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"Mi nem vagyunk
hajlandóak
azt csinálni, amit
Brüsszel diktál,
ha az a
magyaroknak
nem jó.
Továbbra is a
magyarok
fogják eldönteni, mi történjen
az életüket meghatározó
fontos kérdésekben."

Mutassuk meg Brüsszelnek

május 26-án:

kérem a magyar embereket,

menjenek el szavazni!

Tudnivalók az EP választásról röviden
A májusi európai parlamenti (EP-) választások fontosságát is hangsúlyozta Orbán Viktor az idei első
kormányinfón. A cél, hogy az európai intézményekben a bevándorlásellenesek kerüljenek többségbe – mondta a miniszterelnök. Az EP-választáson
minden uniós tagállamban elmondhatják a véleményüket az emberek a bevándorlásról, ezzel 15-20
éves távlatban döntve el Európa jövőjét.
Az elmúlt négy évtizedben folyamatosan csökkent
az Európai Parlamenti választásokon résztvevők
száma. Ennek a csökkenő részvételnek számos oka
van, de az egyik legtöbbet emlegetett nem más,
mint hogy a választók számára túlságosan összetett az uniós intézményrendszer, nem értik, hogy
leadott voksuk mennyiben befolyásolja annak működését, vagy hogy mi is történik egyáltalán Brüs�szelben. Pár fontos kérdést most nézzünk meg,
hogy segítsünk, és megismerjük, miről is döntünk.
• Miről szól a választás?
Az Európai Unióban élő polgárok május végén 705
Európai Parlamenti képviselőt választanak meg,
akik a következő öt évben az Európai Parlamentben fognak dolgozni.
• Mikor lesz a szavazás?
Az Európai Parlamenti választásokat május 23. és
26. között tartják - Magyarországon ez a május 26ai vasárnapot jelenti.
• Hogy választják az EP-képviselőket?
Országonként eltérő a választási rendszer, de az
mindegyikben közös, hogy arányosságra törekszik, vagyis a megválasztott pártok a rájuk leadott
szavazatok arányában küldhetnek képviselőket
az EP-be. Míg Olaszországban az EP-képviselők
egyes régiókat képviselnek, Németországban és
Magyarországon az egész országot.
Zárt listás szavazás: egyes országokban (köztük

Magyarországon is) pártlistára szavaznak az emberek, a pártok pedig előre közzéteszik, kiket küldenek majd az EP-be a rájuk leadott szavazatok
arányában. Amilyen arányban az adott párt részesült az összes leadott szavazatból, olyan arányban
küldhet a listáján szereplő jelöltek közül képviselőket. A minimum bekerülési küszöb egy párt esetében 5 százalék, a jelölteket pedig a listán szereplő
sorrendben küldik az EP-be.
Nyílt listás szavazás: más országokban a rendszer
nyitottabb, mint a fenti, mivel a szavazó pártot és
kedvenc jelöltet választ. Ez lehetővé teszi, hogy a
párt listáján szereplő jelöltek sorrendjét a szavazók
határozzák meg, vagyis befolyásolhatják, kit küldjenek első, második vagy harmadik helyen az EP-be.
Egyszeri, átruházható szavazat: ebben a rendszerben
elektorok választják ki, hány képviselőt és milyen
sorrendben küldenének az EP-be. A leadott szavazatok döntik el, hogy az adott jelölt eléri-e azt a küszöböt, ami felett választásra bocsájtható, vagy nem.
Ha egy, a küszöbön átjutó jelölt elég szavazatot kap,
minden, az ő körzetében más jelöltre leadott szavazat semmisnek számít.
• Mit csinál egy képviselő az EP-ben?
A májusban megválasztott képviselők 2019-től
2024-ig kapnak mandátumot, mely időtartam alatt
munkájukat a brüsszeli és strasbourg-i irodáik között osztják majd meg. Bár a képviselők országokat
vagy régiókat képviselnek az EP-ben, ennek ellenére mégsem területi, hanem ideológiai alapon ülnek
egymás mellett. A különböző pártcsaládok között
található jobbközép, szocialista, zöld, konzervatív,
de euroszkeptikus is. Ők szavazzák meg az uniós
törvényeket és fogadják el az uniós költségvetést az
Európai Tanáccsal - ez utóbbi az uniós tagországok
állam- és kormányfőit tömöríti.
Ők választják meg az Európai Bizottságnak, az
Unió végrehajtó testületének fejét is vagyis a legnagyobb parlamenti pártnak van a legnagyobb
beleszólása abba, ki legyen a jelenlegi bizottsági elnök, Jean-Claude Juncker utódja. Ez a legnagyobb
frakció legutóbb a Néppárt volt, akik a néppárti jelöltet, Junckert ültették a bizottsági elnök székébe.
A Bizottság elnökének választásába az Európai Tanács is beleszól az EP-választás eredményének fényében a legnagyobb frakció jelöltjéről szavaznak,
és ha ők elfogadják a jelöltet, annak ezután az EPképviselők többségét is maga mögé kell állítania,
csak ezután válhat a Bizottság fejévé.
Feketéné Krázi Tímea
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„várjuk a nemzetállamok továbbélését helyeslő pártok megerősödését”

Beszélgetés

Lezsák Sándorral
a Nemzeti Fórum elnökével
Szentiványi György

Az 1979-ben Lakiteleken Ön által megrendezésre került irodalmi rendezvény
ma már elvitathatatlanul a rendszerváltás kezdeti pillanatát jelentette. Amikor
belefogott a szervezésébe, gondolt-e arra,
hogy Lakitelek a XX. század Pilvax kávéháza lehet, ahol elhangozhatnak a nemzetért aggódó, sorsát féltő gondolatok,
akár 1956-ra utalással, „áthallással”, milyen gáncsoskodásra készült fel az akkori
uralkodó rendszer részéről?
A politikai tilalom és tűrés határán 1979 májusában „Korszerű nemzeti önismeret” címmel
Illyés Gyula és Csoóri Sándor segítségével
szerveztük meg Lakiteleken a fiatal írók kétnapos tanácskozását. Ezt követően neveztek
bennünket, akkori fiatal írókat Tollas Tiborék
„búvópatak nemzedéknek”. Csoóri Sándor
arca hamu nélküli parázs, Illyés Gyuláé a bíboralkony derűje, Ördögh Szilveszter arcán
finom bronz réteg rejtette a belső tusakodást
és a bátorságot egyaránt. Nélkülük nem lett
volna találkozója Lakiteleken a fiatal íróknak.
Ezt a találkozót a KISZ Könyv- és Ifjúság rendezvénysorozat keretében már 1977 második
felében elterveztük. Az 1978 májusára részben
előkészített találkozó elmaradt, de a kudarc
nem csak bennünket edzett, a KISZ Bács-Kiskun Megyei Bizottsága részéről Komáromi
Attiláék, a minisztériumban Bíró Zoltánék, az
Írószövetségben pedig Fábián Zoltánék támogatása is erős maradt.

