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A MAGYAR FEGYVERES ERŐK MÚZEUMA jövőj ével kapcsolatban. 

Az űlésen jelen voltak: Dr. NAGY GYÖRGY, a toronto i Magyar Ház elnöke, 
BORBÁS KÁROLY,a "Hadak útján" szerkesztője és Dr.SZALONTAI SÁNDOR,mint Mú
zeum-bizottsági tagok és DOMOKOS SÁNDOR,a B.L.szerkesztője,mint meghívott. 

Elsőnek a Bizottság felkérte Domokos Sándort,hogy ismertesse az 1992. 
év őszén volt magyarországi látogatása alkalmából,az itteni Múzeum jövőjével 
kapcsolatos értesüléseit. Domokos sándor előadta, hogy otthoni tartózko
dása alkalmával e Muzeum sorsának rendezésével kapcsolatban beszélgetést 
folytatott Dr. SZAKÁLY. ,SÁNDOR történésszel és Dr. PARÁDI JÓZSEF-fel, aki a 
B.M.Rendészet-történelmi osztályán dolgozik. Mindkettőjük egybehangzó vé
leménye az volt,hogy a Muzeum anyagának tetemes részét a rendészeti erők 
anyaga képezi,mely ha a Hadtörténelmi Múzeumba kerüI,akkor abból csak a 
honvédségi anyag fog kiállításra kerülni. A Rendészet-történelem szempont
jából értékes anyag kiselejteződik. így azt javasolták, hogya Muzeum ve
zetősége lépjen összeköttetésbe a Belügyminiszterrel. Tőle kérje egy 
Rendészet-történelmi Múzeum létesítését, melyhez az itteni gyűjtemény 
szolgáltatná az alapot. Kérni kell továbbá a Belügyminisztertől megfelelő 
helyiség biztosítását és a gyűjtemény jövőbeni gondozását. Az elszállí-
tás költségeit is a magyar kormánynak kell vállalnia.A fent nevezett urak 
egyben felajánlották szolgálataikat azzal kapcsolatban, hogy az átszállí
tott anyagot szétválasszák és a nem rendészeti vonatkozású tárgyakat a 
Hadtörténelmi Múzeumhoz továbbít ják. Ez az ajánlat azért volt rokonszen-
ves elképzelés, mivel ez összhangban volt v. SZATHMÁRY KÁROLY elhunyt baj
társunk végakaratával, aki a Múzeum alapítója volt és Dr. REKTOR BÉLA, 
szintén elhunyt bajtársunk még életében kifejezett óhajával. 

A Múzeum Bizottság tagjai meghallgatták a Domokos Sándor által előadott 
javaslatottmajd Dr. Szalontai Sándor bemutatta Dr. Kiss Gyula vezetőbs.
levelét, melyhez csatolta a Dr. Ph.Bakay Kornéltól,a Kőszeg Város Muzeu
mának igazgatójától érkezett levelet, melyben az illető helyet ajánl föl 
az itteni Múzeum anyagának. Dr.Szalontai megemlítette azt is,hogy hason-
ló ajánlat érkezett Dr. Magyar Kálmán, a kaposvári M'úzeum igazgatójától is. 

Borbás Károly annak az óhajnak adott kifejezést, hogya M'úzeum anyaga 
ne váljon ketté Rendészeti és Honvédségi alapon. A kanadai magyar emigrá
ció egyetemes óhaja a Múzeumot, mint a Kanadai Magyar Emigráció Múzeumát" 
teljes egészében adni át a magyar hatóságoknak, azzal a kikötéssel, hogy 
azon cím alatt szerepeljen továbbra is. Legyen ez egy örökös bizonyítéka 
annak, hogy mennyi áldozatot vállalt magára az emigráció a magyar hagyo
mányok megőrzéséért. 

Dr. Nagy György véleménye az volt, hogy várni kell a hazaszállítással. 
Példának hozta fel a Repűlő Múz e umma l kapcsolatos szomorú tapasztalatokat. 
A Repűlő-múzeum anyagának nagy része "eltünt" és ami megmaradt, az is 
csak szegényesen van kiállítva. Mikor az anyag eltűnésével kapcsolatban 
reklamációt tettek, azt a választ kapták, hogya ládák feltörve érkeztek 
meg. Dr. Nagy György továbbiakban hangoztatta, hogy nem tudhat juk, hogya 
választások után lesz-e egy nemzeti érzésű magyar kormány?! Mert, ha nem, 
akkor az anyag átszállítás után, mint a Repűlő'-múzeum esetében is, egy
szerűen "elkallódik". Ez pedig olyan veszteség lenne, amit pótolni nem 
lehet. Így azt javasolja, hogy várjunk a Múzeum sorsára vonatkozó döntés-
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sel, amig a választások után egy tisztább kép kialakul az ·üj kor
mánnyal kapcsolatban. 

A javaslatok után baráti eszmecsere }~övetkezett, melynek végén a 
jelenlevők egyöntetűen Dr. Nagy György javaslatát fogadták el. 

Így, amíg az üj kormány politikai irányelve nem tisztázódik, a Muzeum 
jövőjét illető döntést a Bizottság nem hoz. 

Domokos Sándor 
jegyzőkönyv vezető. 

MEGÉREM-E MÉG? 

Komporday Pál 

Megérem-e még, csak aholnapot? ! 
Látom-e újra a fénylő napot? 
Leszek-e újra napsütötte barna? 
Fakad-e ajkam nótára, dalra? 
Csak ennyit kérek, Uram,-nekem ez elég,
a holnapot, mondd, megérem-e még? 

Megérem-e még csak aholnapot? 
Hogy szabadok legyünk, nem bezárt rabok, 
kiszolgáltatva vörös hadaknak, 
akik kezünkre bilincseket raknak. 
A börtön mélyén az élet a tét! 
A holmipot vajon megerem-e még·? 

Megérem-e még? Csak aholnapot? ! 
Túléltem négy furcsa korszakot, 
de a mában is gond ezernyi van: 
milyen felnőtté válik két fiam? 
Példájuk lesz-e az, mi jó, mi szép? 
De aholnapot megérem-e még? 

Megérem-e még? Csak aholnapot! 
A sors Hazámnak mily' jövőt szabott? 
Jönnek-e olyan -.izmusok, eszmék 
úgy, hogy a józan észnek is tessék? 
S a bölcs tudásnak tapsol-e a nép? .. 
Ezt aholnapot megérem-e még? 
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