
1 
 

Nemzeti ünnepi fogadás 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. 

évfordulóján 

Győri Enikő nagykövet beszéde 

2019. március 12. kedd Rezidencia 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves honfitársaim, barátaink, kicsinyek és 

nagyok! 

 

Estimados Amigos Españoles, presentes esta noche, a quienes ya consideramos 

ciudadanos nuestros honorarios. 

 

Con su permiso voy a pronunciar mi discurso en húngaro, porque hoy 

celebamos la fiesta más húngara entre todas que tenemos. 

 

 

-     Tavasz van, újjászületik a természet, közeledik a Húsvét, amely 

szintén az újjászületés ünnepe, és március 15-e legfontosabb 

üzenete is az újjászületés, a nemzeti újjászületés. 

  

-      A márciusi ifjak 1848 márciusának idusán a reformkor pezsgő 

évtizedei után azt mondták, hogy kezünkbe kell venni a nemzet 

sorsának irányítását, és le kell verni magunkról a Habsburg 

elnyomást. Ahogy a reformkor a magyarság kulturális-lelki 

újjászületését készítette elő, úgy az 1848-49-es polgári forradalom 

és szabadságharc a nemzet politikai újjászületését, amely aztán 

csak később válhatott ténylegesen valóra. 
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-    A legnagyobb magyar, Széchenyi István mondta: „a nemzet 

nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben 

rejtezik”. Ezt az azóta eltelt több, másfél évszázadban a saját 

bőrünkön is megtanulhattuk. Jöttek megszálló hatalmak, 

világháborúk, forradalmak, a Trianon utáni szétszakítottság, de 

Széchenyi mondata minden korszakban igaznak bizonyult: a 

magyarság nagysága és boldogsága csak rajtunk múlik. 

 

- Rajtunk múlott 30 évvel ezelőtt is, amikor a szovjet-kommunista 

diktatúra helyét demokratikus rendszer vette át Magyarországon, 

amikor 20 éve Magyarország a NATO és 15 éve az Euurópai Unió 

tagja lett. A NATO- és az EU-csatlakozást ráadásul a magyarok 

népszavazáson, nagy többséggel támogatták. Mindhárom esemény 

mérföldkő a magyarság XXI. századi boldogulása szempontjából. 

  

-      Külön öröm számomra, hogy madridi nagyköveti megbízatásom 

egyik utolsó rendezvényén a magyar közösséggel együtt 

ünnepelhetem március 15-ét. Egy olyan magyar közösséggel, 

amely 2500 kilóméterre az anyaországtól, de lélekben mégis 

közel, komolyan vette a legnagyobb magyar intelmét, és ebben a 

változó, kihívásokkal teli világban és országban, ahol, amióta itt 

vagyok, gyakorlatilag minden évben tartottak valamilyen választást, 

is igyekezett a legjobbat megmutatni a magyarságából. Ez egy 

olyan magyar közösség, amelynek múltja, jelene és jövője is van. 

Ennek mentén dolgoztunk együtt az elmúlt majdnem öt 

esztendőben. Visszatekintve ezekre az évekre, úgy látom, a közös 
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munka és erőfeszítés számos eredményére méltán lehetünk 

büszkék. 

  

-    Hadd emeljek ki ezek közül néhányat: 

- A spanyolországi magyarság történetét feldolgozó 

kutatások és kiadványok 

 a Spanyolországba menekült holokauszt túlélőkről 

szóló kötet 

 az 56-os forradalom spanyolországi visszhangját 

feldolgozó kötet 

 Andrés Révész életét feldolgozó kötet 

 Marosy Ferenc életét feldolgozó kötet (üdvözlöm 

körünkben Gyuricza Katát és Pétert, két kötet szerzőjét)   

- 2016-ban ünnepeltük az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulóját, amely alkalmat adott arra, 

hogy Spanyolország szerte megmutassuk a magyarok 

szabadságszeretetét, ‘56 forradalmárainak hőstetteit. 