Mindenekelőtt Csoóri Sándornak köszönhető
ez a találkozó is. Annak a Csoóri Sándornak,
aki nem csak stílus és nemzeti elkötelezettség,
de erkölcs és politika dolgában nekem is szellemi iránytű vol, a mutatót pedig semmiféle
mágneses erőtér megzavarni nem volt képes.
Az idő tájt is többször találkoztunk. Csoórinak mindig volt ideje, türelme, hogy meghallgasson, bizalmával megajándékozzon, pedig
életét, egészségét a képviselt drámai ügyek
erősen próbára tették, fenyegetően alattomos
támadások zaklatták. A találkozót megelőző
télen a Keleti Károly utcától a külvárosig villamoson, metrón és autóbuszon beszélhettük
végig az utat, és aztán hajnalig várakoztam a
Nyugati pályaudvaron a kecskeméti személyvonatra, de azzal a jókedvű nyugalommal,
hogy Illyés újra igent mondott, eljön hozzánk
Lakitelekre. Csoóri Sándor közvetített, ő adott
hitelt meghívásunknak.
Hadd idézzek itt fel egy jelenetet a „Rozsdás
kések ellenében” című kötetemből.
„1979 áprilisában az Írószövetség elnökének,
Dobozy Imrének szobájában ültünk. Jegyzeteim szerint Dobozy Imrén kívül ott volt Fábián
Zoltán Garamvölgyi Károlyné, Csák Gyula,
Agárdi Péter, Svéd Pál és Ördögh Szilveszter.
Ördögh Szilveszter a Fiatal Írók József Attila
Körének vezetője részletes beszámolót készített
a találkozó előkészületeiről, de már a monológ
kezdetén Dobozy Imre megakasztotta:
- Mi is lesz a témája? Önismeret?
- Igen, a nemzeti önismeret – erősítette föl a címet Ördögh Szilveszter.
- Nemzeti önismeret? Fog ez menni? Nem inkább szocialista önismeret? – nézett Dobozy
Agárdi Péterékre.
Súlyos csönd volt. Ma sem tudom honnan vettem a bátorságot, talán a jó Isten súgott, mert
megszólaltam.
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- De Illyés Gyula ezt a címet javasolta. Beszéljünk a nemzeti önismeretről, a nemzettudatról. A korszerű nemzeti önismeretről.
A csönd még súlyosabb lett. Dobozy csodálkozva
felém fordult, szinte kiesett az elnöki pozícióból.
Megint író volt, a csodálkozása rádöbbenés.
- A Gyula ezt mondta?
- Igen, Illyés Gyula ragaszkodik ehhez a címhez. Vita a korszerű nemzeti önismeretről. Erről akar beszélni.
Újra csönd volt. Még súlyosabb. Mintha ez a
csönd a további részleteket szétnyomta volna.
Aztán Dobozy hírtelen másra terelte a szót,
kérdezte, hogy milyen segítségre van még szükség,
kiket hívtunk meg. A találkozó témáját ekkor
már senki nem hozta elő. Ördögh Szilveszterre
pillantottam, arca meg sem rezdült. Egyedül ő
sejtette vagy tudta, hogy nem mondok igazat a
találkozó címéről, Illyéssel nem beszéltem.
Napokig tartottam attól, hogy kitudódik az
igazság. Volt olyan éjszaka, amikor kocsizajra
riadtam, és azt hittem, hogy rendőrök jönnek
értem. Később Illyésnek mindezt elmondtam,
aki csak derűsen mosolygott.
Ördögh Szilveszterre máig tisztelettel gondolok.
Nem csak azért, mert nem próbált meg leleplezni,
nem kötekedett, de hozzáállása, munkája nélkül
nem lett volna találkozója a fiatal íróknak
Lakiteleken. És még hány embert, írót, jó barátot, személyes kockázatot vállaló hivatalnokot
kellene említenem. A lakiteleki színpadosokat,
Gyöngyösi Gyurit, a Művelődési Ház igazgatóját, a kecskeméti Forrás Szerkesztőségét, a Megyei KISZ Bizottság munkatársait. Sokan azzal
támogattak bennünket, hogy nem támadtak.
Azzal segítettek, hogy nem ártottak.”
A második lakiteleki találkozót 1987.
szeptemberében a saját kertjében felállított sátorban tartották meg, ahol már
megfogalmazódott az MDF megalakításának gondolata is. Tudtommal a találkozón megjelent az akkori állampárt
több prominens tagja, politikusa. Hogyan sikerült őket megkeresni, és felkérni
a részvételre?
Politikai védernyő nélkül az akkori időkben
nem is vállalkozhattunk volna egy országos
esemény megrendezésére. A változás iránti
igény szele már benn volt a politikai légkörben,
és talán ez is segített abban, hogy megnyertük
mind Bács Kiskun megye vezetőinek, mind
a hatalom csúcsán álló testület – az MSZMP
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Politikai Bizottsága - egy tagjának, Pozsgay
Imrének a támogatását.
Pozsgay Imre mintegy fél évszázada a rendszerrel is vívott folytonos küzdelemben vált
nemzedéke és a magyar közélet kiemelkedő
politikusává. A küzdőtársat, az MDF alapító
elnökét, Bíró Zoltánt idézem:
„Így jött közénk, nem politikai szervezeti keretbe, hanem egy sokkal tágasabb eszmei, erkölcsi
és politikai szövetség értelmében, végső soron
együtt munkálkodni a nemzet érdekében, már
Lakitelek előtt, majd komoly kockázatot is vállalva, ott Lakiteleken, és azt követően is. „
Pozsgay Imre nyitotta meg beszédével a találkozót. A Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke,
dr. Gajdócsi István is komolyan hozzájárult a
találkozó legalizálásához, és azon személyesen is részt vett.
Ezt követően az események gyorsan pörögtek, és egy év múlva, 1988 szeptemberében megalakult az MDF. A megalakulás
pillanatától 2004 őszéig Ön több fontos
tisztséget viselt az MDF-en belül, majd
2004 novemberében kizárták a pártból.
Hogy történhetett meg a szakítás, mik
vezettek odáig, hogy a párt alapítója elhagyta a pártot?
Mindenekelőtt helyesbítenék a kérdés utolsó
mondatán: én nem hagytam el a pártot, engem
tiltottak el az MDF-en belüli pártmunkától.
Mi vezetett ide? Mindenekelőtt az a politikai
irányváltás, amit az MDF elnöke 2004 elején a
párt egy elnökségi ülésén elénk tárt. Ennek az
volt a lényege – ahogyan ő ezt egy mondattal
kifejezte –, hogy politikai munkánk éle a továbbiakban a „riválisunkra” irányuljon, azaz
„Célkeresztben a Fidesz!”. Ez sokunk számára

Az 1987-es Lakiteleki találkozó sátrában
Lezsák Sándor, Fekete Gyula, Pozsgay Imre

vállalhatatlan cél volt. A képviselőcsoporton
belül nem volt kisebbségben az irányváltást
ellenzők tábora, de az Országgyűlésben egy
Házszabályt nyilvánvalóan sértő bűvészmutatvány révén – amikor is a frakció kisebbsége
kizárta a többség által támogatott képviselőket
– velem együtt több más alapító tag is a párton kívüli politikai mezőre került. Az MDF
ezt követően lejtmenetben haladt a megsemmisülés felé – a számára utolsó választáson
már a posztkommunista rendszer támogatójával, a Szabad Demokraták Szövetségével kötött
választási koalíciót. A minket kizárók egy része
csak később ismerte fel a „Célkeresztben a Fidesz!” politikát támogató tettének a súlyát, továbbá a párt alapértékeinek a felszámolásában
játszott szerepét - , és ők is fokozatosan elszállingóztak a pártból. Többük ma már a mi oldalunkon politizál – de a nekünk okozott sebek
miatt nem velünk.
2006-ban megalakította a Nemzeti Fórumot, amelynek a mai napig az elnöke. A
FIDESZ szövetségeseként, annak választási listáján a Nemzeti Fórum jelenleg is
az Országgyűlés aktív résztvevője, több
ciklus óta Ön Bács-Kiskun megye egyik
meghatározó országgyűlési képviselője,
és egyben az országgyűlés alelnöke.
A felsorolt tevékenységek és tisztségek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egyik a másiknak a függvénye. A Nemzeti Fórum Egyesület
biztosított szervezeti keretet arra, hogy tagjai
lehessünk a ma nyolc szervezetet tömörítő Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek. Ennek
a szövetségnek a keretén belül nyerhettünk
el a választásokon országgyűlési képviselői
mandátumokat, megyei közgyűlési helyeket,
polgármesteri és helyi képviselői tisztségeket.

Lezsák Sándor beszél 2012-ben a lakiteleki találkozó 25
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Orbán Viktor
miniszterelnök társaságában - forrás: MTI

A Nemzeti Fórum Egyesület tagsága és szakértői folyamatos munkájuk révén elismerést
szereztek a választói közvéleményben, és ennek köszönhetően is az országgyűlési választásokon jelöltjeink a kormánypárti jelöltekhez
viszonyítva is kitűnően szerepeltek. Ez is szerepet játszott abban, hogy a Magyar Polgári
Szövetség nyolc szervezetének vezetői közül
2006 júniusa óta folyamatosan betölthetem az
Országgyűlés alelnöki tisztét
Úgy látszik, Lakitelekhez most már örökre kötődik, hiszen 1991-ben létrehozta a
Lakitelek Alapítványt és a Népfőiskolát.
Ma már ott egy jól működő kulturális
centrum, könyvkiadó, nyomda és
sorolhatnánk, hogy még mi működik a
szállodán és a termálfürdőn kívül.

