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A mártír miniszterelnökre emlékeztek  
Nagy Imre miniszterelnök születésének 125. és halálának 63. évfordulója alkalmából 
megemlékezést tartottak csütörtök délután a megyeszékhelyen.  
 
Aczél Tamás Requiem című versét Gárdonyi Mihályné adta elő. 

Ormai István, a Nagy Imre Társaság elnökségi tagja beszédében hangsúlyozta: a történelem 
eseményeire, a magyar történelem nagy változásaira, alakítóira, a politikusokra emlékezni azt 
jelenti, hogy bennünk élnek. S tudjuk, hogy kik ők, és mit képviseltek. 

– Ma Nagy Imrére, a mártír miniszterelnökre emlékezünk – mondta Ormai István, aki felidézte 
alakját, méltatta pályafutását, tetteit. Kiemelte: nagy utat járt be minden szempontból. Emberileg is, 
szakmailag is, s különösen politikailag. Arról is szólt: politikusként akkor láttuk őt igazán, amikor 
megmutatta magát, és döntési helyzetbe került. Ilyen volt 1945 és 1948 között agrárminiszterként, 
és később miniszterelnökként. Az ünnepségen részletesen megemlékeztek az 1956-os forradalomról 
is.  

– Nagy Imrének kifejezetten és hangsúlyosan nagy érdeme, hogy kimondta: demokratikus 
forradalom zajlik Magyarországon – emelte ki Ormai István. Az ünnepség végén a megemlékezés 
koszorúit helyezték el a Nagy Imre szobornál.  
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125 éve született és 63 esztendeje halt meg a kaposvári születésű mártír miniszterelnök. 

Koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett csütörtökön a Nagy Imre Társaság Somogy 
Megyei Szervezete a mártír miniszterelnök születésének 125. és halálának 63. évfordulója 
alkalmából. 

Kaposvár nevében a város alpolgármestere, Dér Tamás vett részt a főhajtáson. A koszorúzást egy 
előadás követte, amelyen Dr. Szántó László nyugalmazott főlevéltáros mesélt a Nagy Imréhez 
köthető somogyi emlékekről. 
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Nagy Imrére emlékeztek 
Nagy Imre születésének 125. évfordulója, és halálának 63. évfordulója alkalmából tartott 
megemlékezést a Nagy Imre Társaság Somogy Megyei Szervezete Kaposváron.  

A program csütörtökön délután a Nagy Imre téren kezdődött, ahol Ormai István a NIT 
elnökségének tagja mondott beszédet. Felidézte az 1956-os mártír miniszterelnök életének és 
munkásságának főbb mérföldköveit. Kiemelte a földosztó agrárminiszter, majd miniszterelnök 
törekvéseit, melyekkel igazságosabb és szabadabb életet akart teremteni hazánkban. Hozzátette, 
hogy a forradalmak céljai, üzenetei időtlenek, 1848 után 1956 és 1989 is a szabadságunk 
visszaszerzését célozta.  



Visszaemlékezését Márai Sándor szavaival zárta: 
 
"Ha jó ügyet védsz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágalmaznak, 
kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez nem változtat 
azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó volt az, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére 
szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. 
Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, 
de meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy 
magányos az életben, ha jó ügyet védesz."  

A program egy emléküléssel folytatódott az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol dr. 
Szántó László nyugalmazott főlevéltáros tartott előadást Nagy Imre somogyi emlékjeleiről, majd a 
társaság 25 évét idézték fel képek segítségével, átadták a tagoknak az emléklapokat. Végül Nagy 
Imre Fő utcai szülőházánál koszorúzták meg az emléktáblát a rendezvény résztvevői.  
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