A magyar
ne árulkodjék a magyarra!
Konferencia és kiállítás elhurcolt zalaiakról a fővárosban

Cseh Gergő Bendegúz
(ÁBTL, főigazgató)
és Saád József,
a kiállítás szerzője az
előadások anyagát
jövőre könyvben adja ki

Bertók tanár úr
a Gulyás testvérek Törvénysértés nélkül c. filmjében

Mi nem akarunk mások lenni, mint
magyarok! Még divatból sem engedünk jottányit a magyarságunkból.
Nem tűrjük, hogy magyarok Magyarországot ócsárolják. A magyar ne juttassa a magyart lakat alá! A magyar
ne árulkodjék a magyarra! – idézte
Mindszenty bíborost az Eötvös10-beli
konferencia megnyitója.
A kitelepítettek vagonjait húzó mozdony vezetője
– akivel csak Tiszafüreden
közlik a célállomást – megígéri, ha az Záhony (a vasúti átkelő Szibéria felé),
hosszan sípol majd,
kiereszti a gőzt, és mindenki fusson, amerre lát.
Bertók Balázs tanár úrnak
a magyar vasutasok szolidaritásáról tanúskodó szavai is előkerültek a hortobágyi rabtáborokról múlt
szerdán tartott szakmai
konferencián.
– A mi 1952-es véghatározatunkban célállomásként Tiszafüred állt. Ám
nem állt meg a vonat Tiszafüreden. Nagyanyám fejében minden végigfutott.

Aktuális

nos már a 24. órában
vagyunk, ám a kutatás
nem marad abba. Fiatal
Somogy megyei levéltárosok is ültek a hallgatóság
soraiban. Három éve végzett munkájukhoz nyilván
segítséget kaptak a konferenciát követő konzultációk során.
Veszi ezt valaki? – sürgette az előadások nyilváNem kívánom senkinek nosságát egy hölgy Szaazt a fél órát, míg végre kály Sándor előadását
Óhat–Pusztakócson kiva- követően. A szemközti
goníroztak minket – szá- Állambiztonsági Szolgálamolt be Lugos Margit, tok Történeti Levéltárából
Krátky polgármesterünk jött levezető elnök megunokája, aki azt is
nyugtatta: az elősérelmezi,
adások szerLugos Margit
mennyire félkesztett váltorevezető
zata nyomtelepesektatásban is
ről, kitelemeg fog
pítettekről
jelenni.
beszélni.
Az ÁBTL,
Őket bizony
a Polgári
deportálták a
Kanizsáért
kényszermun Alapítvány és a
katáborokba, az
Telepesek Társadaléhező, nélkülöző rabokat mi Múzeum Alapítvány
géppisztolyos rendőrök együttműködésével létreőrizték.
jött konferencia előadói
A túlélők kora miatt, saj- voltak: Saád József

(TTMA, képviselő),
Nagy Mária (TTMA,
munkatárs), Majtényi György (Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai tanár),
Orgoványi István
(ÁBTL, osztályvezető). A szünetet követően
pedig Bank Barbara (a
Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja), Szakály
Sándor (VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató)
és Kis-Kapin Róbert
(ÁBTL). A Kanizsa olvasói
ismerhetik a „Péntek volt
és 23” Kitelepítések 19501953 között Zala megyéből című vándorkiállítást,

tudósítottunk a letenyei
megnyitójáról. Az Eötvös10 (Budapest, VI. Eötvös u. 10.) pincegalériájában pedig még szeptember 30-ig megtekinthető.
Nagykanizsán január
végén nyílik majd, megvalósulása a Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Nemzeti
Együttműködési Alapnak
Kanizsa
köszönhető.

Somogy megyei levéltárosok is ültek
a hallgatóság soraiban
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