Lakitelek-i Népfőiskola „Kölcsey Ház” épülete

Nem mellékes, hogy 2004-től a Mindszenty
Társaság elnöke napjainkig. Kérem, pár
szóban ismertesse a társaság munkáját.
Azért érdekelheti ez az olvasóinkat, mert
Világszövetségünk tevőlegesen részt vett a
rétsági Mindszenty–Pálinkás-Pallavicini
emlékmű felállításához kapcsolódó munkákban.
Életem nagy élménye, hogy 1991-ben Hegyeshalomnál a nemzeti emigráció kérésére Nagy
Alajostól vehettem át a hazatérő Mindszenty
bíboros urunk koporsóját. Nagy Alajos 2009
júniusa óta már testileg nincs köztünk, de lélekben igen. 1991-ben a határnál, bíboros urunk
koporsójánál megfogadtuk, hogy amíg tudjuk, szolgáljuk a történelmi haza, a keresztény
Magyarország, az Ígéret Földjének nemzeti
ügyét és jövőjét. Ennek érdekében alapítottuk
a Mindszenty Társaságot 2004-ben. 2004 februárja óta alapító tagja és ügyvezetője vagyok
a Mindszenty Társaságnak. A Társaság fő céljai: ápolni Mindszenty József bíboros emlékét,
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megismertetni a közvéleménnyel a volt főpap
történelmi életművét; támogatni és elősegíteni
Mindszenty József teljes életútjának feltárását,
különös tekintettel magyarországi helytállására és az emigrációban végzett főpásztori
tevékenységére; megteremteni és fenntartani
a mártír főpap kultuszát a hazai és a nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példaadását;
szorgalmazni és elősegíteni Mindszenty bíboros boldoggá avatását. A Mindszenty Társaság
évente három alkalommal ülésezik a bíborosfőpap életútjában jelentőséggel bíró települések
és helyszínek valamelyikén. Ezen alkalmakkor
kerül sor a Mindszenty Emlékérem és oklevelek
átadására.
Mindszenty Társaságunk a maga szerény lehetőségeivel járul hozzá, hogy élénkítse Bíboros
urunk emlékezetét, tanításait. Találkozókkal,
közösségi rendezvényekkel, ösztöndíjakkal,
zarándoklattal, a fiatalok részére vetélkedőkkel és életutak, közösségek elismerésével, a
Mindszenty Emlékéremmel próbáljuk erősíteni Isten szolgájának tiszteletét.
Közelednek az Európai Uniós választások. Magyarország a V4-ekkel és Olaszországgal vállvetve harcol a gondolkodó
Európáért. Azért mondom a gondolkodó
szót, a konzervatív helyett, mert a konzervatív szónak ma az ellenzéki oldalon
egy lekicsinylő, „rögeszmés” jelentést
akarnak adni. Ön szerint beszélhetünk-e
egy úgynevezett. európai modern
konzervativizmusról?
A „konzervatív” eszmének a magyar reformkorban valóban volt egy társadalmi és gazdasági fejlődést fékező szerepe, mert ragaszkodott
a hagyományos feudális berendezkedéshez, és
ellenezte a polgárok egyenjogúságát. Ez már a
kétszáz évvel ezelőtti régmúlt történelme. A
XX. századi Magyarországon a konzervatív
politikusok – mint például Bethlen István –
épp az óvatos és körültekintő reformlépéseik miatt elkerülték az akkor divatos politikai
„izmusok” – mint a bolsevizmus, fasizmus,
nemzeti szocializmus, anarchizmus, politikai
individualizmus – vonzerejét és zsákutcáit.
Akkoriban a „járt utat járatlanért el ne hagyj”
elvét követő, a hagyományos polgári politikai
rendszer hagyományaihoz ragaszkodó konzervatív politikusok gyakran megkapták a
„modern eszmék iránt érzéketlen”, „ásatag”
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jelzőket a kortársaiktól – holott ők csak a mindent felforgató, a múltat végképp eltörölni akaró, ellentmondást nem tűrő, világmegváltást
hirdető „izmusok”-tól idegenkedtek. Nem véletlenül volt sikertelen szocialista történészeknek az az igyekezete, hogy „fasisztának” vagy
„nácinak” minősítsék a Horthy rendszert, mert
az akkori magyar állam működése semmilyen
azonosságot nem mutatott a fasiszta, és a
nemzeti szocialista berendezkedésű államok
működésével. Magyarország – kiríva a nemzetközi környezetéből - maradt a XIX század
végi polgári demokrácia gyakorlatánál – azaz
konzervatív volt.
Az európai modern konzervativizmus iránti
rokonszenvünket tükrözi az is, hogy a Nemzeti Fórum fiataljai többségükben az IKON
– az „Ifjú Konzervatívok a Nemzetért” elnevezésű ifjúsági szervezet tagjai.
Az Unió alapítóatyái, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Winston Churchill,
Alcide De Gasperi, Jean Monnet a béke
és a jólét szolgálatába kívánta állítani az
Uniót. Jelenleg egy senki által meg nem
választott bürokrácia irányít, diktatórikus eszközökkel igyekszik minden elképzelését keresztülhajszolni Európán.
Mikorra várható, hogy Európa népei egyöntetűen felébrednek ebből a liberális
mákonyból, és mekkora árat kell fizetniük érte. Milyen eredmények várhatók május végén Európában és Magyarországon?
Változást várunk, várjuk a nemzetállamok
továbbélését helyeslő pártok megerősödését
az „Európai Egyesült Államok” célját megvalósítani szándékozó politikai erők rovására.
Ugyanakkor csak elmozdulás várható a szemben álló erők között, mert az eddigi német és
svéd választások ismeretében az erőviszonyok
nagyobb elbillenésére csak kisebb eséllyel számíthatunk. Sajnos, a liberális média hatására
nagyon sok választópolgárban az a hit alakult
ki, hogy a nemzeti intézményekhez való ragaszkodás az egyfajta szélsőséges nacionalizmus, és emiatt félnek a nemzetállamok fennmaradását szorgalmazó pártok támogatásától.
A tavalyi országgyűlési választások után szinte mindegyik ellenzéki párt azt harsogta, hogy
csak azért vesztett, mert a kormánypártok egy
nekik kedvező választási rendszert iktattak
törvénybe. Több politikus még azt is kinyilvánította, hogy a lakosság többsége valójában

az ellenzéki erőket támogatja. Nos, most májusban egy olyan választási rendszer szerint
szavazunk, amit az Európai Unió valamen�nyi országában elfogadnak és demokratikusnak tartanak. Közvélemény-kutatások szerint
érdemben azonos arányban kaphat a FideszMagyar Polgári Szövetség mandátumokat
az Európai Unió Parlamentjébe bejutó magyarországi képviselők között, mint amilyen
arányban képviselői helyekhez jutott tavaly
az országgyűlési választásokon. Az uniós választások eredménye Európa jövőjére is kihat,
de nálunk Magyarországon a múltat is jótékonyan megvilágítja, és egyértelműen megcáfolhatja a választási rendszerünk helyességét és
igazságosságát kétségbe vonó és tagadó ellenzéki állításokat.
A hazai ellenzékről a karácsony körüli megnyilvánulásaiból szemmel láthatóan és füllel hallhatóan megállapítható, hogy távol áll
tőlük a Marcus Aurelius, Montesquieu által
hirdetett tiszta liberalizmus. Amit mondtak
és tettek, az inkább a tömény anarchizmus
tipikus megnyilvánulása. A TV-székházban cirkuszi flash -mob-ot rendező MSZP
– plusz csatolt részeik – képviselőinek tevékenysége mennyiben jogszerű. Összeegyeztethető-e az országgyűlési képviselői etikával, munkával?
Az Alaptörvény egyértelműen meghatározza
az országgyűlési képviselők jogállását. Tájékozódási joguk semmiképpen nem írhatja felül
az általuk meglátogatott intézmény működési rendjét, napi munkáját, vezetői és beosztott
hierarchiáját. Az ellenzék olyan képviselői
előjogok birtoklását vélelmezi létező jognak –
például bármikori bejutást és szabad mozgást
bármely intézménybe vagy gyárba (lásd: TV
székház, esztergomi Suzuki Művek) – amely
jogokkal a világon egyetlen ország képviselőit sem ruháztak fel. Természetesen nem arról
van szó, hogy az Alaptörvényben lefektetett
országgyűlési képviselői jogosítványok „valódi tartalmára” nyolc év elteltével hirtelen
rádöbbennek az ellenzéki képviselők, és élni
kívánnak vélt jogaikkal – hanem valószínűleg ők is tudják, hogy irreális az igényük. Nem
lehet például arra berendezkedni a televíziós
csatornák stúdióiban, hogy a 199 országgyűlési képviselő bármelyike, bármikor és bármennyiszer megjelenhet a stúdióban, megszakíthatja az adást, és kiáltványt, követelést,

vagy programot olvasson fel. Annyira nem
lehetnek ostobák, hogy ne lássák követeléseik
életszerűtlen, lehetetlen voltát. Csak egy céljuk lehetett, jelesül a társadalmi konfliktushelyzetek kierőszakolása és a zavarkeltés.
Mit tesz jelenleg a Nemzeti Fórum, és mit
tegyünk mi, az Európát és Magyarországot féltő magyarok, hogy ne győzedelmeskedjen az ellenzék mint irányelv. megmaradjon ez a modern konzervativizmus,
amelynek kapcsán folytatódhat az ország
gazdasági fejlődése, és tovább erősödhet
az állampolgárok biztonságérzete?

Bíró Zoltán (balra), Lezsák Sándor és Gulyás Gergely
a Nemzeti Fórum országos gyűlésén (magyarhirlap.hu)

A mai kormányoldal egyik ereje a politikai
egység, a közös munka léte és a széttagoltság
elkerülése. Ezt a helyzetet kell megőrizni a mi
politikai térfelünkön – és ebben az esetben jó
eséllyel folytatódhat a mai kormányzás. Nem
véletlenül próbálnak az ellenzéki pártok is
összehozni egyfajta politikai közösséget, de
ennek a tartósságára a sok apró párt miatt
kicsi az esély. Ugyanakkor a széles lakossági
szavazóbázis egyik feltétele a sokszínűség, a
több szakmai és politikai műhely, a több lábon álló politika. Jól működő demokratikus
áttétek révén megoldható a felső vezetés politikai egységének, és a választók sokszínűségének az összeegyeztetése. Az egységet szolgáló sokszínűség érvényesülésének egyik eleme
volt az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első
munkanapján, hogy kilenc fővel megalakult a
Nemzeti Fórumos képviselők parlamenti munkacsoportja.
Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük a lehetőséget,
hogy olvasóink közelebbről is megismerhetik Önt, valamint a Nemzeti Fórum tevékenységét. További munkájához jó egészséget kívánunk!
Köszönöm az elismerésüket és a jókívánságukat!
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Nem mi mondtuk, hanem:

a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti migrációs konferenciáján, hangzott el a Várkert Bazárban 2019.03.20-án

Nicolas Sarkozy, Franciaország volt elnöke:
Nem lehet folytatni a „szociális turizmust”
Európában, a külföldiekre vonatkozó szabályokat harmonizálni kell, hogy ne az alapján
válasszanak új hazát az emberek, hogy hol a
legkedvezőbbek a segélyek. Európa az összefogás és a kompromisszum szinonimája, és Európa most azért gyenge, mert megosztott.

elveszett a kontinens lelke és szellemisége, értékei az európai ember személyiségével együtt
válságba jutottak.
Trócsányi László igazságügyi miniszter: Kizárólag erős nemzetek alkotta erős Európa
adhat megfelelő választ a kor nagy kihívásaira.
Egyre többen ismerik fel, hogy a migráció veszélyezteti Európa identitását.
Andrew Veprek, népességügyért, menekültekért és migrációért felelős amerikai helyettes
államtitkár: A nemzeti határok megvédése jogos érdek, a migrációnak pedig a jogszabályok
mentén kell zajlania.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár: A magyar kormány szerint
az ország belső erőforrásaira támaszkodva is
vissza lehet fordítani a demográfiai hanyatlást,
nincs szükség a migrációra.

Václav Klaus, Csehország korábbi elnöke:
Meg kell különböztetni az egyéni és a tömeges
bevándorlást, mert az országok befogadási képessége az egyéni migráció esetében viszonylag
magas, de a tömeges migráció kulturális, társadalmi és politikai konfliktusokat hoz magával.

