
Az Európai Unió Kultúra Programjának támogatásával

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Isten hozta Önöket erre a történelmi helyre! Történelmi hely ez: a cselekvő szabadságvágy 
tette azzá.

Körülmények, szándékok, lehetőségek konstellációja állt úgy 1989 augusztusában, hogy egy, a 
vasfüggöny lebontását, a határok nélküli, közös Európa eszméjét hirdető, közösségi esemény, 
a Páneurópai Piknik, itt a szabadság beteljesülésének tettévé válhatott.

Az akkori ellenzéki pártok, a debreceni és soproni fiatalok Bontsd és vidd! akciója, a több száz 
NDK-s állampolgár határáttörése révén a 20. századvégi európai történelem egyik legjelentő-
sebb eseményévé vált.

A határáttörés vasfüggöny múlandóságán túl, az emberek szabadságát, alapvető jogait korlá-
tozó diktatúrák által emelt falak, a zárt határok, a poszt-sztálini korszak múlandóságára mu-
tatott rá.

Az emberek szabadságvágyának elemi megnyilvánulása volt a nagypolitika taktikus lépései, 
olykor kényszercselekvései sorában, az egyre jobban recsegő-ropogó, tarthatatlan rendszer-
ben.

A csak néhány órára megnyitott határt az esemény után újra lezárták. 

De az évtizedekig ránk kényszerített kommunizmus embertelen rendszerétől való megszaba-
dulás lehetőségének, a szabadságjogok érvényesíthetőségének élménye visszafordíthatatla-
nul teret nyert; és a beteljesedett szabadságélmény erejéből tovább táplálkozott.

Felgyorsította az áttörést követő folyamatokat: az NDK-s „exodusz” -on keresztül, a német 
újraegyesítéshez, Európa egyesüléséhez, majd  a határok végleges eltűnéséhez vezetett.

A Leghűségesebb Város a szabadság városává is vált.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Történelmi ez a hely abban, ahogyan – talán különböző szándékkal, de egy akarattal –, 
a korabeli politikai vezetés, a frissen szerveződő ellenzéki pártok, a civilek, de még a határőr-
ség tagjai is a szabadság felé menekülők sorsát segítették, azokat, akiknek akkor, itt, életük 
egyetlen megoldása, élet-kérdése volt a kapun való átjutás. 

Történelmi ez a hely, ahol  az ,,Áttörés” szó 20 évvel ezelőtt a legpozitívabb elvont értelmet 
nyerte, egy nagyszerű történelmi pillanatot jelentve, mától pedig, egy emlékmű által is meg-
örökítve. 

És történelmi hely, mert immár jelképpé vált: a beteljesített, a cselekvő szabadságvágy erejé-
nek jelképévé.

2009. augusztus 19., Sopronpuszta, Páneurópai Piknik emlékpark.
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