Vándorkiállítást mutattunk be Esteponában, Valenciában, 

Barcelonában, Valladolidban, a Kanári-szigeteken és 

Andorrában. Koncert az Auditorióban, történelmi konferencia, 

és a „joya en la corona”, ahogy a spanyol mondaná, az 56-os 

emlékmű Madridban, ahol immár három éve mindig 

összegyűlhet a madridi magyarság, hogy megemlékezzen 

hőseiről. Ehhez még aláírás gyűjtésre is szükség volt, amiért 

azóta is hálás vagyok. 
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-   De az ‘56-os hősökre olyan történelmi helyszínen is emlékeztet 

újra emléktábla, mint a toledói Alcazár, ahova sikerült 

visszahelyeztetni az egykori pesti srácok, köztük Pongrácz 

Gergely és a közöttünk lévő Tóth-Zele József által korábban 

készíttetett emléktáblát. 

 

-   Hogy a spanyolországi magyarok közösségének van jövője és 

nem szakadtak el gyökereiktől, annak legszebb példája a 

madáchos gyerekek mostani remek műsora is. A Madách 

nagyköveti megbízatásom kezdetén nyert hivatalos egyesületi 

formát. Azóta elhivatott, szolgálatkész munkával dolgoznak 

azon, hogy az itt élő magyarok gyermekei magyarként (is) 

nevelkedhessenek – vasárnapi iskolák – és azon, hogy 

összetartó magyar közösség legyen Madridban. 

 

   Hála Istennek a Madách Egyesület működése nem állt meg 

Madrid határainál, hisz Barcelonában, Zaragozában és 

Esteponában is működik „fiókszervezetük”. És persze fontos 

megemlíteni az olyan jól működő magyar szervezeteket, mint 

a Puli Egyesület a Kanári-szigeteken. 

  

-     Nem lenne teljes a köszönetnyilvánítások sora, ha nem említeném 

meg azt a fontos munkát, amelyet a tiszteletbeli konzuljaink 

végeznek. Mivel Madridban dolgozunk, a figyelmünk leginkább a 

fővárosra koncentrálódik. De Spanyolország nagy ország, és ahhoz, 

hogy a lehető legtöbb helyen ott legyünk, segíthessünk a bajba jutott 

magyar állampolgároknak, és képviselhessük a magyar érdekeket, 

ahhoz elengedhetetlen segítséget nyújtottak tiszteletbeli 
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konzuljaink. Patricio Baeza (Malaga), Hermann Nóra (Kanári-

szigetek), Andres Goerlich (Valencia), Tóth Vilmos (Gijón), Juan 

Carlos Pérez de Unzueta (Bilbao). Köszönet a munkájukért, 

helytállásukért. A köszöneten túl örömömre szolgál bejelenteni azt 

is, hogy ha a hivatali ügyintézés rendesen halad, akkor hamarosan 

újra nyílhat a mallorcai tiszteletbeli konzulátus. 

 

- No és persze szeretném megemlíteni, hogy Rafael Alonso 

segítségével tudtunk tenni azért, hogy a magyar borokat minél 

többen meg- és elismerjék Spanyolországban. 

-     Végezetül, hogy ne csak a múltról beszéljünk, hanem a jövőbe is 

tekintsünk, ezúton jelentem be, hogy a júniusi Madridi 

Könyvvásár (Feria de Libros de Madrid) keretében, várhatóan 

megnyílik a magyar könyvsarok a Retiro könyvtárában. A 

magyar könyvsarokban a magyarok mellett a magyarul tanuló, a 

magyar kultúra iránt érdeklődő spanyolokat is várják majd magyar 

könyvek a park fáinak árnyékában. 

 

-  De addig is, ne felejtsék el, hogy május 26-án Európai Parlamenti 

választások vannak, s mindenki, akinek magyarországi lakcíme van, 

az a magyar listákra tud szavazni. Állampolgári jog szavazni. 

Mindenkit arra buzdítok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. 

  

  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
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A feksorolásból, azt hiszem, tényleg kiderült, van mire büszkének 

lennünk az elmúlt időszakból. A közös munka, az eredmények erőt és 

bátorítást adnak a spanyolországi magyar közösségnek, de nekem is a 

jövőre nézve. Ma este a 48-as forradalom hősei mellett ünnepeljük az 

együtt elért eredményeket is. 