Moszab Hasszán Juszef, a Hamász egyik alapítójának fia: Ma sokan lépik át a határokat a
háborúk, a társadalmi elnyomás, a megszégyenítés elől menekülve, azok azonban, akik csak
gazdasági okokból kockáztatják maguk és gyerekeik életét, felelőtlenek.
Yosef Kuperwasser, az izraeli hadsereg tartalékos dandártábornoka: A valódi probléma
a muszlim bevándorlás, a muszlimok másként
gondolkodnak, mint azok, akik azért érkeznek
Európába, mert európaiak akarnak lenni.
David Coleman, az oxfordi egyetem demográfus professzora: A jelenlegi folyamatok
mellett Nagy-Britannia fehér lakossága 20602070 körül kisebbségbe kerülhet, és számos
nyugati országra hasonló folyamat vár.

Alexander Downer, volt ausztrál külügyminiszter: Katasztrofális az európai
bevándorláspolitika, a téves helyzetfelismerés
a politikai biztonságot is aláássa, hiszen a választók többsége elfordul azoktól, akik szerint
a globalizálódó világban a bevándorlást nem
lehet, ezért nem is kell megállítani.
Jaime Mayor Oreja, volt spanyol belügyminiszter: Az EU számtalan intézménye között
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***
Európa maradjon-e az európaiaké, vagy adjuk
át a helyet egy más kultúrából, más civilizációból
érkező tömegnek; megvédjük-e a keresztény, európai kultúránkat, vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak – jelentette ki Orbán Viktor
miniszterelnök 2019. április 5-én a Bálnában, a
Fidesz EP-választási programját bemutató rendezvényen.

Az EPP
útvesztője
Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, akinek az
Európai néppárt (EPP), pontosabban: a magát
így nevező pártalakulat és Manfred Weber mostani viselt dolgairól a magyarországi ellenzék
„szövetségi politikája” jut eszébe. Leginkább
az, hogy mennyire kifizetődő vagy mennyire
kontraproduktív a szavazatok maximálásának
reményében száznyolcvan fokos fordulattal hátat
fordítani az eddig (legalább is papíron) képviselt
elveknek és értékeknek. Nincs-e véletlenül túlzottan alábecsülve a „tömegek”, a választópolgárok
morális logika szerinti gondolkodása és túlbecsülve az erre fittyet hányó politikai logika? Hátha a következetesség és az elvhűség sem éppen
hátrány (pragmatikus szempontból sem) egy politikai párt szereplésében, és hátha az a kérdés is
megfogalmazódik a szavazókban, hogy mennyire
lehet egy pártot szavahihetőnek tekinteni, ha épp
azt adja fel magából, amiért eddig rá szavaztak?
Például a politikai palettán elfoglalt helyéért, közéleti álláspontjáért, állásfoglalásaiért?
Akik például az itthoni ellenzékből azzal állnak
elő, hogy a Fidesz leváltása érdekében az
ördöggel is szövetkezni kell, azok éppen csak
azzal a magyarázattal maradnak adósak, hogy
a Fidesz miért rosszabb számukra az ördögnél
is. Ha a sok ráfogásról, rágalomról rendre
bebizonyosodik, hogy koholmány, akkor marad
a posztkommunista reflex, beidegződés: aki
helyettünk van kormányon, az az ördögnél is
rosszabb! Arról nem is szólva, amivel az egyik
balliberális elemző, megmondóember próbálta
mentegetni ezt a gyülevész ellenzéki „szivárványkoalíciót”, amelyet csak a Fidesz iránti gyűlölet tart össze: a rendszerváltáskor is egybeterelte a különböző értékrendű pártokat a közös
ellenség, az állampárt lebontásának szándéka.
Aligha képzelhető el, hogy valaki éppen a posztkommunista táborban ne tudná, mi a különbség
a szabad választásokon nagy szótöbbséggel háromszor is hatalomra jutott Fidesz-KDNP „diktatúrája” és a szovjet hatalom által életben tartott
totális diktatúra között! Bizony, mennyivel jobb
lenne nekik az utóbbi!
De vissza az EPP és csúcsjelöltje, Manfred Weber
hintapolitikájához. Bár az egyenirányított bal-

liberális sajtó, a megvásárolt újságírók (Udo
Ulfkotte) elhallgatják, hogy a Fidesz tagságának
felfüggesztése közös megegyezéssel született, és
úgy tesznek, mintha sikerült volna az EPP fő
renitensét megregulázni, erősen kilóg a hazugság lólába. Erről árulkodik a csúcsjelölt helyzete,
gondterhelt ábrázata is. Valószínűleg szeretett
volna már túl lenni ezen az egészen! Ha a Fidesz
kilép vagy kizárják, akkor „a kocka el van vetve”,
nem kell tovább őrlődni két malomkő között,
találgatva, hogy vajon megéri-e a Fidesz révén a
Néppártnak jutó szavazatokról lemondani a párt
eddigi profiljának, az alapító atyák által meghirdetett értékeinek a balliberális politikai erők
kedvéért bevállalt elárulásáért? (amelyek így is
elégedetlenek, hiszen csak a Fidesz kizárásával
lehetett volna kedvükre tenni).
Persze, mielőtt nagyon megsajnálnánk a rendkívül ambiciózus (egy magyar ellenzéki véleménye
szerint is karrierista) Weber urat, ne feledjük el,
hogy ő támadta meg a magyar miniszterelnököt
és pártját, remélt szövetségeseinek tett gesztusból, elvtelen engedményből (ha ugyan érdemes
egyáltalán ilyesmit számon kérni rajta). Mindenestre olyan helyzetbe, útvesztőbe lavírozta
bele magát és pártját, amelyben szinte lehetetlen
jót lépni. Most aztán, bármit nyilatkozik is a „jó
döntésről”, törheti és vakarhatja tovább a fejét, és
átkozhatja magában Orbán Viktort, aki viszont
vérbeli stratégaként és taktikusként kivárásra
játszik. és nem szalasztja el azt az abszolút győzelmi esélyt, hogy ha a Néppárt csúfos kudarcot
vall a májusi választáson minden elvtelensége és
balliberálisokhoz dörgölőzése ellenére is, sőt éppen emiatt, akkor már pragmatikus szempontból is érdemes lesz a kilépésre vonatkozó döntést ekkorra időzítve érvényesíteni, és a Fidesz
értékrendjének valóban megfelelő pártszövetségben megkísérelni a migráció által végveszél�lyel fenyegetett EU végzetének elhárítását. (Lásd
Varsó-Budapest-Róma tengely.)
És ha már éppen a keresztény Európa, a keresztény világ, a keresztény hit megmentése a tét, mit
is mondott Jézus a földi és az örök élet összehasonlításáról szólva? „Aki meg akarja tartani az ő
életét, elveszti azt”. Aprópénzre váltva ezt a mély
értelmű paradoxont, talán valahogy ilyenformán van ez akkor is, ha valaki (akár egyén, akár
közösség) elvtelenség és tisztességtelenség árán
próbál meg magának a kampányban minél több
szavazót begyűjteni.
Kiss István Béla
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Kedves Olvasóink!
Az irattáram rendezése közben akadtam Kóczián
Rudolf: Ahogyan szavaztál című versére. Hogy
melyik választás előtt jelent meg, már nem emlékszem. Amikor átolvastam örültem, hogy ráleltem.
Bizonyára akkor is amikor született nagy igazságokat hordozott, de soha nem volt annyira aktuális,
mint napjainkban.
Ezért döntöttem úgy, hogy közreadom és ajánlom
a Lámpás olvasóinak.
Szűcs Béla Albert
Kóczián Rudolf: Ahogyan szavaztál
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled
Úgy mondjanak neked igent, ahogy nemet
Úgy nyújtsanak feléd segítő kezet,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mentsenek ki lángban álló házból,
Úgy húzzanak ki vad dühöngő árból
Éhhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy legyen hű hozzád feleséged,
Fiad tiszteljen, vagy tagdjon meg téged
Azért áldják, vagy átkozzák nevedet,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Mert ki elfeledi megtagadja népét,
Aki elveszejti vérszerinti testvérét
Nincs rongyabb annál, nyugalma nem lehet
ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Eképpen szól versem Nagypéntek napján
Krisztus urunk véres nagy áldozatán,
De mert a keresztfán ő is megbocsátott
Én sem mondok népem fiaira átkot
Ostobaság szülte gonosz rút tettedet,
A végítéletkor bocsássák meg neked
De míg e földön élsz, csakhogy el ne felejtsd
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Szűk Balázs:
RENDRE UTASÍITOTT OKTÓBER
…vértelen-előregyártott
lyukas zászlók az
új létre suvickolt
pesti utcák
rendre utasított homlokzatain
és a sarjadó 56-osok
élettelen karjain;
mindenütt makulátlanul tiszta
máló emlékezet
klónozott köntös mely
egy egész országot beborít;
nevesült pesti srácok plakátfiúk
színesre digitalizált mártírok
mosolyai és fresh várakozásai;
hónaalj- és lábszag nélküli
pixel-hősök
lassított puskatüzek
kérődző tankcsordák;
kik más országok
„üveg erdeibe” száműzött
megélhetési fiatalok helyett
protestálnak állami garanciával;
a vitéz falak árnyékában
pedig háborús túlélők
és megnevelt utódok
hiábavaló könnyeit gyűjtik
jól fizetett statiszták
egy vadiúj 301-es parcellába
vigyorgó keszonokba
feltámadásig;
lyukas zászlók mindenütt
s alatta az utcák lehányt
kövezetén a szapora szegénység
lopva gyűjti tagadásához
újrahasznosított Molotov-koktéljait
menetelve a dagadó Dunához
nem az átnevezett Szuez-csatornához
hanem Isten háromszínű folyamához
tiszta lyukas zászlók suhogó szárnycsapásai alatt…
Debrecen, 2016. 11. 01.

