el a véleményét, amelyet egyébként a parlamenti jegyzőkönyvekből érdemes felele-

veníteni. Azokat a gondolatokat, amelyekről az ember úgy hitte, hogy a parlament alakuló ülésének 

nem az a legfontosabb mozzanata, hogy a korelnök mond valamit, hanem, hogy létrejön az új or-

szággyűlés. Nagyon izgalmas ennek a tanulmányozása.  

És volt egy apróság 2010-ben, mert hát ilyenkor vannak olyan megkötések, amelyektől nem állhat el 

az ember, és amelyeket fel kell olvasni – korelnökként ő is megtette, és a szöveg közben voltak 

számok. Ő ezeket a számokat angolul mondta. Amire, aki egy kicsit is ott volt lélekben, az felkapta  

a fejét. És én másnap beszélhettem vele, és megkérdeztem, hogy ez hogyan van? Hogy ott volt egy 

szöveg,  melyet természetesen magyarul olvasott, azzal a magyarsággal, amiről miniszter úr az 

előbb beszélt, de amikor jöttek a számok, akkor angolul. Nagyon, kimondottan érdekes, izgalmas, 

intellektuális beszélgetés jött ki ebből a, valljuk meg őszintén, nem  túl izgalmas tényből. Identitás-

ról, magyarságról, arról a fajta világlátásról, amely képes volt ezt a mi országunkat, és ezt a mi 

nemzetünket elhelyezni a világban. Azzal a bölcsességgel, amit megélt.  

De – és akkor szeretnék egy másik beszélgetésre utalni, hiszen részese, alakítója és értője volt a XX. 

századnak, de aki azt gondolja, hogy Horváth János a XX. század egy kiemelkedő politikusa volt, aki 

Magyarországon született, aki magyar volt, és Amerikában is évtizedeket töltött, és így összefoglal-

juk azt a nagyságot, amiről most megemlékezni eljöttünk, az nem mondja ki a teljes igazságot vagy 

nem tudja azt. Elképesztően jól értette a történelmet. A folyamatokat egészen kitűnően látta.  

Szeretném feleleveníteni, hogy az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke 

volt éveken keresztül. Nagyon kitűnő elődök után. (Voltak, akik nem voltak annyira kitűnők, de 

most őróluk nem emlékezünk meg.) Az Interparlamentáris Unióban az elnöki tevékenységet olyan 

hozzáértéssel, kedvességgel, ugyanakkor az előbb említett nemzeti hovatartozás és világlátás egy-

ségében tudta megvalósítani, hogy kifejezetten élvezetes volt az ezzel kapcsolatos beszélgetés-

sorozat is.  

Én végzettségemre nézve latin-történelemszakos tanár vagyok, és megadta sors, hogy megtanul-

hattam olaszul. Éltem egy darabig Olaszországban. Így az Interparlamentáris Unió olasz-magyar 

csoportjának én vagyok a magyar elnöke, voltam és most is az vagyok. Kialakult egy ebéd közbeni 

beszélgetés, és az ebéd már régen befejeződött, és mi csak beszéltünk, beszéltünk, méghozzá a 

reneszánsz Itáliáról, ami őneki nem szakmája, nekem az volt, nekem többet kellett volna tudni, de 

ez nem sikerült. Egészen konkrét példát mondok, mert azt gondoltam, hogy ehhez valóban kuta-

tónak kell lenni, hogy tudjon ilyesmit az ember.  

Tudják, az első pártok nagyjából a reneszánsz Itáliájában jöttek létre, még nem nevezték magukat 

pártoknak, de működtek úgy mint a pártok – most nem mondom el, hogy a mai magyarországi pár-

tok mennyire hasonlítanak vagy nem, hozzájuk. Azt viszont igen, hogy a Medicieknek volt az első 

ilyen köre, akik nem medicistának hívták magukat, és a párt közösség tagjai sem azt mondták 

magukről, hogy Medici, hanem hogyha emlékeznek, a Mediciek címerében orvosi labdacsok van-

nak. Azt úgy hívják olaszul, hogy „palle”. Ezeket a kis labdacsokat. Amikor összejött ez a közösség,  

akkor nem azt üvöltötte mondjuk Cosimo de Medici pater patriae-nek, hogy „Medici, Medici!”, ha- 

 



 

nem hogy „Palle, palle!” Én azt gondoltam, hogy ehhez levéltári kutatásokat kell elvégezni – én 

nem tudom hány éven keresztül ezt nem tudtam, mire levéltári kutatások alapján rájöttem. És be-

szélgettünk a reneszánszról, ott a Parlament ebédlőjében – szerintem a pincéreket már zavarta, 

már mentek volna haza – és azt mondta, hogy a Medicieket, azokat nem medicistáknak hívták,  

hanem hogy palle, palle. És én ott ültem, még a leveseskanál ott volt előttem,  de nem találkoztam 

még egy emberrel, aki  nem a korszak  kuatója volt, és egyszeűen ebéd közben ezt odaveti nekem.  

Ez a fajta sajátos kapcsolat egy demokrata, egy idős, bölcs ember, és egy hozzá képest fiatalabb, 
egy konzervatív gondolkodású és egy szociáldemokrata között egészen villódzó, és számomra 
egész életemen át megmaradó élmény.  

Gyászolom a halálát, de örülök és büszke vagyok rá, hogy ismerhettem. Köszönöm, hogy itt volt. 
Hogy itt volt közöttünk. Hogy alakította ezt az országot, ezt a nemzetet és képes volt a távolban is 
ebben a nemzetben gondolkodni – úgy, hogy akkori befogadó hazájának is jó polgára volt. És ami-
kor hazajött – mert kérem ez is furcsa. Évtizedeken keresztül megtiszteltetés, elismerés volt a része 
ott az Egyesült Államokban. De amikor azt mondta, hogy visszajön, akkor sosem azt mondta, hogy 
visszajött, hanem hogy hazajött. Itt volt a hazája. Akkor is, ha a megtiszteltetés jórésze életének a 
derekán a távolban érte.  

Ezért mindazok, akik demokratikusan gondolkodnak, mindazok, legyenek baloldaliak vagy jobbol-
daliak, vagy magukat sehová nem sorolók,  de hisznek abban, hogy ennek a nemzetnek, általában a 
nemzeteknek, és ennek a megújuló világnak van olyan közössége, amelyet megérteni érdemes, 
amely gondolatot feleveníteni fontos – s akik ezt időben meglátták, azoknak az emlékét megőríz-ni 
szükséges.  

Ezért köszönöm a felkérést, és hogy itt lehettem.  
 

Köszönjük, Alelnök Úr.  

