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Dr. Horváth Béla: HERNÁDSZENTANDRÁSI BESZÉD  
 

2008. február 25. 
 
 

 
Honfitársaim! Kedves hernádszentandrásiak! 
 
 
Köszönöm Üveges Gábor polgármester úrnak a kedves meghívását, 

hogy a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapján, mint az 

emléknap kezdeményezője a Magyar Országgyűlésben, szóljak az 

emléknap létrejöttéről, s itt állva Kovács Béla egykori kisgazda 

főtitkár, országgyűlési képviselő bronz domborműve előtt, e kiváló 

parasztpolitikus jövőbe mutató üzenetéről. 

 
 
2000. február 4-én, a magyar Országgyűlésben így kezdtem napirend 

előtti felszólalásomat, idézem: 

 

 „Aki 1 áldozatról is megfeledkezik, olybá tekintendő, mintha az összes 

áldozatról megfeledkezne” - eddig az idézet. 

 

Visszatekintve a múlt századra, láthatjuk, hogy két emberiségellenes 

ideológia, a barna és a vörös diktatúra szedte milliós áldozatait.  

 

Ezért kezdeményeztem a Magyar Országgyűlésben, hogy a 

középiskolákban minden évben emlékezzenek meg a kommunizmus 

áldozatairól IS.  
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Tisztelt Megemlékezők! 
 
A kommunizmus áldozatainak számát a világban mintegy 100 millió 

főre becsülik a történészek. 

 

Magyarországon  

� az 1919-es kommün idején mintegy 300 embert öltek meg 

kunbéláék-szamuelytiborék,  

 

� a II. világháború után több mint 400 ezer magyar hadifogoly, és 

több mint 200 ezer polgári személy raboskodott a 

Szovjetunióban, közülük sok 10 ezren ott haltak meg,  

 

 

� a Rákosi korszakban 2 ezren hunytak el halálos ítélet, kínzás 

miatt, 387 ezer embert ítéltek el, 

 

� 1956 után mintegy 400 magyar embert végeztek ki, 16 ezer főt 

ítéltek fegyházra, és 13 ezret internáltak.  

 

Történészek szerint kunbéláék, azaz 1919 óta 1,6 milló magyart 

érintett közvetlenül a kommunista diktatúrák terrorja. 

 

Borzalmas számadatok ezek.  
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Ezért 

- fontos, hogy a magyar ifjúság megismerje a sztálinizmust, a 

Rákosi-Gerő-Rajk-Farkas Mihály-féle magyarországi 

kommunizmust: A malenkij robotot, a Gulágot, az 1950-ben 

felállított recski munkatábort, a kistarcsai internálótábort, a 

hortobágyi kitelepítést, a váci börtönt, Budapesten a rettegett 

Andrássy út 60-t, az ÁVH-t, az 1956-os forradalom hőseit és 

mártírjait; 

- meg kell ismerni a Kádár-börtönöket megszenvedők borzalmait, 

a Kállayak, Marosánok, Biszkuk és sorolhatnám kik gaztetteit,  

említhetem Apró Antalt, aki elsőként, azonnal lefasisztázta és 

csőcseléknek minősítette az 1956. október 23-ai tüntetések 

résztvevőit, méghozzá már másnap, október 24-én;  

ez az Apró a jelenlegi miniszterelnök feleségének, Gyurcsány 

        Ferencnének a nagyapja; 

 

- meg kell ismerni azokat, akiket B-listáztak, akiket lekulákoztak, 

akiket a kommunista pártállam gáncsolt el szakmai 

előmenetelükben, s tudniuk kell a magyar parasztemberek 

otthonainak padlás-lesöpréseiről is, Kovács Béla kisgazda 

politikus elhurcolásáról, megkínzásáról és Szovjetunióba 

deportálásáról. 
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Kedves hernádszentandrásiak!  
 
Nézzük, a baloldal hogyan reagált a kommunizmus áldozatainak 

emléknap javaslatra? S itt most nem a személyem a lényeg, hanem a 

baloldal hozzáállása a megemlékezéshez! 

 

Donáth László budapesti evangélikus lelkész, az MSZP országgyűlési 

képviselője a következőt mondta indítványomra a jegyzőkönyvek 

tanúsága szerint, idézem: 

„Horváth Béla, szegény, szerencsétlen kisgazda rögeszméjének, 

kényszerképzetének, pótcselekvésének tárgyi bizonyítékáról” van szó. 

Elvárható lett volna például, hogy Donáth lelkész elvtárs, szocialista 

képviselő inkább megemlékezik Ordas Lajos evangélikus püspök 

úrról, aki – miután a kommunisták a szegedi Csillag börtönbe zárták 

és ott fölkeresték, hogy vonja vissza nyilatkozatát – inkább a börtönt 

választotta, sem pedig hogy lepaktáljon a kommunistákkal.  

 

De itt, Hernádszentandráson, e nagy múltú református 

településen, ahol több mint 400 éves a református egyházközség, 

megemlítem Ravasz László református püspök nevét is, a 

budapesti Kálvin téri templom nagy szónokát, akit 1948-ban 

bebörtönöztek, majd teljes csendben, évtizedekkel később a 

kommunista hatalom tiltása mellett csak titokban temethettek el. 
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De térjünk vissza a parlamenti vitához: Mécs Imre akkor SZDSZ-es, 

ma már szocialista képviselő, aki beült a pufajkás Horn Gyula mellé 

az MSZP-be, s az 1956-os forradalom után halálraítélt Mécs 

napjainkban együtt heherészik a jobboldali ellenzék felszólalásain 

azzal a Havas Zsófia szocialista képviselőtársával együtt, aki nyilas 

banzájnak minősítette 1956-t! 