  

*** 

 

Queridos Amigos, permítanme ofrecerles un resumen en español, 

como les he prometido al inicio.  

 

Señoras y Señores: 

  

La primavera se asocia con el renacimiento. Renace la naturaleza, 

celebramos la resurrección en Pascua y en el caso de los húngaros, el 

día 15 de marzo, celebramos el inicio de la Revolución y Lucha por la 

Libertad de 1848-49 contra el Imperio Habsburgo. Esta revolución 

formaba parte de aquella primavera de las naciones, cuando nació la 

Europa que hoy conocemos. Fue uno de los intentos en la historia 

húngara, cuando sobre todo los jóvenes decidieron rebelarse para que 

los húngaros pudieran tomar las riendas de su propio país. Es una de 

las fiestas húngaras más sentidas, en la que el ejemplo de aquellos 

revolucionarios nos llena con el afán de hacer algo por nuestra patria, 

por nuestra nación.  

 

La conciencia de pertenecer a una nación, en el siglo XXI tampoco ha 

perdido su importancia, ni siquiera cuando ya llevamos 30 años 



7 
 

viviendo libres y en democracia, siendo miembros de la UE desde hace 

15 y miembros de la OTAN desde hace 20 años.  

 

Me alegro de que esta recepción, en ocasión de la fiesta nacional, sea 

uno de los últimos eventos que tengo la oportunidad de ofrecer al 

terminar mi mandato como Embajadora. Es una buena ocasión para 

echar la vista atrás a estos casi cinco años y agradecer todos los 

esfuerzos, tanto los de la comunidad húngara residente en España, 

como también los de los Cónsules Honorarios – de ellos aquí 

presentes Patricio Baeza de Málaga, Andrés Goerlich de Valencia, 

Vilmos Tóth de Gijón – y los de nuestros amigos españoles que han 

hecho posible realizar tantas cosas, tantos logros y tantos eventos 

memorables. Me quiero referir con esto a los diferentes libros que 

hemos editado sobre la historia de la comunidad húngara en Madrid, 

repletos de historias todavía no contadas, como la de los judíos 

húngaros que huyeron a España después de la Segunda Guerra 

Mundial, la de los revolucionarios húngaros de 1956 que 

encontraron refugio en España, la de Ferenc Marosy, el embajador, o 

la de Andrés Révész, el periodista. Me refiero además a la serie de 

conmemoraciones celebradas con motivo del 60º aniversario de 

la revolución de 1956, entre las cuales la joya de la corona fue la 

inauguración del monumento húngaro, que de este modo ya se ha 

convertido en un nuevo punto de encuentro para la comunidad 

húngara en Madrid cada octubre. Gracias a la valiosa ayuda de Rafael 

Alonso hemos podido lograr que cada vez más personas conozcan y 

reconozcan los excelentes vinos húngaros en España. Nunca antes 

hubo tantos programas de becas y oportunidades para estudiar en 

Hungría como ahora, cuando varias instituciones (Universidad de 
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Debrecen, Balassi, Asociación Rákóczi) ofrecen universidades y 

campamentos de verano para la diáspora húngara con programas 

interesantes y con la posibilidad de aprender el idioma húngaro, 

permitiendo al mismo tiempo que nuestros compatriotas, que incluso 

viviendo en el extranjero quieran conservar sus orígenes, puedan 

acercarse a sus raíces. Y dentro de poco, en las márgenes de la Feria de 

Libro de Madrid se inaugurará un rincón húngaro en la Biblioteca 

del Parque de Retiro, haciendo así la literatura y lengua húngara más 

accesible para todos.  

 

Tampoco nos olvidemos que antes de la mencionada inauguración se 

celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, el día 26 de mayo. 

Como ciudadanos es nuestro derecho votar y les animo que 

aprovechen esta oportunidad, que tenemos cada cinco años para elegir 

a nuestros representantes en Europa. 

 

Una vez más, agradezco a todos su apoyo, que en ningún momento he 

dejado de sentir durante mi mandato y les deseo todo lo mejor y solo lo 

mejor. 

 