Most az Egyesült Államokban töltött negyven évre emlékezik Ludányi András pro-
fesszor, az amerikai Magyar Baráti Közösség egyik alapítója. Beszédét váratlan meg-
betegedése miatt a szintén hazatelepült „amerikai magyar”, Jókay Károly, a magyar 
Fulbright Bizottság elnöke olvassa fel. 

Felkérem, Elnök Úr, tartsa meg a megemlékezést. 

 

Ludányi András megemlékezését Jókay Károly olvassa fel 
 

  Jókay Károly 

 



 

Tisztelt Megemlékezők, Horváth János barátai! 

Ludányi András professzor, aki engem születésem óta ismer, arra kért, hogy helyette én olvassam 

fel emlékeit. Engedjék meg azonban, hogy néhány, Horváth Jánoshoz kötődő élményemet el-

mondhassam.  

János, mivel ő is cserkész volt, arra kért, szólítsam keresztnevén, a nagy korkülönbség ellenére. Ő 

még Magyarországon volt cserkész, örsvezető, én már az emigrációban, ahol születtem. János 

dunántúli kálvinista volt, ahogy édesapám és férfiági felmenőim, és erősen kötődött ő is mind a 

szülőföldhöz, a gazdálkodó atyafiakhoz és a református oktatáshoz.  

Jánossal valamikor a 80-as években találkoztam először több akkor még emigráns szervezeti kon-

ferencia keretében. Majd amikor én is Indianapolisba költöztem, ahol ő évtizedeken át tanított és 

élt, vele dolgozhattam a Hudson Institute-ban, a már említett Kék Szalag Bizottság keretében. Két-

szer is segíthettem a nagyon sportszerű, de reménytelen kongresszusi kampányát Indianapolis 

egyik erősen demokrata körzetében. Azóta, valahányszor összefutottam vele Amerikában vagy 

már Budapesten, mindig régi barátként üdvözölt nagy örömmel, és különösen örült, amikor kine-

veztek a magyar Fulbright bizottság élére, s ehhez ő szívből sok sikert kívánt. Ezért a biztatásért 

örökké hálás leszek neki.  

Ludányi András szavai következnek. 

Amerikában Horváth János New York városában telepedett le, gondolom azért, mert János bá-

tyánk az ENSZ-ben akarta napirenden tartani a magyar kérdést – Kis Sándorral, Hamza András 

tiszteletessel és Kovács Imrével. Én ezekről a komoly ügyekről csak utólag kaptam felvilágosítást. 

Horváth János nem vett aktív részt a 7-es számú Erős Gusztáv cserkészcsapat munkájában, de az 

emigráns magyar cserkészszövetség fenntartó testületében tudom, hogy Bodnár Gábor adott 

neki feladatokat, és ő a külföldre szakadt cserkészetet mindig támogatta. De János bátyám fő 

New York-i munkaköre a Kossuth Alapítvány volt. Ez a szervezet nagyon fontos szerepet töltött be 

az 56-os magyarok és a magyar fiatalok számára úgyszintén. Tudniillik az Alapítvány komoly anya-

gi bázissal rendelkezett, és úgy tudom, az amerikai külügy biztosított nekik több pénzt és forrást. 

Mindenesetre ebből a pénzből fedezték a lobby-munkát az ENSZ-ben, és az ösztöndíj-alappal 

többszáz magyar egyetemista menekültet segítettek.  

A következő nagy kihívás János bátyánk számára az volt, hogy személyesen is visszatért az egye-

temi világba, és a Columbia egyetemen doktorátust szerzett közgazdaságtanból. Egyik professzo-

ra, a már említett Brzeziński professzor volt, aki később is jó kapcsolata volt a kormányban. Meg-

pályázott egy professzori állást Manilában, az ottani nagy állami egyetemen még a doktorátus 

megszerzése előtt. Én – mármint Ludányi András – Elmhurst College-ben végeztem tanulmányai-

mat, és akkor a kapcsolatunk rövid időre megszakadt. János bátyánk pedig visszajött az Egyesült 

Államokba, hogy elfoglalja a neki személyesen felajánlott professzori állást a nagynevű privát 

egyetemen, a Butler Universityn. Ezek után egy ideig csak távolról követtem János bátyám tetteit 

és munkáját, mivel közben én is elhelyezkedtem az  Ohio Northern Universityn.  

Horváth János minden olyan magyar kezdeményezést támogatott, ami erősítette a közösségi 

szolidaritást. A cserkészeten kívül a mi Magyar Baráti Közösségünket (MBK) is szárnyai alá vette, 

majdnem a kezdetektől. Az amerikai magyar tanári szövetséget is támogatta, sőt ennek elnöki  

 

 



 

tisztségét is elvállalta egy terminusra. A Magyar-Amerikai Koalíciót is aktívan segítette jelenlétével 

és előadásaival. Jól emlékszem arra a clevelandi emberi jogi műhelyre, 1992-ben, amin szintén 

résztvett mint előadó, és a tapasztalatait átadta az amerikai politikát illetőleg. Tudományos kon 

 

ferenciákon is mindig jelenvolt, ha 56 hiteles képét, vagy más, magyarságot érintő kérdést kellett 

ismertetni. Ezen kívül a Butler University keretében többezer hallgatóra volt befolyása 27 éves 

karrierje folyamán. Igazi szív-lélek tanárember, aki az órák után is elbeszélgetett hallgatóival, és 

tovább magyarázott vagy segített, ha erre szükség volt. Megbecsülték és szerették, mert egyben 

volt jó tanár és jó ember. Ezt a megbecsülést az egyetem falain kívül is érezték, mikor az Indiana 

Council of World Affairs elnökének is megválasztották. Sőt akkor is, amikor kétszer is jelölték 

Indiana államból, hogy képviselő legyen a washingtoni fővárosban. Igaz, az utóbbi választásokban 

nem volt sikeres, de ezeket már más tényezők befolyásolták a rátermettségen kívül. Mellesleg 

ebben az aktív politikai korszakában került jó kapcsolatba Richard Lugar szenátorral, aki az ameri-

kai Szenátus külügyi bizottságának elnöke volt, és 36 évig szolgált. Reagan elnökkel és az  idősebb 

Bush elnökkel tegező viszonyban volt Horváth János.  

Végezetül megemlítem János bátyánk örök hűségét az amerikai magyar barátaihoz, miután visz-

szatért szeretett hazájába. Amint Fülöp Ágnes megállapítja az Itt-ott 2019-es évkönyvében: „az 

MBK tagjai sok éven át tölthettek egy egész hetet Horváth Jánossal és feleségével Ohióban az Itt-

ott konferencián. Egyik emlékezetes esemény 2012-ben a konferencián első alkalommal megtar-

tott magyar állampolgársági avatás volt, amelyen tisztelt barátunk és Bencsik Zita chicagói főkon-

zul együtt, ünnepélyes keretek között adta át a honosító okmányokat és útleveleket 52 magyar-

nak, akik az elszakított területeken születtek és ma az USÁ-ban élnek. Megható és felemelő ese-

mény volt.”  

