Dr. Magas László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnökének beszéde
2009. augusztus 19., Fertőrákos,Európa Koncert

Az egykori szervezők és az általuk létrehozott Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
Köszöntöm Angela Merkel Asszonyt, Németország kancellárját,
Sólyom László urat a Magyar Köztársaság Elnökét,
Nagykövet Hölgyeket és Urakat,
Európai parlament és számos ország parlamenti képviselőjét,
Fodor Tamás urat, Sopron Megyei Jogú város polgármesterét, akin keresztül szeretném megköszönni az önkormányzat és a város azon polgárainak a segítségét, akik önzetlenül hozzájárultak a 20 éves évforduló méltó megünnepléséhez.
1989. augusztus 19. 15 óra 57 perc a Páneurópai Piknik történelmi pillanata. Ennek létrejötte
köszönhető annak a 30-40 bátor civilnek- tanárnak, mérnöknek, orvosnak, műszerésznekakiknek a demokráciában vetett hite képes volt sok ezer embert megszólítani és idehívni egy
örömünnepre, hogy együtt bontsuk le a diktatúra gyűlölt jelképét a vasfüggönyt.
Köszönhető a szolgálatot teljesítő határőröknek, akik a parancsmegtagadás következményeit is vállalva, az emberség, a humánum oldalára álltak, ahogy később parancsnokuk fogalmazott, „ezzel lehetővé tették, hogy ez a hely emlékhely és nem kegyhely lett.
Mindenek előtt azonban köszönhető azoknak a kelet-német nőknek, férfiaknak, apáknak és
gyermekeiket karjukban ölelő anyáknak, akiknek szabadságvágya minden félelmet legyőzött
és egy pillanat alatt szétfeszítette, áttörte a két világrendszert elválasztó kaput. Nem is sejtve,
hogy ezzel a tettükkel a közeljövő európai történelem első mondatát írják le.
Szólnom kell az alapítvány egyik legfontosabb céljáról, a történelmi hitelesség ápolásáról,
amely még két évtized után is aktuális. Ma is sok a hamis próféta, aki saját vagy szervezete
képére igyekszik formálni az akkor történteket. Ennek tisztázása az egykori szervezők önbecsülése miatt is elengedhetetlenül fontos, ennek tudatában szerveztük az elmúlt három nap
konferenciáit.
20 évvel ezelőtt nyolc nyelven írt kiáltvánnyal hívtunk mindenkit a Páneurópai Piknikre.
A szervezők szinte álomnak tűnő gondolatai közül néhányat megosztok Önökkel:
„A történelem az évszázadok során igazolta, hogy az egyetemes béke egyetlen útja a népek
barátságának elmélyítése, a politikai praktikák által emelt szögesdrótok és lélektani sáncok
lerombolása.
A 20. század végére el kell érni, hogy Európa a benne élő népek közös háza legyen, ahol nemzetiségre, ideológiára tekintet nélkül a tiszta emberi kapcsolatok dominálnak.
A következő évszázad már nem lehet a marakodások, háborúskodások időszaka!”
Ami eddig megvalósult az közös munkánk eredménye, köszönjük, ami még nem, azért pedig
tegyünk ismét közösen.
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