Helyreigazítás és bocsánatkérés
Lapunk VI. évfolyamának 1. számában, 2019. március, 10. oldalán a Zinner Tibor professzor által leadott kéziratától eltérő szöveg jelent
meg. Szentiványi György főszerkesztő a szerző által le nem írt, éppen általa évtizedek óta cáfoltakat írta bele szövegébe, nevezetesen „...
és így Mansfeld Pétert 16 éves korában halálra ítélték. A halálbüntetés végrehajtására a 18. életéve betöltése után került sor.”
Professzor Úr kérte még az alábbiak közlését:
A nem általam írott mondat azt sugalmazza, hogy a kivégzéshez meg kellett várni, amíg Mansfeld betölti 18. életévét. Szemben a nevem
alatt megjelentetett mondat tartalmával rögzítem, hogy 1945. május 1-jétől annak a lehetősége fennállt. hogy ha valaki a 16. életévét
betöltötte a cselekmény elkövetésekor, halálra ítélhető és kivégezhető. Ezt a különböző jogszabályok ‚56 őszéig folyamatosan lehetővé
tették. Azt követően előbb 1957. január 15-én, majd 1957. június 15-én a megyei népbíráskodást kihirdető törvényerejű rendeletekbe is
belefoglalták. Az 1941. március 10-én született Mansfeld nem volt 16, hanem 18 éves is elmúlt, amikor a másodfokon eljárt bírák 1959.
március 19-én halálra ítélték, majd két nappal később kivégezték.
Elnézést kérünk Professzor Úrtól és lapunk olvasóitól a történtekért, köszönjük a tények objektív közlését.
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Orbán Viktor: „A keresztény kultúra megvédése és

a migráció ügyében
Dr. Petrasovits Anna
írása

semmilyen kompromisszum
nem képzelhető el”

2019. május 26. Az Európai Parlamenti választások napja. EP-választásnak ekkora tétje még soha nem volt.
Folytatódik-e a bevándorláspárti erők féktelen
pusztítása? Sikerül e számottevően megerősödni
a bevándorlásellenes erőknek? Megfordítható-e a
folyamat? Öngyilkosságba rohan-e a demenciába
zuhant Nyugat–Európa, vagy képes még irányt
változtatni? Ez korunk mindent fölülíró sorskérdése, mely a hagyományos bal-jobb párttérképet
is átrajzolta.
A behelyettesítési elmélet szerint Európa demográfiai válságát fokozatos népességcserével kell
megoldani, a krízishelyzetben lévő országokból
idevándoroltatott tömegekkel. A világméretű hálózattal rendelkező, nemzetek feletti szuperstruktúrák (pl. ENSZ) továbbá az államok, kormányok
feletti „civil szervezetek”, együttműködve az embercsempészekkel világstratégiai célokat szolgáló népességáramlást idéztek elő.
Hosszan érlelt, valós ökológiai és geopolitikai
problémák talajára építették fel a ma ismert Európa elpusztításának tervét.
A közvetlen előzmény Irak és Szíria destabilizálása
és szétdarabolása, durva katonai beavatkozás, az
Iszlám Állam megkonstruálása, a szemünk láttára zajló bronzkori brutalitás és emberi szenvedés
volt. 2015-ben szíriai és iraki menekültekről szólt a
világmédia, de jól táplált fiatal férfiak katonai alakzatban masíroztak végig hazánkon. Négy év sem
kellett hozzá, hogy nyíltan kimondják: a cél Európa gazdasági migránsokkal való elárasztása.
Az EP pártjait a bevándorláshoz való hozzáállásuk
alapján három fő csoportba oszthatjuk.
1. A nyugati liberális, baloldali, és zöld pártok
mélyen elkötelezettek Európa új népességgel való
feltöltése mellett.
2. A valamikori kereszténydemokrata pártok erősen megosztottak. A németországi bevándoroltatás zászlóshajója pedig maga a német CDU-CSU,
szoros koalícióban a szociáldemokrata párttal. Az
osztrák néppárt bevándorláspolitikája változást
mutat 2015 óta.
3. A szuverenista pártok csoportja, – mely többek
között az Északi Ligát, az osztrák és a holland Szabadságpártot, a francia Nemzeti Tömörülést, a

német ÁfD-t és a brit UKIP-ot foglalja magában
– leplezetlenül rámutat a halálos veszedelemre, s
a bevándoroltatás azonnali megállításáért harcol.
Közép-Európában a V4-ek töretlenül ellenállnak.
Úgy Szlovákiában, mint Csehországban szociáldemokrata vezetésű koalíció van hatalmon, ám bevándorlás ellenességük sziklaszilárd, akár Zemant,
Babist vagy Pellegrinit vesszük. Igaz, az új szlovák
liberális elnök, Zuzana Caputova már úgy nyilatkozott, hogy konfliktusos helyzetben Szlovákia az
EU-hoz, nem pedig a V4-hez zárna. Lengyelországban pedig jövőre a PiS-t várhatóan meg fogja
szorongatni az ellenzék. Mégis, összességében e
témában földcsuszamlás nem várható.
Az egyházak meglepő passzivitást mutatnak Európa-szerte. A bíróságokon, a színházakban és
operaházakban, a könyv- és lapkiadóknál, a rádió
és tv-csatornáknál, a filmgyárakban, s mindenek
előtt a közösségi médiában szorgosan „dolgoznak
az ügyön”.
Az új társadalomtechnikusok hatékonyan végzik
a nyugat-európai ember átnevelését, érzelemvilágának megváltoztatását. Az európai intézmények
szintjén sok jóra nem számíthatunk. A nyugat-európai elitek elárultak minket.
De mit gondol a nyugat-európai „átlagember” a
szavazófülkében? Mit hoz a jólét, az individualizmus, s a párhuzamosan beléjük nevelt bűntudat és
„politikai korrektség” bizonytalan elegye: sorvadásos halált vagy lassú felépülést?
2019. március 28-án az EP óriási többséggel
megszavazta a migráció legalizálását, és elismerte a gazdasági migráció - mint emberi jog
- törvényességét! Továbbá, „a rabszolgaság és a
transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak
nemzetközi emléknapja megtartására hívták fel a
tagországok figyelmét. Zseniális és ördögi.
Nincs olyan ember, aki ne érezné át a nagy
rabszolgakereskedelem során Afrikából elhurcolt,
porig alázott fekete rabszolgák szenvedését, halálát.
Ebből azonban nem következik, hogy Európának a
21. századtól tíz, sőt százmilliós nagyságrendben
kéne befogadni Afrika gazdasági bevándorlóit.
Közben folyamatos a Közel-Kelet-Németország
szárazföldi emberkereskedelem, valamint a Föld-
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közi tengeren a „vízitaxiztatás”, „civil” segítőkkel, jó sajtóval, veretes ideológiával, térképekkel
és migráns bankkártyákkal. Az egész jelenség elhomályosítja a szétlőtt országokban maradottak
nyomorúságát és hősiességét. Rászedtek minket
európaiakat, ez napnál világosabb, ezért eltompul
lelkünkben a szenvedők iránti részvét.
Miközben az idegenekről szóló Ó- és Újszövetségi
szövegeket bújom, István királyunk intelmeit olvasom, humanista passzusokat keresek x
lelkem egyensúlyának visszanyerése érdekében,
hallom a német és francia katedrálisokat bontó
erőgépek dübörgését, a tömegmészárlások sikolyait, látom a kóser boltban és a zsidó iskola előtt
agyonlőtt embereket. Mára mi, európaiak lettünk
a legveszélyeztetettebb embercsoport a világon.
Nyugat-Európa nagyvárosainak sok kerületében
az őshonos lakosság, főként a nők már este nem

Arnaud Beltrame francia katona és csendőrtiszt a carcassonne-i túszdrámában halt mártírhalált, 2018. március 24-én.
Izrael Állam zászlaját égetik

mernek kimenni az utcára! Nem csak a terrorizmusról van szó! Rosszabb. A mindennapokról.
2019. május 26-án kiderül: egy szellemi nyelvet beszél-e még a vén kontinens keleti és nyugati fele?

Jacques Hamel atya torkát misézés közben vágta át egy 19 éves
dzsihadista Saint-Étienn-ben, 2016. július 26-án.

Ha a leadott szavazatokból az derül ki, hogy a nyugat-európai ember maga is azt gondolja, amivel
évek óta agymossák, akkor tényleg nagy a baj.
Közép és Kelet Európára, s benne hazánkra nagy
súly nehezedik. A nyugati bevándorlásellenes
erőkkel összefogva kell megvédeni az európai értékeket. Többek között a természeti környezetünket,
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az épített kulturális örökségünket, a vallás-, vélemény- és szólásszabadságot, az egyenlőséget és az
emberi méltóságot. A házasság és a család európai
intézményét, szemben mind a genderrel, mind a
többnejűséggel, a nemzet létjogosultságát, a tudomány sérthetetlenségét, a kultúra elidegeníthetetlenségét, az európai szokásokat, az ünnepeket és
hétköznapi praxist, a zenéinket, táncainkat, szórakozási és szabadidős tevékenységeinket. Meg kell
védeni álmainkat és reményeinket, ideáljainkat és
boldogságunkat. Hogy ez magától értetődő?! Nem,
egyáltalán nem! Ezt mind elveszíthetjük! Ha nem
mi, akkor gyermekeink, unokáink!
A 2016-os kvótareferendum megmutatta, hogy
a bevándorlás ellen egyes-egyedül a FIDESZKDNP pártszövetségben bízhatunk! Önkéntesként tapasztaltam sok honfitársam szélsőségektől
sem mentes viselkedését. Mégis, a 3 millió 300
ezer magyar ember akarata kőbe vésetett! A
FIDESZT és Orbán Viktort az EP-ben, sőt a saját pártcsaládjában, az Európai Néppárti frakcióban a mi akaratunkért büntetik! Mozduljunk hát
újra, juttassunk be minél több FIDESZ-KDNP
képviselőt az Európai Parlamentbe! Hadd cselekedhessenek a mi érdekeinkért és az európai népek jövőjéért!