Zsíros Mária és Menyhárt Ferenc Az élet sava-borsa című könyvükben összegzik legjobban János 

bátyánk külföldi hatását. Szerintük „az emigrációban biztatta a csüggedőket, békítette az ellen-

ségeskedőket, őrízte a lángot. Kutatott, tanított, járta a világot, vitte a tudást, az emberségét 

mindenhová, ahová hívták, ahol hitte, hogy segíteni tud. Tanult, képezte magát és a közgazdaság 

egyik kiválósága lett. A világ legkiemelkedőbb szakmai színterei ismerték el.” 

Befejezésül. A fentiek, és az eddig elhangzottak szerint is, a szentpáli nemes harcot valóban meg-

vívta, futását elvégezte, hitét megtartotta egész életében. Emléke legyen példa mindannyiunk 

számára.  

Köszönöm figyelmüket. 

 
Köszönjük a távol töltött éveket megidéző gondolatokat.  

Most 15 perc szünet következik, ezalatt fáradjanak át a szomszédos terembe egy kis 
frissítőre. Felhívjuk figyelmüket ennek az 1832-ben épült szép klasszicista műemlék-
nek az értékeire is, amelynek emeleti anfiládos díszterem-sorában hat kisebb-
nagyobb terem sorakozik egymás után, és homlokzata tetejére 25 éve került vissza a 
Károlyi címer. Itt a díszteremben zongorázott Liszt Ferenc, és I. Ferenc József is meg-
jelent itt egy bálon.  

 

S z ü n e t 

 

 



 

 

 

Martonyi János és  Jeszenszky Géza, korábbi külügyminiszterek 
 

 

Martonyi János, Hiller István és Pascale Andréani francia nagykövetasszony 

 

 



 

 

 

Bouquet László, Korompay Katalin, Hörcsik Richárd, Vida Péter 

 
Kedves Közönség, kedves Vendégeink!  

Horváth Jánossal beszélgetve maga is említette, hogy egész életében kisgazda volt 
és maradt. Abból, ahogy például a selyemhernyó-tenyésztés újrakezdésével kitörési 
pontot szorgalmazott a magyar mezőgazdaság számára, egész addig, hogy szülőfalu-
ját választotta nyughelyéül, láthattuk, hogy a magyar vidék állt gondolataiban az el-
ső helyen. Ezért kisgazda harcostársát – és az Országgyűlés korelnökeként utódját –, 
Turi-Kovács Béla képviselő urat, a Polgári Kisgazda Egyesület elnökét kértük fel meg-
emlékezésre a kisgazda Horváth Jánosról – aki azonban egy kisebb betegség miatt 
mégsem tudja megtartani előadását. Gondolatai lényegét azonban elküldte, felolva-
som. 

 

 

Turi-Kovács Béla 

 

 Tisztelt Megemlékezők, kedves Hölgyeim és Uraim! 

Őszintén  sajnálom, hogy  váratlan megbetegedésem miatt ma nem tudok személyesen Önök 

között lenni. Tisztelője voltam és 1956-ban párttársa Horváth János Korelnök Úrnak. Amikor Ame-

rikából hazatért, sokak számára meglepetésszerűen nem a Kisgazdapártban, hanem a FIDESZ-ben 

lett tag és annak egy fontos személyisége. Számomra Horváth János, vagy inkább János Bátyánk 

döntése teljesen érthető volt. Hűséges ember volt, aki elveihez haláláig ragaszkodott. Ragaszko-

dott magyar hazájához, de hasonlóan szerette második hazáját az Egyesült Államokat. Ameriká-

ban megtanult demokratának és egyben a demokráciát szolgáló liberálisnak lenni. Ezeknek az 

elveinek megfelelő párt akkor a FIDESZ volt. 

Többszőr beszélgettünk a parlamentben félrehúzódva egy pamlagon.  Kisgazda nézeteink a ma-

gyar vidékről, a kis és középbirtok megtartásáról, a szövetkezés szükségszerűségéről teljesen  



 

megegyeztek. Amikor az ember elérkezik élete alkonyához, akkor a legerősebben tőr fel az a kö-

tődés, ami a szülőhelyhez, az első szeretteihez és igy első politikai eszméihez is a legjobban kötik. 

Csodálattal figyeltem, hogy nem volt olyan kisgazda kezdeményezés, ahová, amikor hívták, ne 

ment volna el.  

Horváth János kisgazda politikusnak indult és az is maradt, erről szólt egész politikai élete. Arról 

biztosíthatom János bátyánkat, politikai társainkat, hogy mi, Polgári Kisgazdák őrizzük és képvi-

seljük azt a nép-nemzeti gondolatot, amely összeköt minket a kisgazda világban. Azt valljuk, hogy 

az életképes agrárvidék nélkül nincs nemzeti építkezés. Amíg tudunk és létezünk, küzdünk a nem 

változó Isten, Haza, Család gondolat érvényességéért. Olyan demokraták akarunk lenni, akik hisz-

nek az egyéni és a közös szabadságjogok érvényesülésében. 

Megőrizzük Horváth János kisgazdatársunk emlékét és szellemi hagyatékát. 
 

Turi-Kovács Bélának is köszönjük igaz gondolatait. 

Felkérem Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő urat, az Európai ügyek bizottságá-
nak elnökét, tartsa meg megemlékezését. 

 
Hörcsik Richárd 

 

Tisztelt Nagykövet Urak, Alelnök Úr, Kormánybiztos Úr, Hölgyeim és Uraim! 

