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Lengyelország magyarországi nagykövete, Roman Kowalski volt a szónoka idén annak a
rendezvénynek, amellyel Antall József néhai miniszterelnökre emlékeztek születésének
évfordulóján. De az emlékezők egy új kötetet is megismerhettek. Az „Antall József és az
állambiztonság” című könyvet Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin mutatta be. 
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23 éve hunyt el a rendszerváltás után demokratikusan megválasztott első miniszterelnök.
Cegléden 1994 óta idézik fel Antall József emlékét és idézik fel azt a politikai hitvallást, amelyet
magáénak vallott és amelyet utódainak megpróbált átadni.  

  

 

  

DR. CSÁKY ANDRÁS szervező: „Fontos megjegyezni, hogy megválasztott miniszterelnökként
egyértelművé tette, hogy a magyar nemzet miniszterelnökének tekinti magát. Államférfiúi
kvalitásait hosszan lehetne sorolni, de ez ma nem az én tisztem. Antall József számomra
példakép, akinek személyisége, emléke, örökké élni fog bennem. Bízom abban, hogy egyre
többen gondolják így."

  

 

  

Antall Józsefre és persze személyes élményeire emlékezett az est szónoka, Roman Kowalski
is.  

  

 

  

ROMAN KOWALSKI nagykövet Lengyel Köztársaság követsége:  „Antall József az alapítóatyák
között van. Számomra megtisztelő, hogy itt lehetek, mert igazából, amikor 1991-ben
Magyarországon kezdtem dolgozni, Antall József volt a miniszterelnök. Nekem az ő személye a
magyar életem kezdetét is jelenti. Ez az emócionális része. De ha történelmi szempontokat ha
figyelünk, gazdasági, emberi – olyan ember volt, aki igazán a Közép-Európai Történelemben
mindig megmarad, mert hároméves kormányzása alatt és elég rövid politikai pálya alatt annyit
sikerült elérni, hogy igazán többi politikusnak van mit irigyelni.” 

  

 

  

Lengyelország magyarországi nagykövete egyébként két éve Antall József-díjat vehetett át a
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magyar – lengyel kapcsolatok elmélyítéséért és az Antall József Tudásközpont visegrádi
kapcsolatainak erősítéséért. A résztvevők egy új kötetet is megismerhettek a megemlékezésen.
Antall József és az állambiztonság a címe a kötetnek.  

  

 

  

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN főigazgató-helyettes Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára: „Antall József életéről nem csak ez az egy könyv jelent meg és a szerzőnek
sem ez az első könyve, hanem már a második. Ez egy dokumentum kötet, ami
dokumentumokon keresztül, gyakorlatilag ügynökjelentéseken és állambiztonsági tisztek
jelentésein keresztül mutatja be Antall József életének egy meghatározott szakaszát. De meg
kell mondjam, hogy ahhoz, hogy az egészet leírjuk állambiztonsági szervek szemüvegén
keresztül, ahhoz még jó néhány könyvet meg lehetne írni.” 

  

 

  

Antall Józsefet ugyanis 1957-től egészen 1989 végéig megfigyelték.  A könyvből az is
érzékelhető, amit Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin maga is vall és tapasztalt: Antall József emberi
tartása, az hogy soha semmilyen körülmények között nem változott meg, nem engedett az
elveiből.

   

 3 / 3