KÉPEK 1956-ból
Tisztelt Olvasóink, Kedves Bajtársak!

Olyan korabeli nyugati újságokban megjelent képeket közlünk le, amelyek jelentős része
eddig Magyarországon ismeretlenek voltak. Főleg fiatalok, és szinte még gyerekek
szerepelnek ezeken a fotókon. Szeretnénk, róluk többet megtudni.
Ezért kérünk mindenkit, hogy ha a képeken volt harcostársait, családtagjait, vagy barátait ismeri fel,
vagy ha a szereplő jelenlegi tartózkodási helyéről tud, valamint a képpel kapcsolatos emlékei vannak,
azt írásban szíveskedjen szerkesztőségünkbe eljuttatni.
Címünk: 1956 MSZVSZ-Lámpás, H-1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em.
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1956

a tankönyvekben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a huszadik századi magyar és világtörténelem egyik legjelentősebb eseménye. A kádári diktatúra idejében
legfeljebb ellenforradalomként beszélhettünk róla,
így a legtöbb középiskolai tanár – elkerülve a következményeket – legjobb esetben kihagyta ennek
a témának a tanítását. Az 1989-ben bekövetkezett
„rendszerváltás” óta beszélhetünk forradalomról
szabadon. Ennek függvényében jelen beszámoló
a középiskolai, tizenkettedik évfolyam számára
készült tankönyveket vette górcső alá, betekintést
nyújtva ezzel, hogy egyes tankönyvek milyen módon számolnak be az eseményekről.
A magyar középiskolákban, gimnáziumokban
kötelezővé tett tankönyvek összeállítása nem
kis feladatnak minősül: a szerzőknek figyelembe kell vennie az Oktatási Hivatal által előírt általános terjedelmi követelményeket, a kötelezővé
tett évszámok, események, személyek, fogalmak
beillesztését, mindezt egyszerű, nem túl bonyolultan
megfogalmazott mondatok formájában. Törekedniük kell a semleges nézőponton alapuló megfogalmazásokra. Ezenkívül a terjedelmen belül
fényképeknek, térképeknek, illusztrációknak és
válogatott forrásrészleteknek kell helyet szentelniük. A szerzőknek lényegében mindössze egyetlen
szabad választásuk van a történelmi tankönyvek,
azon belül az 1956-os forradalom anyagának elkészítésekor: melyik megközelítés kapjon nagyobb
hangsúlyt – Nagy Imre kormányfő tevékenysége
vagy a szabadságharc menete – úgy, hogy az előbb
felsorolt feltételek minden esetben teljesüljenek.
Ennek tudatában megállapíthatjuk, hogy az 1956-os

forradalom témájának kibontása terjedelmi szempontból valamennyi, a 2018/19-es tanévben használatos tankönyv esetében eltérő: Bihari Péter-Doba
Dóra szerzőpáros (raktári száma: MK-2914-7) például mindössze négy oldalban fejti ki a témát, meglehetősen röviden, amelynek fele válogatott forrásokat és illusztrációkat tartalmaz, ezáltal olyan fontos
mozzanatok sem kerültek a tankönyvbe, mint a hős
pesti és budai srácok és vezetőik, a Kiss Tamás által
szervezett szegedi MEFESZ, az ÁVH átalakulása, a
Varsói Szerződésből való kilépés, Mindszenty József
bíboros kiszabadítása, sőt még a közismert kivégzettek nevei (például Mansfeld Péter) sem szerepelnek a tananyagban.

Mansfeld Péter

Valamivel részletesebben dolgozza fel Dubcsik
Csaba és Repárszky Ildikó tankönyve (raktári száma: MK-1215102-T), amely két részre osztotta az
eseménysorozatot: magára a forradalomra, illetve a Kádár János vezette ellentámadásra, amelyet
„ellenforradalom”-ként tüntet fel. A forradalom
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nemzetközi eseménye és a megtorlás már nagyobb
megvilágítást kap az előző tankönyvhöz képest.
A szegedi eseményeket azonban mindössze egy
mondatban említik meg.
A Boronkai-Kaposi-Katona-Száray-féle tankönyvben (raktári száma: NT-17442) több figyelmet kapott a „pesti srácok” tevékenységének elemzése.
Megemlítik Pongrátz Gergely nevét, azonban több
szabadságharcos nevének feltüntetése innen is
hiányzik. Ugyanakkor szerepel benne a Molotovkoktél is, illetve nagy hangsúlyt kap a harckocsik
ellen bevált fegyver összetételének az ismertetése.
A Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes által
szerkesztett 12. évfolyamos tankönyv (raktári
száma: PD-056) már nem kevesebb, mint kilenc
oldalban fejti ki az eseménysorozatot. Nem elhanyagolható szempont, hogy a szabadságharc több
ismert személyének rövid életrajza (Kádár János,
Mindszenty József és Maléter Pál) is szerepel.
Részletes információt kapunk a szabadságharcosok
vezetőinek személyéről, a forradalmárok által
skandált jelszavakról. Mint ahogyan az ezt megelőző tankönyvek analizálásánál, így ennél is megállapíthatjuk, hogy a vidéki események – beleértve a
debreceni Kossuth-kör szerepét – rendkívül kevés
helyet kaptak ebben a részletesen megírt anyagban. Nagy Imre bírósági tárgyalásának aránytalanul nagy helyet szenteltek; ezzel szemben már nem
szerepelnek a szabadságharc vezetőinek, résztve-

vőinek kivégzései.
A 2018-ban az Eszterházy Károly Egyetem által kiadott kísérleti tankönyv (raktári száma:
FI-504011201/1) az eddigiektől eltérően tizenkét
oldalban fejti ki az októberi-novemberi eseményeket, három fejezetben analizálva, valamint kitér a
vidéki harcokra is, a forradalmárok közül viszont
egyetlen nevet sem említ meg a tananyag. Ettől eltekintve pozitívumként értékelendő, hogy középpontjában a „pesti srácok” állnak, és nem mellékes az sem, hogy az 1956-os forradalom témáját
megelőző tananyagban feltüntetik Nagy Imre 1953
előtti politikai múltját. Fontos résznek tekinthető egyes történészek álláspontjának bemutatása,
amelyet a Történészszemmel c. részek szolgáltatnak.
Összességében elmondhatjuk, hogy az érvényben
lévő középiskolai tankönyvekben háttérbe szorultak
a forradalmárok nevei, és egyes bekezdésekben
irreálisan sok helyet kapnak a politikusi paletta
tagjai. A tankönyvek sok esetben csak a történelemtudomány által elfogadott gondolatokat, tényeket ismertetik a tanulókkal, a kételyek, az eseményekhez
kötődő kétségek nem kerültek a leírásba, például annak a kérdése, hogy valójában ki vezényelte
a Kossuth térre a tömeget október 25-én, és ki
kezdeményezte a sortüzet. Ezenkívül méltatlanul
kevés helyet kapott a vidéki eseménysorozat bemutatása, kiváltképp a Debrecenben és Szegeden
történtek említése.
A jelenlegi oktatási módszerek ismeretében az
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége részletesen vizsgálni fogja 1956 forradalmát,
annak kitörésének okait, világtörténeti jelentőségét,
valamint a szocialista tábor helyzetét. Mindenekelőtt felvesszük a kapcsolatot a Történelemoktatók
Szakmai Egyesületével. Terveink szerint a közkézen
lévő tankönyvek és kísérleti tankönyvek anyagából
és a szükségesnek tartott kiegészítésekből készítünk
egy hosszabb-rövidebb brosúrát, amelyet a történelemtanárok rendelkezésére bocsátanánk. Ez alapján egységesen dolgoznánk fel szabadságharcunkat
– a témával foglalkozó szakképzett történészek és
társszervezeteink lektorálásával, annak érdekében,
hogy a fiatalság teljeskörű tájékoztatást kapjon a
kommunizmus elleni szabadságharcunkról.
Hertelendy Gábor

*

**
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HÍREK – Események
Ha március, akkor versmondás

HAZAFIAS KÖLTÉSZET A
MAGYAR IRODALOMBAN

Brigitta, Kovalik Ágnes, Kautzky Armand, Kocsis
Gergely, Őze Áron, Sasvári Sándor, illetve kiváló
pedagógusok, mint a verseny elindítója, Járainé
dr. Bődi Györgyi, Hajdúné Giron Éva, Kiss László, a Versmondók Egyesületének elnöke, valamint
Aranykovács Andrea, a Stefánia Palota – Honvéd
Kulturális Központ vezetője, és dr. Sántha Gábor,
Lant és Toll-díjas újságíró, szervezetünk elnöke
alkották. A versmondók, a felkészítő tanárok, az
érdeklődő szülők és kísérők megtöltötték az impozáns dísztermet, jelenlétükkel, bíztatásukkal lelkesítették a versenyzőket. Az előadás a Vörösmarty
Gimnázium vegyeskarának szinvonalas produkciójával kezdődőtt, amelyet Gyombolai Bálint karnagy vezényelt. Ezután Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere tartott megnyitó
beszédében kiemelte, hogy a fiatalság és a magyar
nemzet fontos alkotóeleme a kultúra ápolása:

Ughy Attila, Budapest XVIII. kerület polgármestere megnyitja a 2019.
évi országos versmondó versenyt

Immáron huszonnegyedik alkalommal rendezte
meg a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Énekzenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 2019.
március 12-én a Hazafias költészet a magyar irodalomban elnevezésű versmondóversenyt az újpesti
városházában.
Az 1900-ban épült eklektikus-szecessziós stílusban
pompázó épület méltó helyszínt nyújtott a hazafiasság fontosságát hangsúlyozó versenynek, amelyet még 1996-ban, a Millenium tiszteletére Járainé
dr. Bődi Györgyi – akkor még az iskola igazgatójaként – a hazafiasság fontosságát erősítő versenynek szánt. Az évek során olyan népszerűségre tett
szert, hogy az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből is érkeztek a költészetet kedvelő fiatalok. A tizenkét fős zsűri összetételét neves színésznők, és színészek, mint Császár Angela, Egyed