Kivételességérzet, megtiszteltetés és szerencse: ezt érezhetik nagyon sokan itt és szerte Magya-

rországon, vagy szerte a világban azok, akik ismerhették ezt a nagyszerű embert, dr. Horváth 

Jánost, a kálvinista-keresztyén hívőt, a barátot, a tudóst, a polgárt, a hazafit, aki nagy idők tanúja-

ként járt köztünk. Megannyi nehézséget, megpróbáltatást túlélve, derűsen és szeretetteljesen, 

ugyanakkor méltóságteljesen tette mindig a dolgát, ha kellett, fizikai munkásként, és ha kellett, 

tudós professzorként, akinek fontos volt a műveltség, a tudás, mert, ahogy meggyőződése tar-

totta: a tudás az egyetlen dolog, aminek termelésekor a csökkenő hozadék elve nem érvényes. Min-

dannyiunk ugyanazt a Horváth Jánost ismerhette meg, ugyanakkor mégis mindannyian egy kicsit 

más módon ismerhettük meg őt: engedjék meg ezért, hogy röviden szóljak Horváth Jánosról a 

magam módján, a magam Kálvinista szemléletével (ami összekötött János Bácsival) és a magam 

élményei alapján, egy kisebb bekezdést elhelyezve az ő életéről szóló vaskos könyv egyik oldalán. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Amit mindig említenünk kell, azok a gyökerek, illetve azok meghatározó szerepe egy ilyen lenyű-

gözően hosszú életpálya esetében. Mindannyian tudjuk, hogy milyen szerepe volt a református 

egyháznak, a kálvinista-protestáns hitű eleinknek abban, hogy a magyar nemzet megmaradhas-

son, elegendő csak arra gondolni, hogy a magyar nyelvű Biblia kinyomtatása Károli Gáspár által, 

vagy a Rákóczi család tagjainak a kitartó küzdelme a Habsburg házzal szemben bizony az Isten 

félelmén-tiszteletén alapul, de éppúgy fakad a hazaszeretetből is.  

Az is ismeretes, hogy miképpen őrizte meg a „nemzeti gondolatot” egy-egy régió, és adott újra 

lendületet az onnan kirajzó mozgalom, az ott nevelkedő, tapasztalatot szerző tehetséges hazánk-

fia a magyar ügynek. A hagyományok, az értékek megőrzésével lehetőséget adtak másoknak is a  

 

 



 

megújulásra, a tehetséges emberek pedig felemelték a zászlót, vagy meggyújtották a fáklyát, ha 

úgy tetszik, és elindultak, hogy elvégezzék nehéz, de mégis nagyon felemelő munkájukat.  

A történelem során számos térség került nehéz helyzetbe. Egyesek a gazdasági okok, mások na-

gyobb hatalmak miatt, a trianoni békediktátum által megszaggatott Zemplén, szűkebb pátriám 

máig sem heverte ki a száz éve elszenvedett sokkot. Fejér megye déli része pedig, ahol Cece is 

fekszik (János bácsi szülőfaluja), azt az évszázados küzdelmet élte végig, hogy a hagyományos 

mezőgazdasági termelésen alapuló gazdálkodás megélhetést nyújtott ugyan, de a hétköznapi 

élet nehézségein érdemben csak a hívő emberek összefogása, szolidaritása segítségével tudtak 

csak úrrá lenni. Nem véletlen, hogy éppen Horváth János fiatal felnőttkorára értek meg azok a 

mozgalmak, amelyek a falvakat kutatni kezdték, jobban szemügyre véve azt, amiről addig csak 

álomszerű, idilli képek álltak csak az értelmiség rendelkezésére. 

A szakirodalomból jól ismert a múlt század harmincas éveiben kibontakozó népi írók, a falukuta-

tók, népfőiskolák és tehetséggondozók mozgalmai. Ekkora tehető az urbánus-plebejus viták elter-

jedése, ami mutatja a nagy gazdasági világválság a vidék Magyarországára gyakorolt negatív ha-

tását. Nem véletlenül, hogy korszak református egyháza lesz az egyik fő mozgatója ezeknek az 

előbb említett mozgalmaknak. Hiszen a református egyház tagsága kétharmadát a vidék Magya-

rországa, a paraszti, falusi társadalom tagjai alkotják. Az említett gazdasági világválság még in-

kább felszínre hozza a vidék súlyos szociális és gazdasági elmaradottságát. Az irántuk érzett tár-

sadalmi felelősség, az un. keresztyén szociális érzékenység (más szóval a bel-misszió) sajátos 

megnyilvánulásai voltak: a falukutatás, a tehetséggondozás, a református karitatív vagy bel-

missziós egyesületek megújulásai, amik összességében ráirányították a figyelmet a vidékre, a falu-

ra, a paraszti társadalom problémáira. Az sem véletlen, hogy a politikai palettán a kisgazda párt 

vezetői és tagjai között túlnyomó részt református embereket találunk. 

Az ember életében meghatározók lehetnek azok a fáklyaként világító intézmények, amik nemcsak 

felemelik a lelket és tudást adnak, hanem megtartják a körülöttük lévő vidéket, tájat. A reformá-

tus egyház oktatási fellegvárai, a pápai, debreceni, vagy éppen a pataki iskolák ilyen intézmények: 

olyan formán alakítják a jövő értelmiségét, hogy minden alumnus diák mélyen belül hordozza a 

legfontosabb értékeket, amik orientálják a döntései meghozatalakor. Horváth János bátyánknak 

ezt Cece református közössége után a főváros dzsungelében a református kollégiumokból kibom-

ló, a közösségi életet szervező cserkészet, később a Soli Deo Gloria mozgalma adta meg. Ezekben 

a közösségekben találkozott olyan kivételes emberekkel, hazafiakkal is, akik az ország más pont-

jairól, ilyen fáklyaként világító protestáns intézményekből hozták magukkal a tudást, amit a haza 

javára fordíthattak, és az elkötelezettséget, amivel ezt megtenni képesek voltak. 

Horváth János jó barátja, Kis Sándor is ilyen ember volt, akivel 1938. virágvasárnapjától fogva évti-

zedeken át tűzön-vízen át küzdött barátként, harcostársként és amikor lehetett, munkatársként a 

jó ügyért. Kis Sándor Vásárosnaményban született, iskoláit Sárospatakon és Szegeden végezte, 

pataki éveit pedig egy olyan környezetben tölthette el, ahol a múlt század 30-as éveiben falukuta-

tó szeminárium működött, ahol Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán fejtette ki tevékenységét, és 

ahol kialakulhatott a Népfőiskolai mozgalom is. Szabó Zoltán szavait idézve, a pataki Alma Mater 

egyetemességéből törekedett a népnek „valamit adni, ami a nép lelkét gazdagító, a nemzeti egybe 

tartozást erősítő tényező.” Nem kell mondanunk, hogy a szegedi évek is rendkívül termékenyek 

 



 

voltak: a falukutatás, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és például Ortutay Gyula munkás-

sága mind olyan környezetet teremtettek, ami egyértelművé tette, hogy Kiss Sándor megfelelő 

útravalót kapott ahhoz, hogy egy olyan keresztyén és népét, hazáját rajongásig szerető ember 

lehessen, amilyennek számosan, köztük jó barátja, Horváth János is megismerték. Nem véletlenül 

találtak egymásra! Horváth János és Kiss Sándor formálták egymást, erősítették barátukat az Is-

tentől kapott küldetés betöltésében. Ez tette lehetővé, hogy mindig csak a feladatért, és nem a 

rangért, mindig másokért, a felebarátokért és nem saját magáért éltek és tevékenykedtek mind a 

ketten, ki-ki a maga eszközeivel és képessége szerint. 

