
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár, a Wallenberg Emlékbizottság elnöke 2012. 

február 27-én Nagy Gábor Tamás, a Fidesz képviselője „Hogy halad a magyarországi 

Wallenberg-év célkitűzéseinek megvalósulása?" c. interpellációra adott válasza: 

 „Tisztelt Ház! Valóban, 2012. augusztus 5-én lenne Wallenberg százéves, több mint 

60 éve halott nagy valószínűség szerint, és a kormány - ahogy a képviselő úr is említette - 

Wallenberg-évet hirdetett, és létrehozott egy emlékbizottságot is.  

Az egyetemes és európai humanizmus szimbolikus alakja Wallenberg, aki - Ady 

szavaival - ember maradt az embertelenségben. Tragikus sorsa összefonódott a magyar és a 

közép-európai népek XX. századi sorsával, nagyon hasonlóan Apor Vilmos sorsához, ahogy 

ezt itt hallhattuk a napirend előtti hozzászólások során is, mert valóban először is hat hónapos, 

tízezreket megmentő harcot folytatott a fasizmussal szemben, majd 1945. január 17-én a 

szovjet kommunisták letartóztatták, és örökre nyoma veszett.  

Az év hozzá kíván járulni ahhoz is, hogy választ kapjunk a Wallenberg-titokra, mert 

mind a mai napig nem tudjuk, hogy mi történt Raoul Wallenberggel. Kiemelt célkitűzésünk, 

és meggyőződésem az is, hogy az oroszországi demokrácia szempontjából sem mellékes 

körülmény, hogy Oroszország segíti vagy pedig akadályozza a Wallenberg-titoknak a 

megfejtését.  

Az év során megemlékezünk Wallenberg segítőiről, a külföldi és magyar 

embermentőkről, a magyar világ igazairól. Engedjék meg azt is, hogy felhívjam a figyelmet 

arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2010-ben határozatot hozott, hogy a budai és a pesti alsó 

rakpartokat kiemelkedő embermentőkről nevezi el, az év során fogjuk ezt a munkát is 

elvégezni, de nemcsak Wallenbergről, hanem Angelo Rotta pápai nunciusról, idősebb Antall 

Józsefről vagy Esterházy Jánosról is az alsó rakpartoknak egy-egy szakaszát el fogjuk 

nevezni. Ez a téma egyébként egy tudományos konferencia napirendjén szerepelni fog, amit 

május 15-én fogunk tartani az embermentőkről.  

Május 15-e, tisztelt képviselőtársaim, az a dátum, amikor is Esterházy János a szlovák 

parlamentben egyedüliként a zsidók deportálása ellen szavazott. Számtalan civil, oktatási, 

kulturális program, illetőleg nemzetközi szakmai, politikai konferencia is megrendezésre 

kerül. Szeretném kiemelni azt a középiskolás vetélkedőt, amelyben 116 iskola vesz részt több 

mint 500 diákkal. Szintén kiemelném azt, hogy az idei élet menetén, a holokauszt 

emléknapján három házelnök, az izraeli, a svéd és a magyar házelnök is részt fog venni, 

valamint a CODE-konferenciára is szeretném felhívni a figyelmet, amelynek a címe Emberi 

jogok és kisebbségi jogok az európai szomszédságpolitikában.  

A Wallenberg-év egy kiváló alkalom két dologra, tisztelt képviselőtársaim. Először is 

arra, hogy önreflexióval szembesüljünk a múlt bűneivel, és egyidejűleg megtaláljuk a módját 

annak, hogy az emberi és a kisebbségi jogok megfelelőképpen érvényesüljenek a mai magyar 

jogrendszerben. Másrészt azonban a Wallenberg-év egy kiváló alkalom arra is, hogy 

ünnepeljünk - ünnepeljük azt, amit Wallenberg élete hirdet: azt hirdeti, hogy a gyűlölet, a 

félelem és a halál soha nem a végső szónak a birtokosa, mert győzedelmeskedik felettük az a 

szeretet, az a szolgálat és az életnek az az akarása, amit Wallenberg is megjelenített. Ünneplés 

tehát ez az év, tisztelt képviselőtársaim, és egy csodálatos inspiráció az utókornak Wallenberg 

egész élete.  

Köszönöm szépen a figyelmet.” 


