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Katona Bernade,e 

közgazda és külkereskedő méltatása 

Elhangzo, a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István születésének 
230.évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 

tarto, Ünnepi Közgyűlésen 2021 szeptember 21.-én. 

Elmondta dr. CserháS László Gábor, a Széchenyi Társaság alelnöke 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

vagy ahogy Széchenyi szólítaná Önöket: Kedves Honosim! 

Méltatásom jelmondatául a következőt választo,am: 

„Nincs szebb és édesebb, mint szeretni a Hazát!” 

Ez a hitvallás Erdősi Sylvester Jánostól, a humanista tudóstól, a 
bibliafordítótól, a magyar esszéirodalom megteremtőjétől, az első 
magyar nyelvtan szerkesztőjétől származik, aki az 1500-as évek első 
felében élt és alkoto,.  

E bevezető után térek rá mai feladatomra Önökkel együ,, akik ma 
különleges napra ébredtünk, mi, akik i, a 230 éve születe, Széchenyi 
István elő, fejet hajtani, Ssztelegni jö,ünk össze. de egyú,al fejet 
hajtani érkeztünk azok elő, is, akik a köz érdekében szerényen, 
többnyire önindí,atásból sok éven át tevékenykednek. 

Az én feladatom ma bemutatni Önöknek Katona Bernade,e 
közgazdát, külkereskedőt, aki az élelmiszeripari fémdetektáló technika 
és módszer kitűnő ismerője és terjesztője, és aki hosszú éveken át 
tartó szerényen, csendben végze,, általunk közérdekűnek ítélt 
tevékenységével hívta fel magára figyelmünket. 
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Ugye, Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Mindenki ismeri a Turul madaras 
szobrokat, amelyek az embert fogadják országszerte a falvak, 
kisvárosok főterén, városok terein, és amelyek megmelengeSk az arra 
járók szívét, akik könnybe lábadt szemmel és lélekkel, Ssztele,el 
állnak meg a hősi halált haltakat felsoroló táblák és a bajtársát ölelő 
honvéd ala,? 

Katona Bernade,e-nek 2005-ben Szarvason járva feltűnt a régi 
városháza és az első világháború szarvasi halo,ainak emléket állító 
emlékmű szépsége, i, születe, meg az az ötlete, hogy fényképezés 
által össze kívánja gyűjteni a Turul madaras emlékműveket. Kikuta,a 
az emlékműállításra vonatkozó 1917-ben születe, VIII.törvénycikket, 
amelynek pontos címét fontosnak tartom Önökkel ismertetni: „Az 
1917. évi VIII. törvénycikk a most dúló háborúban a hazáért küzdő 
hősök emlékének megörökítéséről.” 

Ennek á,anulmányozása segíte,e és erősíte,e Őt elhatározásában, 
hiszen a törvény indoklása szerint buzdíto,a a nemzetet arra, hogy a 
nemzetért legsúlyosabb áldozatot, az életüket áldozók iránS hálát és 
Sszteletet örökítsék meg és így a hősök áldo, emlékezete felé 
fokozo, kegyele,el tekintsen az egész nemzet. Ennek legalkalmasabb 
módja, hogy minden városban, községben olyan emlékhely szülessen, 
ahol a hősök nevei emlékeztetheSk az utókort. 

A törvény szellemének megismerésével megerősíte, elhatározását 
Katona Bernade,e tudatosan végrehajtva 2005-től 7 év ala, több 
mint 750 felvétel készült. A kezdeS öntevékeny és magányos 
gyűjtőmunkát, annak lényegét megértve társai is jelentkeztek, így pl. 
a barátaival együ, 2002 áprilisában létrehozo, Minerva Polgári Kör 
tagjai, amely polgári kör felve,e a 2021. februárban elhalálozo, és 
általuk Ssztelt jogász és a KözszolgálaS Közalapítvány kurátorának, dr. 
Bencze Izabellának nevét. Magánszemélyek melle, csatlakozo, 
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ehhez a széleskörű gyűjtőmunkához és járulékos feladataihoz a XII. 
kerüleS Polgármesteri Hivatal is. 