Úgy hiszem, hogy ez a kálvinista örökség, az Isten dicsőségét szavaival és tetteivel is hirdető, ha-

zafias politizálás az, amiből Horváth János példát adott, és ez az, ami ma is az iránytűnk kell, hogy 

legyen. A társadalomban ma is szükség van olyan emberekre, mint Horváth János, aki habarcs-

ként köti össze a jóakaratú embereket egy közösséggé, aki a jót, a helyeset képviseli bárhol, 

amerre jár. A vidéken született, a fővárosban nevelkedett és a tengeren túl tudományos karriert 

befutott, nemzetéért aggódó, keresztyén politikus képe mindenkinek példa kell, hogy legyen. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A mai hívő embernek mindig nehéz megtalálni azt a számára legmegfelelőbb platformot, ahol 

küldetését beteljesítheti, ahol a felebarátaiért a legtöbbet teheti. Adott esetben lehet ez a közös-

ségszervezés, máskor pedig maga a tudomány művelése – Horváth János bátyánk mindig felis-

merte, hogy hol van rá igazán szükség, ezért is tért vissza közénk, Magyarországra, és ezért vállal-

ta el, hogy parlamenti képviselőként dolgozzon tovább. A polgári kormány komolyan számolt az ő 

szakértelmével, és Horváth János bizony, komolyan is vette ezt a munkát is. Mégis azt gondolom, 

hogy a négy cikluson keresztül tett 785 felszólalás, benyújtott 31 önálló indítvány és 95 nem önálló 

indítvány mellett sokkal fontosabb volt az a tény, hogy elhozta közénk a demokratikus hagyo-

mányt, szemléletet adott és formált, kereste a közös hangot azokkal, akik bár más elveket vallot-

tak, de mégis meglátta bennük a jóra, a többre való készséget, nyitottságot.  

Horváth János életével bebizonyította, hogy a polgári attitűd nemcsak hogy nem zárja ki a keresz-

tyén közéletiséget, hanem éppen hogy táplálja azt. Nem véletlenül maradt ő két pogány között, 

törhetetlenül: szűk rétegek érdekeinek képviseletét nem vállalhatta, mert fontosnak tartotta, 

hogy a vidék, a puszták népe, a parasztság, vagyis azok, akiken az ország sorsa múlik, több támo-

gatást érdemelnek, ugyanakkor nem érthetett egyet egyik szélsőséggel sem, amelyek a valós 

problémák megoldását ígérve véres konfliktusokba,  súlyos veszteségekbe taszították közös ha-

zánkat.  

Az odafordulás, a vidék népéért való politizálás a Parasztszövetségben éppúgy, mint a nyilasokkal 

szembeni ellenállás, vagy az angyalföldi választási győzelem után végzett képviselői munka, a 

szövetkezetek vagy a forint ügye ugyanis nem valamifajta számításon alapult, ami pusztán a poli-

tikai hasznosság alapján mindezeket kifizetődővé tette, hanem éppen a hitből, istenszeretetből, 

az Isten képmására teremtett emberek, felebarátaink iránti figyelemből fakadtak. Hinni ab-ban, 

hogy minden, amit megtettem, teszek, az Isten dicsőségére lehet, és hinni abban, hogy meg-adatik 

az a kegyelem, hogy a felebaráti szeretet másban is felébreszti a jót, hatalmas lendületet ad, ezt 

fejtette ki Horváth János bátyánk egy, még képviselőként adott interjújában: „a teremtés még 

mindig történik, folyamatban van. Én ennek alanya is és tárgya is vagyok. Teremtetek és teremtek. Így 

van ez minden emberrel. Az Atyaúristen így csinálja a teremtést.” Hívő emberként, úgy hiszem, 



 

 

egyértelműen kijelenthető: eszközül választotta a Teremtő az ő dicsőségének hirdetéséhez Hor-

váth Jánost. Megtiszteltnek és szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy vele dolgozhattunk 

életének bármely szakaszában! 

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! 

 

Köszönjük, Elnök Úr. 

Most engedjék meg, hogy elmondjak egy verset, amely a Budapest Világörökségéért 
Alapítványnak köszönheti létrejöttét. – Kevesen tudják, hogy Határ Győző, az élete 
nagyobbik felében Londonban élt magyar költő, író, zeneszerző és filozófus, eredeti-
leg építész volt. Ebben a minőségében, még itthon, a háború alatti években a sors úgy 
hozta, hogy önkéntesként bevonult főnökétől, Borbíró Virgiltől megörökölte és végig 
irányította Budapest első, és azóta is utolsó teljes házfelmérését. Jól megismerte te-
hát "Budapestet és az ő épületállagát", ahogy erre az időre egy későbbi írásában visz-
szaemlékezett. – A Budapest Világörökségéért Alapítvány egyik konferenciája alkal-
mából született vers azt a nagy feladatot hozza ide egy pillanatra, ami ma Budapest 
épített örökségének és ezért a Budapest Világörökségéért Alapítványnak is a legfon-
tosabb: az igazi városrehabilitáció nélkül sokfelé ma is tovább pusztuló belső történe-
ti negyedek problémáját. 

 
Határ Győző:  Világörökség 

 

a háború sebei sajognak visszafájnak 

valahol csak pásztázták a Liberátorok 

nincs „lelke” se  budinak se a hodálynak 

ha a kapuzat Atlasza csempén kuncsorog 

 

ha hatvan év után a nyersfal csorbája 

felásít lesarabolva: lesi a Sziget a Liget 

hej Városatyák! ideje vón’ valahára 

hogy begyógyítsátok lőtt sebeiket 

 

emitt egy „magyarbarokk” edikulának 

ablakpárkánya lóg lebádogozatlanul 

amott a timpanon cifrája vár de várhat 

míg lesz inas ki formázni ”húzni” tanul 

 

Mikoron a Bazilika oszlop-„macsekóját” 

a taljánok márványfényesre csiszolták 

járták-kifigyelték műegyetemi „gólyák” 

s legott leskicceltek szószéket főoltárt 

 

 



 

 

tanuljatok kölkök hogyan kell „spachtlival” 

újra-szobrintani puttót Merkúrokat 

szárnyas Vadászt kinek kürtje iderivall 

Hermészt Heraklészt – a Hunt a Kúnokat 

 

kit az Ostrom alatt tetőkről-kupolákról 

hatvan éve hogy a rohamlövegek 

levertek – ma mind rakásra ott sumákol 

széthulló-döglötten szeméthegyek megett 

 

mentsétek-újítsátok fel tünde homlokzatainkat 

a mellékutcákon is!  tudom ez több mint a sok 

ahogy Pest-Buda bennem él és álomba ringat: 

míveljetek csudát! csudát!  