A Vörösmarty Gimnázium vegyeskara
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A zsűri tagjai közül: Őze Áron, Kautzky Armand, Sasvári Sándor

„A hazafias költészet arra tanít bennünket,
hogy megértsük a hűség fogalmát, és azt
mindig le tudjuk fordítani a hétköznapjaink
nyelvezetére. Aki a versmondó versenyen elindult, már győztes. Mert nemcsak részese,
hanem alakítója, formálója is a nemzeti kultúrának. Kívánom, hogy felnőtt életetekben

A zsűri tagja közül:
Császár Angela, Hajdúné Giron Éva, Dr. Sántha Gábopr

is maradjon mindig előtérben a nemzeti, hazafias gondolkodás. Érezzétek és éljétek meg
a felelősséget, tartsatok meg minél többet a
kultúrkincseinkből. Maradjatok a hagyományaink ápolói és tovább adói, a kincstár avatott és felelősségteljes gazdái.”
Hasonlóan üdvözölte a versmondókat Pásztor Józsefné, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Gimnázium intézményvezetője, a verseny rendezője. Hangsúlyozta a költemények és azok elszavalásának varázsát, káprázatosságát:
„Köszönöm Nektek, hogy az idén is ilyen szép
számmal jelen vagytok, bizonyítva ezzel ismét, hogy a versmondás még mindig az önkifejezés egy fontos formája, ami nem megy ki
a divatból, hisz rajta keresztül olyan dolgok
nyernek értelmet, amelyek nélküle rejtve maradnának. Köszönöm, hogy szavalataitokkal
emlékezetessé teszitek 2019 tavaszának legszebb ünnepét is. Kívánom nektek, hogy tudásotok legjavát adva, szép emlékekkel, elégedetten távozzatok majd a verseny végeztével.”
A 5-13. évfolyam versenyzői négy kategóriában
mutathatták meg tehetségüket. A különböző kategóriák első helyezettjei díszdobozos emlékplakettben, a második, illetve a harmadik helyezettek verseskötetekben részesültek. A versenyzők ezenkívül
értékes jutalmakat is kaptak. Az arra érdemesek
különdíjait – amely értékes könyvcsomagból és
oklevélből állt – Lezsák Sándor, a Nemzeti Fóruma

országos elnökének nevében Dr. Sántha Gábor, a
Budapest, XVIII. kerület elnöke, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége képviseletében Dr. Petrasovits Anna, a szervezet alelnöke
nyújtotta át.
Hertelendy Gábor

A zsűri és a díjazottak
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Hazáért és Szabadságért –
Honismeret 2019

Országos Történelmi Tanulmányi Verseny
Immár sokadszor a PestszentlőrincPestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma
adott otthont e nemes vetélkedőnek, az Országos Történelmi Tanulmányi Versenynek.
Az idén 30 kétfős csapat regisztrált; 14 Budapestről és 16 vidékről, az ország különböző részeiről, Nyíregyházától Szombathelyig
és Miskolctól Várpalotáig.

Galgóczy Zoltán megnyitja a versenyt.
A képen: Tasnádi Gábor, Galgóczy Zoltán, Pápai Tamás,
Dr. Lomnici Zoltán, Dr. Sántha Gábor

A 2019. március 29-én tartott versenyt dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese megtisztelte azzal és méltóságát növelte,

hogy elvállalta a fővédnöki tisztet. A verseny
védnökei Ughy Attila, kerületi polgármester és
Galgóczy Zoltán alpolgármester voltak.
Galgóczy Zoltán alpolgármester megnyitójában kiemelte: „Fontosak ezek a versenyek,
hogy erősítsük a magyar identitástudatot a fiataljainkban, különösen most, amikor jelentős
erők dolgoznak azon, hogy a nemzetállamok
eltünjenek. ”
A rendező gimnázium igazgatónője, dr.
Grünvald Mária köszöntötte a résztvevőket, és
elmondta: 2002 óta szervezi a versenyt, melynek egyik ötletgazdája Galgóczy Zoltán volt.
Megemlítette, hogy az 1956, illetve a kommunizmus áldozatai témakör mellé azért került a
Rákóczi-szabadságharc, mert az idén Rákóczi-emlékévet tartunk.
Dr. Grünvald Mária igazgatóasszony bemutatta az országos tanulmányi verseny zsűrijét:
elnöke dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, korábbi főbíró; tagjai
Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos Múzeum
intézményvezetője; Pápai Tamás, a múzeum
képviselője, Budai Mariann, a Felnőttek Gimnáziuma tanára, Tasnádi Gábor, a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület alelnöke és dr. Sántha
Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége elnöke voltak.
Az igazgató asszony és munkatársai a regisztráción minden résztvevőnek (60 fő) vászontáskát adtak át tollal, és a verseny emlékét
őrző, a történelmi Magyarországot ábrázoló
ezüst medaliont.

A döntősök felkészülnek
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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
külön díjait átadja: Dr. Lomnici Zoltán a Világszövetség
tiszteletbeli elnöke, és Dr. Sántha Gábor elnök

Az írásbeli forduló pontszámai alapján dőlt el,
melyek azok a csapatok (5 általános és 5 középiskolás), amelyek a szóbeli fordulóban tárgyi tudásuk és kreativitásuk alapján döntik el
a végső sorrendet.

A döntő résztvevői oklevelet kaptak; az I-III. helyezettek hozzá ezüst nyakláncot ezüst kulcsocskával. A díjakat dr. Lomnici Zoltán zsűrielnök és
dr. Grünvald Mária igazgatónő adta át.
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége különdíjait és az okleveleket dr.
Lomnici Zoltán, a Világszövetség tiszteletbeli
elnöke és dr. Sántha Gábor, a Világszövetség
elnöke adta át mindkét korosztály I-III. helyezettjének. A Magyarok a Felvidéken című
kétkötetes, reprezentatív kivitelű, művészi
fotókat tartalmazó album Pataki János író,
fotóművész munkája, aki Világszövetségünk
tagja is.
Többen megjegyezték: ez a különdíj telitalálat,
tekintettel a II. Rákóczi Ferenc emlékévre.

Id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke kezdeményezésére a Parlament
a 2019. évet II. Rákóczi Ferenc emlékévévé
nyilvánította abból az alkalomból, hogy 315
éve választották erdélyi fejedelemmé a szabadságharcot elindító magyar főnemest. A
nemzet példaképe ma is tündöklő állócsillag
történelmünkben. A „Cum Deo pro Patria et
Libertate” – „Istennel a Hazáért és a Szabadságért” ma is aktuális, s nem csupán a II. Rákóczi
Ferenc emlékévben, hanem mindaddig, amíg
mások akarnak dönteni sorsunkról, az ország
és Európa sorsáról. Riadókürt hangjaként
csengjen fülünkben a kuruc lovassági zászlóra írt jelmondat. Ma sem alkuszunk meg,
nem engedünk a szabadságszeretetünkből,
nemzeti függetlenségünk követelményéből,
a megtartó keresztény hitünkből, kultúránk,
identitásunk megőrzéséből, példaértékű történelmünk emlékéből.
A zsűri elnöke, dr. Lomnici Zoltán az emlékév
elindításával sokat tett azért, hogy a II. világháború óta méltatlanul elhallgatott Rákócziszabadságharc napjainkban is időszerű tanulságait az ifjúság befogadhatja.
Köszönet dr. Grünvald Mária igazgatónőnek,
amiért több mint tíz éve szervezi az egyre
népszerűbbé váló Országos Történelmi Tanulmányi Versenyeket, ezzel is hozzájárulva az ifjúság nemzeti elkötelezettségének elmélyítéséhez, eleink önfeláldozásának megismeréséhez
és a határainkon belül és kívül élő 15 millió
magyar nemzettudatának éberen tartásához.
Cum Deo pro Patria et Libertate – Istennel a
Hazáért és a Szabadságért!
Dr. Sántha Gábor