A hét év ala, összegyűlt, hősi emlékhelyekről készült több száz 
felvétel fényképgyűjteménnyé fejlődö,, amelynek országjárását is 
Katona Bernade,e kezdte meg szervezni, és örömmel ve,e észre, 
hogy a több mint 700 darabból álló gyűjtemény, az ősi szimbólum, a 
Turul madár, a kerecsensólyom megérinte,e a kiállításokat látogatók 
lelkét, igazolva a Turul szobrok összetartó erejét. A gyűjtemény 
országjárása során természetesen sok-sok városban, községben 
megfordult, mindnek felsorolása lehetetlen, de a kiindulópont 
Szarvason, Karcagon, Debrecenben, Telkiben, Tapolcán, Sopronban, 
Szentendrén, Tason, Beregszászon, Dunaszerdahelyen, Mezőtúron, 
Romhányban, Magyarkanizsán, Budakeszin nagy érdeklődéssel 
fogadták. A felvidéki körút során, Dunaszerdahelyen Pogány Erzsébet, 
a nemrég elhunyt felvidéki poliSkus, a Szövetség a Közös Célokért 
igazgatója segíte,e a kiállítás létrejö,ét, a kiállítás emlékezetes 
megnyitó beszédét Duray Miklós, felvidéki poliSkus, a Szövetség a 
Közös Célokért elnöke tarto,a.  

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Kedves Honosim! 

Katona Bernade,e, aki felismerte a Turul szobrok összetartó erejét, 
egyik, gyűjteménnyel kapcsolatos riportban nyilatkozta: 

„Se fotóművész, se történész, se ornitológus nem vagyok, csak 
egyszerű polgár, aki nagyon szereO hazáját.” 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Költői kérdésem a következő: 

Milyen mélyen gyökerező hazaszeretet az, amely a sok száz 
emlékhelyet a helyszínekre elutazva, társai közreműködésével 
megörökíteRe, a nemzet hősei előR térdet hajtva az utókornak 
lefényképezte és sok városban kiállítoRa? 
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Ez a különleges, és Bernade,e hazaszeretetét kifejező, éveken át tartó 
gyűjtőmunka, fizikai fáradozással együ, járó utazások eszembe 
ju,a,ák a 17 éves József Aila 1922-ben íro, versének hangulatát, 
azt a kitartásra bíztatást, amely a következő idézetből árad: 

„Ha eljő az idő – sírok nyílnak fel, 

  Ha eljő az idő – a magyar talpra kel, 

  Ha eljő az idő – erős lesz a karunk, 

  Várjatok, Testvérek, oR leszünk, nem adunk!” 

Katona Bernade,e ezzel az ötle,el, gyűjtőmunkával, a kárpát- 
medencei országjárásával, a képekről CD lemezek előállításával 
hőseink elő, Ssztelegve vissza, de előre is tekint, és hazaszeretetre 
tanít mindannyiunkat, és egyú,al a nemzet lelki egyesítésének 
különleges formáját valósíto,a és valósítja meg. 

Jogos kérdést megelőzendő tájékoztatom Önöket, hogy az évekig 
Várpalotán, a Trianon Múzeumban kiállíto, gyűjtemény most a 
múzeum restaurálása mia, nem látható, a múzeum igazgatója DR. 
Szabó Pál Csaba tájékoztatása szerint 2022.júniusban a múzeum 
megnyílik. 

Katona Bernade+e hazaszeretetet sugárzó, éveken át tartó, a nemzet 
lelki egyesítését szolgáló munkálkodását, a nemze< összetartozásunk 
és így a magyarság szolgálata érdekében kifejte+ önzetlen 
tevékenységét a Széchenyi Társaság elnöksége gr. Széchenyi István 
szellemi örökségének folytatásaként értékeli és ezért a Széchenyi 
Társaság Díja kitüntető elismerésben részesí<. 

Köszönöm a megSsztelő és türelmes figyelmet. 