Nagyjó  

Magisztrátusok 

 

Ezzel a „klapanciával”, ahogy Határ Győző minősítette versét, el is értünk Horváth János ma 

felvillantandó, utolsó profiljához. „Jó ügyek pártfogójaként” még Budapest építészeti 

örökségének sorsáért is felelősséget – és munkát vállalt. Korompay Katalint, a Budapest Vi-

lágörökségéért Alapítvány főépítészét kérem, beszéljen az örökségvédő Horváth Jánosról. 

 
 

Korompay Katalin alapítványi emlékei  

 

 

Én néhány fényképpel szeretném felidézni azt a Horváth Jánost, aki a budapesti világörökség 

formájában megjelenő közjóért civil munkát is vállalt – hogy a képek által fizikai mivoltában is egy 

kicsit itt legyen közöttünk. 

2003-ban az amerikai magyar Papp László építész tanácsára kértük fel Jánost, hogy kapcsolódjon 

védnökként a Budapest Világörökségéért Alapítványhoz, amiből hamarosan kuratóriumi tagság, 

majd elnökség lett. Az együttműködést a jóízű beszélgetések formájában, gyakran munkaebéd 

keretében zajló kuratóriumi ülések jellemezték, amelyek után János megfigyelései, tanácsai révén 

mindig jobban tudtuk vinni az ügyeket. 

 
 
 
 
 



 
 

     
 
Első közös akciónk a PRO BUDAPEST Világörökségi Összefogás létrehozása volt 2004-ben. Ké-

pünkön Jánost a Magyar Tudományos Akadémia Képes termében látjuk az egyezmény aláírása 

közben, illetve a meghívott jelentős gazdasági szereplők csatlakozása, támogatása érdekében 

beszél az alapítvány örökségvédő céljairól. 

 
 

 

Örökös elnökünk minden alapítványi eseményen résztvett, ha csak tudott, ha itthon volt. A képen 

az MTA alelnökének részvételével tartott eseményen 2005-ben, amikor vezető építészekkel 

egyeztettünk Budapest örökségi feladatairól az Akadémia elnöki tanácstermében. 

 

 



 

     

Budapest világörökséggé nyilvánításának a Karácsony előtti hetekre eső évfordulója tiszteletére 

először 2005-ben rendezett a B.V.A. egy konferenciát, amelyen Horváth János elnöklése mellett 

Fejérdy Tamás, a Kulturális Örökségi Hivatal elnökhelyettese tartotta az egyik előadást, Vukán 

György jazz-zongorista pedig hollókői népdalokra improvizált – Hollókőt ugyanakkor, 1987-ben 

vette fel az UNESCO a Világörökség Listára, mint Budapestet. Az esemény helyszíne a Budavári 

önkormányzat aulája, a műemlék lefedett, oszlopos belső udvara volt. 

     

A B.V.A. első ízben 2008-ban adta át örökségi 

civil szervezetek számára alapított PRO BUDA-

PEST nevű díját, amelynek díjtárgya a Mátyás 

templom tornyán lévő Magyarország címer 

közepéről Mátyás király címerének a másolata 

– Horváth János szívesen vette a kurátorok 

javaslatát. 

A Szembenézés címen Budapest legfontosabb 

örökségi problémájáról, a városrehabilitáció 

elmaradásáról az MTA kupolatermében 2008-

ban tartott konferencián János egy amerikai 

útja miatt nem lehetett jelen.  



 

     

     

A 22. világörökségi évforduló ünnepét az MTA Felolvasó termében tartotta a B.V.A. 2009-ben. A 

Horváth János elnökletével zajlott konferencia tárgya a budai királyi palota és az Alapítvány 

kezdeményezésére megindult toronyhelyreállítás kapcsán a Petőfi téri orthodox templom volt. 

Perényi Eszter hegedűművész működött közre, és az utolsó „szám” a terem függönyeinek 

elhúzásával láthatóvá vált világörökségi panoráma volt. – A szünetben Jánost mindig megkereste 

egyik-másik résztvevő. 

 

A B.V.A. sajtótájékoztatója az 

MTA Képes termében 2011-ben 

a dunai rakpart Margit-híd alatti 

kiszélesítésének világörökséget 

érintő kivitelezéséről. Horváth 

János hozzászólásával erősítet-

te a szakmai érvelést – mindig 

pozitívan, a megoldásra muta-

tó szavakkal beszélt. 

 



 
 

 
 
A rakodópart kövei címmel rendezett szabadtéri kiállítás a Duna-partok kiépítésének 

bemutatásával a világörökségi dunai panoráma kialakulását követte végig. A Duna-korzó Petőfi 

téri szakaszán a 45 méter hosszú állványzat két oldalán végigfutó tablósor nagy sikert aratott – a 

képen Horváth János nyitja meg a kiállítást 2011 májusában. 

 

       
 
Horváth János nyitotta meg az egymáshoz különhajós átkeléssel egybekapcsolt két ünnepséget 

ugyanennek az évnek az őszén a Duna egyik és másik oldalán, amikor a rakpartoknak a B.V.A. 

előterjesztése nyomán való műemlékké nyilvánítását a dunai partfal anyagával azonos tardosi 

vörös mészkőből készült műemléktáblákkal örökítettük meg. A pesti Vigadó téren Ráday Mihály 

városvédővel, a budai Batthyány téren L. Simon Lászlóval, az Országgyűlés kulturális bizottsá-

gának elnökével leplezte le Horváth János az emléktáblákat. 

 



 

 

 

     

 

Az UNESCO 2012-ben ünnepelte a Világörökség fogalma és a Világörökség Lista létrehozásának 

40. évfordulóját. Erre az évre különösen sok magyar világörökségi és műemléki évforduló is esett, 

így a B.V.A. kezdeményezése nyomán az Országgyűlés egyhangú határozattal nevezte ki 2012-t a 

Világörökség Évévé, amely fölött a párizsi UNESCO központ és Navracsics Tibor igazságügy-

miniszter, miniszterelnök-helyettes vállalt védnökséget. Az évet megnyitó konferencián a 

miniszterelnök-helyettes, Martonyi János külügyminiszter, Réthelyi Miklós kulturális miniszter, a 

főpolgármester kulturális ügyekkel megbízott helyettese és az AmCham elnöke értékelte az 

építészeti örökség társadalmi jelentőségét. – Horváth János beszédében a civil szervezeteket a 

társadalom hangjának nevezte. 