Szóval Mécs Imre nem szavazta meg a mai emléknapot,  

megismétlem: Mécs Imre elvtárs, halálraítélt 56-os nem szavazta 

meg, hogy a kommunizmus áldozatainak legyen emléknapja! – ő 

fogadatlan prókátornak nevezett engem, indítványomért. Lelke rajta… 

Ő most az Internacionálét énekli MSZP-s összejöveteleken. 

 
Magyar Honfitársaim! 
 
Hogy miért nem kell ez az emléknap egyeseknek? Hogy miért 
beszéltek 10 évvel a rendszerváltozás után így a baloldaliak?  
 

Nos, erre az egyik legilletékesebb, Alekszandr Szolzsenyicin adja meg 

a választ, idézem őt: 

 
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még 

nem produkált a történelem.  

 

Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, 

rombolási hajlamuk, kultúra és szellemellenességük elképzelhetetlen 

minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. 

  

A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot és 

fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret.  

 

A kommunista, eltorzult lélek.  
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Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista!  

 

Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista 

szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke, vagy 

az elvtársak, vagy személyes boldogulása így kívánja...” – eddig 

tartott az idézet. 

 

Hogy erre emlékezzünk, ezért minden év február 25-én, Kovács Béla 

országgyűlési képviselő, kisgazda országos főtitkár 1947-es, a szovjet 

hatóságok általi letartóztatásának napján van a megemlékezés a 

kommunista diktatúrák áldozatairól. 

 

Ennek kapcsán elhatároztam, hogy díjat alapítok atyai jóbarátommal, 

a közelmúltban elhunyt Gyurkovics Tibor költővel együtt azon élő 

egyházi személyek számára, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben 

hűek maradtak magyarságukhoz, hitükhöz.  

 

Évente egy személy kaphatja meg a „A Hit pajzsa” díjat és a 

„Hazámért ~ hitemért” kitüntetést. A kitüntetést Mádl Dalma asszony 

adja át minden évben.  

 
3 nap múlva, szombaton tartjuk a 8. megemlékezést, idén Kuklay 

Antal atya, körömi plébános úr kapja a díjat, akit 1956 után 10 évre 

ítélték, s ebből 6 évet le is ült a kommunisták börtönében. Bizonyára a 

jelenlévők közül is többen ismerik e mártírsorsú lelkészt.  
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Tisztelt Egybegyűltek! 
 
Ismert a mondás: 
 
A kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik. 
 
Mert mennyire igaz, hogy a kommunista nem vész el, csak átalakul! 
Változatos életmódjuknak megfelelően sokféle szaporodási, túlélési 
stratégiát alkalmaznak:  
 

- vannak ifjú kommunisták, akik beköltöznek a budai 
Szemlőhegyi úti villába, a kommunisták által elkobzott zsidó 
vagyonba, majd onnan antiszemitáznak minket, magyarokat; 
Gy.F. miniszterelnökről szóltam most, 

 
- szép számmal vannak ifjúkommunisták, akik ma már 

államtitkárok, miniszterek, bankvezetők, top-menedzserek, 
gazdasági „übermenschek”, pótolhatatlan „politikai 

jolyjokerek”,  
 
- a nemzeti vagyon széthordásakor azonnal megjelenő „kelj fel 

jancsik”, 
 
- micsoda átváltozási stratégia, hogy most, az egykori 

ifjúkommunisták akarják talpra állítani ezt az országot, amit 
2002 után csődbe juttattak!  

 
 

S ne feledjük: lovas rendőrökkel tapostatták el a budapesti polgárokat, 

gumilövedékkel tettek világtalanná ártatlan járókelőket, kékfestékes 

vízágyúval lőtték a budai nyugdíjas polgárokat, papot és országgyűlési 

képviselőt vertek véresre a pesti utcán az 1956-os forradalom 

megünneplésekor 2006-ban! 

Ők akarják polgárosítani ezt a szerencsétlenné tett magyarságot?  
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Egy Gyurcsány nevezetű szerint ezt a kurva országot? Ő kimondta, én 
szégyellem ezt a hangnemet! 
 
Hogy is mondta Szolzsenyicin? „Nincs olyan vastag bőrt igénylő 

hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, 

ha személyes boldogulása így kívánja...” 
 
Ezek az átváltozó baloldaliak megbélyegzik Teleki Pál 
miniszterelnököt, akinek szobrát kitiltották Budapestről, 
antiszemitáznak, magyargyűlölők, egyház-ellenesek, és támogatják a 
homoszexuálisok házasságát.  
 
A jelenlegi baloldali hatalom tönkre teszi a magyar gazdákat, idén 
40 milliárd forintot vesz vissza az agráriumból, kizsigereli a 
magyar falut, szétdúlják Európa éléskamráját évszázadokon 
feltöltő magyar mezőgazdaságot. Csak úgy, mint 50 éve, Kovács 
Béla idejében. 
 
 
Tisztelt hernádszentandrási emlékezők! 

Ezt a mai emléknapot a FIDESZ, a kisgazda, az MDF-es és a MIÉP-es 
képviselők szavazták meg. Szavazzunk úgy, hogy ismét a jobboldal, 
Kovács Béla örökösei legyenek többségben a Magyar 
Országgyűlésben! 

Éljen egy Új Magyarország!  
 
Éljen a kommunizmus-mentes magyar nemzet! 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 


