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A Székelyudvarhelyi Hagyo-
mányőrző Székely Huszár-
ezred felvonulásával és 

tiszteletadásával vette kezde-
tét tegnap délben az 1848–49-es 
magyar forradalom és szabad-
ságharc 170.  évfordulójának 
megünneplése. A Márton Áron 
téren egybegyűltek a világ ma-
gyarságával együtt a 48-as if-
jak megalkuvást nem tűrő, bátor 
harca előtt tisztelegtek. A tö-
meg a Székely Dalegylet, a Ba-
lázs Ferenc Vegyeskar és az Alla 
Breve Vegyeskar egyesített kó-
rusával, valamint az Oroszhegyi 
Fúvószenekarral és a Role zene-
karral közösen elénekelte a ma-
gyar himnuszt. Ezt követően ft. 
Mátyás Károly római katolikus 
főesperes, Ferkő Andor reformá-
tus lelkipásztor és Simó Sándor 
unitárius esperes ünnepi beszé-
de és imája hangzott el, majd Gál-
fi Árpád polgármester lépett a 

mikrofon mögé. A szabadság fele-
lősséggel jár, mellyel nem szabad 
visszaélni, emelte ki beszédében 
a városvezető. „Megtanultuk, ha 
a szabadságot idegen hozza, azt 
bármikor el is viheti, és általában 
el is viszi.” Említést tett arról is, 
hogy jelenleg is vannak érdekek, 
amelyek „belerondítanak” a ma-
gyar nemzet ünnepébe, igyekez-
ve meggátolni a hőseinkről való 
méltó megemlékezést.

„Ma ismét eljött az idő, amikor 
együtt kell megvédenünk sza-

badságunkat és ezeréves kultú-
ránkat. Mert mi, magyarok ma 
sem kívánunk mást, mint hogy 
közösen ünnepelhessük hősein-
ket, és olyan világot építhessünk 
magunknak, amelyben szaba-
don használhatjuk nyelvünket 
és büszkén mondhatjuk el, hogy 
akárcsak őseink, mi is az erő, a 
hűség és a jövőbe vetett remény-
ség színeiben akarunk élni a 
Kárpát-medencében” – üzente a 
székelyudvarhelyieknek Orbán 
Viktor, Magyarország minisz-

terelnöke. Üzenetét Soltész Mik-
lós, a Magyar Kormány egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kára tolmácsolta. A három kórus 
Huszka Jenő Kossuth-levelének 
eléneklése után Bíró Zsolt, a Ma-
gyar Polgári Párt elnöke, parla-
menti képviselő szólalt fel. „Ma 
olyan jogot vitatnak el tőlünk, 
ami ötven éve megvolt” – tért ki 
egy gondolat erejéig az autonó-
miára. Ünnepi beszéde után sza-
valat, valamint a három kórus és 

a Role közös előadása követke-
zett. „Meg kell mutatnunk a kül-
világnak, hogy együtt ünnepel 
az, aki összetartozik… 1848 üze-
nete, hogy hűek maradtunk érté-
keinkhez” – mondta Szeneczey 
Balázs, Budapest főpolgármes-
ter-helyettese. 

A megemlékezés a ROLE ze-
nekar előadását követően koszo-
rúzással, valamint a szózat és a 
székely himnusz eléneklésével 
ért véget. 

DÓSA ILDIKÓ

„A szabadság felelősséggel jár”

A szabadságharc mai értelmezésben

Több százan ünnepeltek tegnap a Márton Áron téren

Több százan kokárdával 

díszített ünneplőben 

gyűltek össze tegnap 

délben a székelyudvar-

helyi Márton Áron téren, 

hogy megemlékezzenek 

az 1848–49-es szabad-

ságharcról. A forrada-

lom kitörésének 170. 

évfordulóján ünnepi 

beszédekkel, szavalat-

tal, énekléssel és koszo-

rúzással tisztelegtek a 

márciusi ifjak bátorsága 

előtt.
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REKLÁM

Két évvel a délelőtti esemé-
nyek újrajátszása után tegnap 
a Tomcsa Sándor Színház ötle-
te nyomán a forradalom kitöré-
sének délutánja ismétlődött meg, 
amelybe városatyák és polgártár-
sak is bekapcsolódtak. A márciu-
si ifjak előbb a Pilvax kávéháznak 
kikiáltott Mokkában találkoztak, 
majd innen a Városházára tar-
tott a forradalmi tömeg, ahol épp 
rendkívüli tanácsülés zajlott. Ez-
után a nép az alkalomra Nemzeti 
Színházzá átlényegült Művelődé-
si Házba vonult át, ahol Kossuth 
Lajos lépett az ujjongó tömeg elé, 
majd feltűnt Laborfalvi Róza, Jó-
kai Mór, továbbá Széchenyi, Bajza 
József, Vasvári Pál és a forradal-
márfeleségek is. 
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