 



 

 

2014-ben a tíz országnak az Európai Unióba való belépése tizedik évfordulóján ünnepi örökségi 
eseményeket szervezett a B.V.A.. Az Operaház kevéssé ismert helyszínén, a királyi páholy előteréül 
szolgáló egykori királyi szalonban – ma a belső párkányt díszítő festőről elnevezve, a Székely 
Bertalan teremben – tartott Andrássy út konferencián Horváth János elnöki megnyitó szavai után 
Ókovács Szilveszter főigazgató az Opera azévben százharminc éves történetét vázolta. 

 

A B.V.A. 2014 őszén az Oktogon négy oldalán rendezett Andrássy Gyula – Andrássy út című kiállítá-

sát nyitja meg Horváth János, értékelve a miniszterelnök és a korabeli országgyűlés elkötelezett-

ségét a főváros fejlesztése mellett, amelynek eredményei ma is meghatározzák Budapest városát. 

 



 

Köszönjük az emlékeket és Horváth János látható felidézését. Most ismét egy vers kö-
vetkezik – a konferencia vége felé járva, de nem lazításként. Ismét „lengyelkedünk” – 
ha ismerjük még ezt a kétszáz éves szót –: Zbigniew Herbert verse következik.   

 
Zbigniew Herbert:   Cogito úr intelmei  

 
Menj ameddig elmentek ők a sötét határig 
a semmiség aranygyapjáért utolsó díjadért 
 

menj egyenes derékkal a térdeplők között 
a hátat fordítók a porba omoltak során 
 

de nem azért menekültél meg hogy élj 
kevés az időd bizonyosságot kell adnod 
 

légy bátor mikor az ész feladja légy bátor 
a végelszámolásnál csak ez számít 
 

a te gyönge Haragod legyen olyan mint a tenger 
ha hallod a megalázottak megkorbácsoltak hangját 
 

sose hagyjon el téged nővéred a Megvetés 
spiclik hóhérok gyávák ellenében – ők győznek 
temetéseden megkönnyebbülve dobnak rád hantot 
a szú pedig csak percegi mindig egyforma életrajzodat 
 

és ne bocsáss meg soha ha nincs jogod 
megbocsátani azok nevében akiket hajnalban elárultak 
 

óvakodj mindazonáltal a szükségtelen büszkeségtől 
fürkészve a tükörben bohóc-arcodat 
ismételd: kiválasztott lettem – vaj nem voltak nálam jobbak 
 

óvakodj szíved kérgesedésétől keresd a hajnal forrását 
a nevenincs madarat a téli tölgyet 
a falra vetődő fényt az ég tüneményét 
ezek nem igénylik leheleted melegét 
 

feladatuk csupán a közlés: vígasztalást ne várj 
 

légy éber – midőn a fény jeleket ír – kelj fel és járj 
amig táplálja véred mellednek sötét csillagát 
 

régi átkokat szórj mondj mesét legendákat 
mert így találod meg a közjót amit sosem fogsz megtalálni 
ismételd a nagy szavakkal ismételd makacsul 
mint a pusztában vándorlók homokba dőlt holtjai 
 

kitüntetésed az lesz ami majd kezük ügyébe akad 
nevetésük ostorcsapása halál a szemétdomb tetején 
 

menj mert csak így fogadnak be a hűlt koponyák körébe 
elődeid táborába: Gilgamesnek Hektornak Rolandnak 
a határtalan királyságnak és a hamvak városának védői közé 
 

Legyen hited Menj 



 
Végül Bouquet Lászlóé a szó, aki a Budapest Világörökségéért Alapítvány ügyvezető 
elnökeként Horváth János ’világ-örökségéről’ beszél, megvilágítva a konferencián 
felidézett lengyel vonal aktuális jelentőségét is. 

 

Bouquet László 

 
 Hölgyeim és Uraim! 

Mivel előrehaladt az idő, és a mondanivalóm többnapos lenne, ezért néhány percre szűkítem.   

Azért döntöttünk így, hogy egy emlékkonferenciát rendezünk János tiszteletére – ha szabad így 

mondanom, a jelenlévőket tekintve –, hogy két dolgot próbáljunk előtérbe helyezni. Az egyik, 

amire most Korompay Katalin ráirányította a figyelmünket, hogy Jánosnak volt egy olyan része, 

amelyik képes volt arra, amire csak kevesen, hogy aktív együttműködésben egy szakterületen 

folyamatosan kiálljon, mert fölismerte – ahogy ma hallottuk az előadóktól János unikális képessé-

geit –, azonnal fölismerte, hogy a világörökség milyen forrás a nemzet jövőjének építéséhez.  

A másik szempont pedig az volt, amiért ezt a konferenciát elhatároztuk, hogy elmondhassuk, szó 

sincs búcsúról. Cecén érthető volt, hiszen egy temetésen búcsúzunk. De mi most együtt Jánostól 

nem búcsúzunk, ellenkezőleg – ellenkezőleg, itt most azt a Jánost tekintjük, aki a jövő. Horváth 

János, ahogy ezt szokták mondani, a ’jövő embere’. Minden vonatkozásban. A jövővel kapcsolat-

ban pedig csak egy-két szó, hiszen János alapítványi múltjáról volt szó, most Korompay Katalin 

részéről fölvillantva, hogy mi mindent csináltunk, elsősorban Budapest érdekében, az első tíz-

tizenkét évben. 

Ezt követően azonban fölismertük azt, ami kezdettől benne volt a vállalkozásunkban, hogy a vi-

lágörökség egy olyan hívszó, egy olyan abszolút érték, fogalom, gyakorlat, mindennapi realitás 

Európában (az összes világörökségi helyszín fele itt van), amelyet érdemes átgondolni, spekulálni 

rajta, és olyan terveket szőni, amelyek talán nem születtek meg nemcsak az UNESCO köteléké-

ben, nemcsak a különböző magyar vagy külföldi civil szervezetek vagy a hivatalos örökségvéde-

lem körében, hanem egyáltalán nem születtek meg. Tudatosítani tulajdonképpen a bennünk lakó 

örökséget, amely az egész világ. Igaz, hogy aktuálisan állandóan egy kisebb területre esik, ahol 

élünk vagy éppen járunk, a városban bárhol Budapesten vagy Firenzében vagy Egerben vagy 

Veszprémben, mégis az egész világ ott van velünk. Ugyanúgy ott van velünk – a firenzei Benevolo 

professzor megfogalmazásával –, ahogy a tenyérnyi középkori városi terekben is – amelyek a kü-

lönböző kereskedelmi és kulturális hagyományok gyújtópontjai – az egész világ otthonosan össz-

pontosul. Ez pedig a legnyilvánvalóbban éppen az építészeti örökségben mutatkozik meg. És az, 

amit tudunk és fogalmilag el tudunk mondani, hogy egy város, kisváros vagy nagyváros építésze-

te a versenyképességének éppolyan alapvető meghatározója, mint lakóinak a sokat emlegetett 

szavakkal az identitása és a közösségi érzete, vagyis az összetartozás mikéntje. Ahogy az össze-

tartozás érvényesül egy városban, és ahogy az életformának, önmagunk életének a lényege, ér-

telmének föltárulása, „önmegértése” lehetséges, az mind, mind az örökség tudatosításától függ. 

