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2021. június 23./TONY-Színdarab 
Batthyány-Schmidt Margó köszöntője 
 
Tisztelt jelenlévők, meghívottak, barátok, ismerősök! 
 
 
Prohászka Ottokár, Székesfehérvári Püspök a Magyar Gazdasszonyok Országos 
Egyesületének 50 éves fennállása alkalmából tartott ünnepi beszédéből szeretnék idézni: 
 
„ Kellenek asszonyok, kik a nemzet ideálját hordják lelkükben és kellenek magyar asszonyok, 
akik a magyarságnak kultúréletét az otthonban és a háztartásban érvényesítik. Kellenek 
nekünk eszmények hitről, vallásosságról, erkölcsiségről, de kellenek nekünk otthonok is, 
mert eszmények nélkül az otthonok sötétek, eszmények otthonok nélkül meg irreálisak és 
megbízhatatlanok.” 
 
 
Több oldalról is aktualitása van a” TONY – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok 
emlékét!”című színdarab bemutatójának: 
 
1. Az első, amiért a mai előadás létrejöhetett: Az ENSZ 2010-ben hivatalosan is az Özvegyek 
Nemzetközi Napjává nyilvánította június 23-át. A világnap alkalmából mutatja be a Magyar 
Női Unió a „Tony – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét” című egyfelvonásos 
színdarabot, mely visszaemlékezés egy különleges életútra. Gróf Batthyány Lajos özvegye, 
Zichy Antónia személyére. 
 
Már tavaly is szerettük volna ezen a napon a figyelmet ráirányítani az özvegyek és gyermekeik 
életminőségére. Akkor erre nem volt lehetőség, most örömmel tesszük ezt egy mindnyájunk 
számára nehéz időszak után.  
 
Tegnap - június 22-én - az Egyszülős Központ, a Magyar Női Unió és a Magyar Batthyány 
Alapítvány kiadott egy sajtóközleményt, melyben az általuk kötött együttműködési 
megállapodással az özvegyekre és a félárván maradt gyermekekre szeretné felhívni a 
közvélemény figyelmét. A felelősségünkre egymásért, arra, hogy társadalmi, történelmi, 
kulturális kortól függetlenül vannak helyzetek - mint a COVID világszerte -, és vannak 
élethelyzetek, amikor kutya kötelességünk segíteni, felelősséget vállalni. 
 
 
2. Gróf Zichy Antónia, a mártírhalált halt első miniszterelnökünk, gróf Batthyány Lajos özvegye 
- kissé patetikusam hangzik ugyan, de mégis, a "Nemzet Özvegye" volt, aki férje halála után 
mindvégig hű maradt férje emlékéhez.  
 
Ez a női sors nem egyedülálló a Batthyányak történetében: a XVIII. században Batthyány-
Strattmann Eleonóra - az utolsó nemzeti nádor, Batthyány-Strattmann Lajos édesanyja, aki 
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özvegyként bővítette a birtokukat. Fia, az említett utolsó magyar nádor alapítványt hozott 
létre, majd halála utána ugyancsak Antónia nevű felesége vette át az alapítvány igazgatását, a 
hadiözvegyek és árváik megsegítésére. 
 
Üzenete, értéke van ennek a visszaemlékezésnek, hiszen gróf Batthyány Lajos özvegye, Zichy 
Antónia  a nagyszerű társ, feleség, anya, egy önzetlenül, hittel és bátorsággal a nemzetért 
tevő ember  "eszményképe". 
 
3. A harmadik – nem kevésbé fontos – az est kapcsán: 
Június 17-én indult a gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia-díjak idei felhívó kampánya.  
Olyan magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, de magyar nemzetiségű férfi vagy nő 
jelölését várjuk, aki: 

-          a nemzetért 
-          a közösségekért 
-          a családért 
-          a magyar földért 
-          a hitért példamutató tevékenységet végez. 

 
Szerencsésnek tartom magam, hiszen nemcsak a Batthyányakat képviselhetem itt és most, 
hanem az általuk évszázadokon keresztül fontosnak vallott értékeket, a küldetésüket, a 
társadalmi felelősségvállalás helytől és időtől független kiemelt szerepét. 
 
Küldetése, célja van ennek a díjnak is: minden korszaknak megvannak a maga kihívásai, így a 
mi életünkben is számos olyan feladattal szembesülünk, amelyekre példaértékű egyéni és 
közösségi válaszoknak kell születniük. 
  
Ez most, 2021-ben fokozottan érvényes: olyan időszakon vagyunk túl, amelyben nem voltak 
és nincsenek kész válaszaink, amelyben kreativitásunkra, tudatosságunkra és 
rugalmasságunkra ugyanúgy szükség van, mint az  együttműködés erejére. 
 
És igen: túl vagyunk egy nagyon kemény időszakon.  Szeretném köszönetem és hálámat 
kifejezni mindazoknak akik „Hűséggel és bátorsággal” tettek, tesznek mai is azért, hogy 
egészségben itt lehetünk együtt a kertben. 
 
A köszöntőm elején lévő idézetet továbbfűzve: Kellenek Asszonyok, eszmények, hit, 
erkölcsiség, otthonok, hogy testi-lelki-szellemi harmóniában élhessük az Életünket! 
 
Jó szórakozást kívánok kedves mindnyájuknak! 
 
 


