
Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a 
Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A 
megemlékezésre az V. kerületi Nagyboldogasszony-templomban került sor.

                        Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

        Emlékezni kell arra, milyen nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent 
Korona –  jelentette ki Hende Csaba Budapesten, a nemzeti ereklyénk hazatérésének 35. 
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen január 5-én, szombaton.

Vannak az életnek olyan különlegesen nagy pillanatai, amelyekre mindenki pontosan 
emlékszik,  és pontosan tudja, hol és kikkel élte meg ezeket. A Szent Korona 1978. január 6-ai 
hazatérése is ezen események sorát gyarapítja – mondta a honvédelmi miniszter az V. kerületi
Nagyboldogasszony-templomban rendezett megemlékezésen, amelyen több közjogi méltóság
mellett a tárca és a Magyar Honvédség vezetői is jelen voltak.

Hende Csaba felidézte, miként került 1945-ben amerikai kézre legfontosabb nemzeti ereklyénk,
miután a honvéd koronaőrök hatalmas erőfeszítések árán, a második világháború egyik
legdicsőségesebb és leghatalmasabb vállalkozása során kimenekítették az országból, és így
megóvták a veszélyektől.



Pajtás Ernő ezredes, a Honvéd Koronaőrség parancsnoka csak azután volt hajlandó átadni az
amerikaiaknak a Szent Koronát, hogy meggyőződött róla: nem akarják sem győzelmi trófeaként
hordozni, sem hadizsákmányként elárverezni. Az amerikaiak ezek után nagy tisztelettel, az őt
megillető erős védelemmel vették körül a koronát, amely hányatott történelme során most került
legtávolabb a hazától.

 A miniszter rámutatott: amikor Jimmy Carter döntése alapján harmincöt évvel ezelőtt Cyrus
 Vance amerikai külügyminiszter személyesen kísérte haza a koronát, Amerikában sokan azt
 mondták, ez még túl korai, hiszen Magyarország még nem volt demokratikus állam. A
 kommunista diktatúra később a Magyar Nemzeti Múzeumba, a múlt emlékei, rozsdás ekevasak és
 kicsorbult kardok közé zárta jelképünket.

„De akárhol is volt, itthon volt, Magyarországon” – idézte fel a miniszter a múzeum előtt még
hosszú hónapokkal az átadást követően is kígyózó sorokat. Mérföldkőként említette meg, amikor
2000-ben a korona végre ismét elfoglalhatta megérdemelt helyét az Országházban. Mindez azt
szimbolizálja: egybetartozunk határon innen és túl, az ország mindenkori vezetésének feladata
pedig a nemzet szolgálata a magyar alkotmány és a szabadság szellemében.

A miniszter kiemelte a Honvéd Koronaőrség újonnani létrehozását, amelynek révén ismét a
legkiválóbb magyar katonák őrzik a Szent Koronát. „Legyenek rájuk büszkék!” – szólt az



egybegyűltekhez Hende Csaba, és köszönetet mondott a Magyar Koronaőrök Egyesületének,
amiért éveken át elkötelezetten dolgoztak annak érdekében, hogy újra felálljon a koronaőrség.
Hende Csaba úgy fogalmazott: még ma is akadnak, akik gúnyolják azt az ősi köteléket, amely
minket, magyarokat a Szent Koronához fűz, de e napon rájuk is gondoljunk megbocsátással,
hiszen ők is a Szent Korona gyermekei – még akkor is, ha nem tudják ezt.
A Szent Korona méltó megőrzése és visszaszolgáltatása ritkán emlegetett, ám nagyon erős
köteléket vont Magyarország és az Egyesült Államok közé. E köteléket meg kell őrizni, hiszen a
szabadság védelmére, közös szabadságunk védelmére szövetkeztünk. Emlékezni kell arra, milyen
nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent Korona.

„Emlékezzünk azokra a hősökre és azokra a barátainkra, akik megőrizték és megtartották nekünk” – 
mondta a miniszter. Timothy Alan Betts, az amerikai nagykövetség követtanácsosa beszédében 
kiemelte: a Szent Korona visszajuttatása azt a bizalmat jelképezi, amely a két nemzet között él, az 
Egyesült Államok számára pedig nagy kiváltságot jelentett, hogy őrizhette nemzeti ereklyénket.
A követtanácsos a két ország kapcsolatait méltatva külön kitért az együttműködésre a Magyar
Honvédség és az amerikai haderő között.
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Ráckeve városát Bukriné Gyengési Erzsébet képviselte az ünnepségen. A Ráckevei Molnár Céh 
Alapítvány részéről az ünnepségen részt vettek: Szeredi Lászlóné, Viski József és Szőgyényi Gábor. 

Az ünnepséget követő fogadáson Bukriné Gyengési Erzsébet átadta Ráckeve Város köszönő 
emléklapját Woit Imrének, a Magyar Koronaőrök Egyesülete elnökének.  Az emléklap annak az 
ünnepségnek az emlékére készült, amit a Magyar Koronaőrök Egyesülete néhai Csontos István 
koronaőr főtörzsőrmester, a Szent Korona egyik megmentőjének  tiszteletére Ráckevén rendezett. 



Woit Imre elnök megköszönte Szeredi Lászlónénak a lelkes adomány gyűjtését az Aranyvonat 
újjáépítéséhez.  A beszélgetéshez csatlakozva,  Hende Csaba honvédelmi miniszter is elmondta, 
hogy támogatja a Magyar Koronaőrök Egyesületét ennek a nemes  célnak a megvalósításában.
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