Mindennapi tapasztalat is, hogy a saját örökségi értékek megmutatása, kifejezésre juttatása, 

„önszínrevitele”, más szóval identitásunk közös érvényesítésére való törekvés elementáris indí-

ték, amely által a világban elfoglalt helyünk, valóságos szerepünk tükröződik, világosodik meg. 

(Ezért olyan erős egyébként ez a késztetés a legszegényebbek körében, akiknek hagyományos 

kulturális értékeiken kívül nincs más megmutatnivalójuk.) A hétköznapokban azonban, amikor  



 

otthon vagy más városban vagyunk – vagy akár ebben a teremben ülünk, vagy elmegyünk ez előtt 

az épület előtt –, ugyan állandóan érezzük a különböző környezeti emlékek kaleidoszkóp-szerű 

vonzását, de ez csak spontán, egyoldalúan, a befogadás felől felkeltve történik, a kifejezés, a visz-

szaadás, a színrevitel komoly lehetősége nélkül. Vagyis az örökségben rejlő erő, az identitásban 

foglalt összetartozás nincs felszínre hozva tudatosabban, derengő érzet, homályos tükör marad – 

hiányzik a természetes output. Amikor a világban tanácstalanok vagyunk, akkor tulajdonképpen 

tudatlanok vagyunk a saját örökségünket illetőleg. Ez nagyon érdekes fölismerés – természetesen 

nem mi találtuk ki, csak komolyabban kezdtük végigondolni.  

És elkezdtünk gondolkodni egy olyan programon, amely ezt lehetővé teszi. És – János szavával – 

kifundálni, kifundálni egy olyan megoldást, amikor a kulturális örökségnek ez a különleges adott-

sága sokkal, sokkal jobban érvényesülhet gyakorlatilag az életünkben. 

Nem kell itt mondanom az előttem szólók után, hogy János a gyakorlat embere volt, minden mű-

veltséggel és fantasztikus erudícióval együtt is. Sokszor megkérdezte: László, és az akció? akkor 

pontosan mit teszünk és mikor, mi után és így tovább. És aztán egy elhatározásra jutottunk, 

amely túllép azon a kezdettől meglévő nemzetközi kapcsolaton, amit Korompay Katalin is emlí-

tett, hogy UNESCO védnökség, világörökség. Elhatároztuk, hogy egy nemzetközi projektet csiná-

lunk, egyelőre európai színtéren, az örökségeinkre való közösségi ráébredések gyakorlati elő-

mozdítása céljából létrehozunk egy szakmai civilszervezeti hálózatot az európai tagországokban 

ideiglenesen a PRO URBE Civil Európai Fórum munkacímmel, amelynek az alapját a V4-ek és törté-

nelmi okokból Ausztria képezheti, és amelynek az együttműködési mintáját a lengyel-magyar kap-

csolat jelenti. 

Hát most körülbelül itt tartunk, rengeteg sok konkrétummal természetesen, amit itt még csak 

érinteni se tudok. Legfeljebb annyit, hogy Lengyelországban megcsináltuk az első örökségi ren-

dezvényünket a Kárpátaljai vajdaság Jarosław nevű kisvárosában, amely egyébként telisteli át van 

szőve magyar emlékekkel, és egy roppant érdekes hely. Megrendeztünk a helyiekkel közösen egy 

úgynevezett Nuit du patrimoine-t, francia mintára egy Örökségi Éjszakát, amely egy esti séta végig 

a városon, amelynek építészeti fordulataiban és fordulóiban különböző meglepő, néha meghök-

kentő művészi fölvillantások, korabeli zene, vers, korhű tánc, kosztűmös jelenet, szokatlan fények 

– minden az építészeti örökség élményszerű megélése és jobb megértése kedvéért. Ezt a franciák 

már régóta csinálják, de térségünkben nem volt ismert. Behoztuk, megcsináltuk, és reméljük, 

hogy nemcsak Jarosławban fogják minden évben megrendezni, hanem ez mintát jelent más váro-

sok számára is. Tervezzük elősegíteni nemcsak Lengyelország különböző pontjain, hanem a többi 

visegrádi országban is. 

Ezzel  búcsúzom, és köszönöm az érdeklődést. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy János-

nál az utolsó előtti látogatók meg talán mi voltunk – egy „kuratóriumi üléssel”, amikor ő még az 

ágyból is tudta irányítani az aktuális dolgokat. Így voltaképpen amit most is csinálunk, azt vele 

egyeztettük, minden naprakész a jövőt illetőleg. Ezért is szeretném azt mondani, hogy János a 

jövő.  

Tervezzük azt is – szóba is került itt most néhány prominens vendéggel –, hogy Amerikában is 

csinálnánk egy hasonló megemlékezést Jánosról – de ez a „megemlékezés” szó nem elég pontos, 

hiszen nem az emlékezésen van a hangsúly – abban mindig van valami elégikus, valami búcsúsze-

rű –, ellenkezőleg. Az üzenetét kell átadnunk, ami János vezérszava volt, amit nem lehet elfeledni 

–, és az úgy hangzott: „Megcsináljuk!”. 

Köszönöm a megjelenést. 
 



 
Köszönjük, Ügyvezető Elnök Úr. 

 
Hogy etéren se maradjon hiányérzetünk, most Bach c-moll szvitjének másik két tételét, a 
Sarabande-ot és a Gigue-et hallgassuk meg. Ismét Rákóczy Anna fuvolaművész követ-
kezik. 

 

Rákóczy Anna fuvolaszólója 

   

 

Alig lehet megszólalni ez után a zene után. Ez is gyönyörű volt, köszönjük, Művésznő. 

Már csak egy feladatom maradt, hogy megköszönjem előadóinknak ezt az értékes dél-
utánt, hallgatóságunknak a kitartó figyelmet.  

Horváth Jánostól, ettől a rendkívüli embertől pedig vigyük el magunkkal ezt a mondatot: 

 
„Csináljuk a dolgunkat, és ez boldoggá tesz.” 

 

A másik teremben egy kis fogadásra várja Önöket a Budapest Világörökségéért Alapítvány.  
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