A zsűri, a szervezők és a döntősök
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Az emlékezés felelőssége
tartottam… erre tanítottak otthon... október közepe felé mindig
szenteltem néhány percet az előadásom elején, hogy megkérjem a
fiatalokat, kérdezzék az
események átélőit, beszéltessék Őket, és így
vigyék tovább a lángot.
Voltak – nem is kevesen – a diákjaim közül,
akik az óra végén megköszönték a gondolataimat.
Hogy ki a hiteles...
Édesapámat
hívták
„természetfilmet forDr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Patkós Zsolt, Szank település polgármestere
a szanki Büszkeségpont megnyitóján 2016 novemberében
gatni” a soproni erMinden korosztálynak, minden generációnak feledőkbe 1956 októberének utolsó napjaiban. Tudta,
lőssége van a közös emlékezet területén. Elfogadmire megy ki a dolog, hallani sem akart róla. Édeshatatlan indok a „túl távol van”, „ma már más világ
anyám kényesen ügyelt arra, hogy a megtörténtevan”. Az egri vár története, Rákóczi szabadságharket csak és kizárólag mint forradalmat említse és
ca, 1848-49 világa is „távol” van, mégis elevenen
nem másként. Volt egy pap, aki a középső-ferencél bennünk az egri vár védőinek esküszövegében
városi Szent Vince templomban a forradalom és
„A haza nem eladó!” mondat, vagy 1948-49 idejészabadságharc minden napján misézett. Egyszer
ből a „Talpra magyar, hí a haza”. Igenis elvárható és
bejött pár fiatal orosz katona feltartott géppisztomindent meg kell tenni azért, hogy a mai fiatalok,
lyokkal... Ő kifordult az oltáriszentséggel, és feléakik lehet, hogy ma márkás edzőcipőkben járnak,
jük mutatta... a fiúk leeresztették a géppisztolyokat
mobiltelefont szorongatnak a kezükben, és lehet
és kimentek a templomból. Volt egy ember, akit
hogy jobban, felhőtlenebbül élnek, mint 1956-ban
nagyon meghurcoltak 56-os szerepvállalásáért, és
élt kortársaik, de belül ugyanazon lelkületű, nációszabadulása után sem taníthatott, eldugták egy vijú emberek legyenek. Számukra is kell, hogy testet
déki arborétumba kertésznek. Édesapám minden
öltsön, értett legyen az alulról jövő összefogás, a
évben oda vitte a hallgatókat terepgyakorlatra, és
kart-karba öltő gondolkodás és tett a közös ügyeazokon a napokon az a volt kedves kolléga mégisinkért.
csak taníthatott, foglalkozhatott a diákokkal. Nem
Ahhoz a generációhoz tartozom, aki szembesült
kis kockázata volt a dolognak, főleg a 60-as évekgyerekkorában azzal, hogy egy történelmi esemény, az 1956-os forradalom és szabadságharc
„története” máskép szólt otthon, másképpen az
utcán és másképpen az iskolában. Tizenéves fejjel
is érezte az ember, hogy ez nem lehetséges, hogy
egy „story” párhuzamosan három verzióban egymás mellett éljen. Nekem „szerencsés” dolgom
volt, mert olyan emberek vettek körül, akik mindig ugyanazt mondták, akik elmagyarázták, miért
ezen variációk gyászos csokra; én éreztem, tudtam,
hitelesek ez ügyben. S ebben áll az én felelősségem,
hogy a hiteles emberek hiteles történetét adjam to1956 emblematikus járműve a Csepel teherautó a szanki
vább. Ha lehetőségem adódott, megtettem EgyeteBüszkeségpont fogadótermében, amely szállította a forradalmárokat, a
fegyvereket és a lőszert, az élelmiszert, valamint a sebesülteket
men tanítottam, bár a katedra küldetését szentnek
és a harcokban elesetteket
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ben, de Édesapám tudta, hogy ezzel tartozik annak
az embernek.
És tudom, hogy nem vagyok egyedül ezekkel a
gondolataimmal, hozzáállásommal. Az élet Szankra „sodort”, ahol egy fiatal, tehetséges polgármester, Patkós Zsolt... aki alapképzettségét tekintve tanár... egy Büszkeségpontot álmodott meg és hívott
életre a településen. A Büszkeségpont pontosan azt
a küldetést, felelősséget hordozza, amit gondolok,
hogy mindannyiunkban ott kéne, hogy legyen.
Egy interaktív módon, nem „megsárgult képekkel
teli vitrin” kelti szó szerint életre 1956 hangulatát,
szellemét. A Csepel teherautó, amely „áttöri a falat”, mint az egész akkori eseményfolyam áttörte
a diktatúra sötétségének világát, filmek, tárgyak,
pártiroda, börtöncella: mind-mind élő módon,
hitelesen elmondva, hogy „mi végre volt”. Sok látogató volt már fiatalok, idősek is érdekes módon
az egyik teremben, a mementó teremben, az addig
csak nézelődő felnőttekből, egyszerre személyes
emlékek szólalnak meg, a fiatalokban meg láthatóan megmozdul belül valami. Ez a mementó terem
olyan, hogy 56 faragott kopjafa lóg a mennyezetről. 56 különböző fából faragott kopjafa. Két üzenet önként adódik: a levegőben „lebegő” kopjafák
mintha jeleznék, hogy a hősök, az áldozatok, a
szabadságért való küzdelmek még itt vannak kö-

zöttünk... S a sokfajta kopjafa alapanyag mintha
jelezné, hogy abban az időben a különböző vagyoni helyzetű, egzisztenciájú emberek, diákok, munkások, orvosok, tanárok, a kalauzok össze tudtak
fogni a közös ügyért. Ez az amit igenis magunkkal
kell vinnünk, mert szükségünk lehet rá ma is.
Nézve a világ folyását, jól jöhet még ez az összefogás üzenete, példája, tisztelete.
A felelősség, az emlékezés felelőssége, gombolyodik tovább. A már említett polgármester kitalálta,
hogy az amúgy is szívügyének tartott helyi iskola lépcsőire a magyar nemzet történelmének jeles
eseményeit jelző táblákat helyeznek el. A lurkók
nap mint nap szembesülnek az elődök tetteivel. De
említhetném a faragott táblákból álló történelmi
emlékutat a település szépen gondozott parkjában,
vagy szerte a településen többhelyen álló magas
szintű és esztétikumu emlékműveket.
Ezek a helyek nap mint nap figyelmeztetnek az emlékezés felelősségére. Szakadatlan igyekezet kell,
mert a feladat folyamatos, mindig jönnek újak,
akiknek el kell mondani: „...egy Nép azt mondta,
hogy elég volt...”
Loksa Gábor

A mementó terem a szanki Büszkeségpontban
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OLVA SÓ N AP LÓ

„Úgy; hordjon Isten. – Most magam vagyok.
Oh, mily gazember s pór rab vagyok én!
Nem szörnyűség az, hogy lám e szinész,
Csak költeményben, álom-indulatban,
Egy eszmeképhez úgy hozzátöri
Lelkét, hogy arcza elsápad belé,
Köny űl szemében, rémület vonásin,
A hangja megtörik, s egész valója
Kiséri képzetét? S mind semmiért!
Egy Hecubáért!
Mi néki Hecuba, s ő Hecubának,
Hogy megsirassa? Mit nem tenne még,
Ha szenvedélyre volna oly oka,
Mint van nekem? Könyárba fojtaná
A színpadot, s irtóztató beszéddel
Repesztené meg a nézők fülét,
Hogy a vétkes megőrüljön belé„
William Shakespeare
HAMLET, DÁN KIRÁLYFI
(Fordította: Arany János)
Dózsa László (1942) színművész tizennégy évesen
vett részt a Rákóczi úti harcokban 1956-ban... A
forradalom vérbe fojtása után két sírásó vette észre,
hogy még életben van, és kihúzták a tömegsírból.
Szerzőtársával, Borbély Lászlóval (1968) elmesélik a
színész szenvedéstörténetét, felidézik a Rákóczi úti
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harcokat, a népligeti vurstliban töltött gyermekkort
és a pályafutás legemlékezetesebb alakításait (Egerek és emberek, Tartuffe, 80 huszár, Napsugár fiúk...)
A szerzők nem csupán Dózsa László szemszögéből
tárják fel a múltat, hanem több kiváló művésztársat
is bevonnak a személyes emlékezésbe. A Rákóczi
úti harcok napjaira szabadságharcos bajtársakkal
együtt tekintenek vissza. A Bohóc vérben és vasban egyszerre drámai hangvételű életmű, fordulatos
had- és színháztörténet, valamint irodalmi szellemidézés, melyben a főszereplő édesanyján kívül megjelenik egy titokzatos, népligeti fehér bohóc, akire
Dózsa László így emlékszik: „Ugyanolyan bohóc
akartam lenni, mint ő. A lélek porondján akartam
létezni, ahogyan ő. Elegáns volt. Az arca lisztfehér,
festett szemöldöke balra magas ívbe szaladt. Egyik
tekintetében fájdalom tükröződött, a másikban
akkora öröm, melyet csak a teremtés képességével
megáldott lélek élhet át... Rettenetes élmény volt,
amikor előadás közben fogdmegek jöttek érte. Nem
tudom, hogy mi bűne lehetett. Annyi időt sem adtak neki, hogy lesminkeljen. Úgy, ahogy volt, fehér
bohócruhában, megbilincselve elvitték. A fehér bohóc látványa volt maga a szabadság, és a szabadságot vitték el megbilincselve...”
***
Dózsa László színművész – társszervezetünk, a
POFOSZ tagja –, Magyarország Érdemes Művésze
(2011) 2019. március 15-én vette át a Magyarország
Kiváló Művésze díj állami kitüntetését, melyhez Világszövetségünk nevében őszintén gratulálunk.

„Paál Farkas kapitány szerepében, mely egyben ars poeticám is.
80 huszár.” (Dózsa László)

filmajánló

A néma forradalom
Korábban már sok filmművészeti alkotás kísérelte
meg feldolgozni a legújabb kori magyar történelem
egyik legnagyobb hatású eseményét, az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot. Sok gyöngyszem
született, legtöbbjük méltó emléket állít a hősiesen
harcoló forradalmárok és a hősi halált halt mártírok számára. Ezek közé a nagyszerű alkotások közé
sorolható a Szabadság, szerelem, a Mansfeld-film
vagy a Duna TV által tavaly bemutatott Trezor.
A Néma forradalom azonban egészen eltér az ez
idáig készült ’56-os eseményeket feldolgozó filmektől, ugyanis egy kelet-németországi iskola
érettségire készülő diákjainak szemszögéből láthatjuk a hazánkban zajló forradalmi eseményeket,
és mellette betekintést nyerhetünk az ’50-es évekbeli NDK nyomasztó mindennapjaiba is. Mint
arra a történet is rávilágít, a vörös terror a fiatalabb
generációkat sem kímélte, az egykori Szovjetunió
keményen eltaposott mindenkit, akit veszélyesnek
vélt eszméivel szemben. A Lars Kraume rendezte
A néma forradalom című német filmdrámát 2018
októberében mutatták be a magyar mozikban. Az
igaz történetet feldolgozó alkotást egyaránt érde-

mes megnéznie a történelmi filmek kedvelőinek,
és azoknak is, akik a pszichológiai témájú műveket
részesítik előnyben. A mű remekül szemlélteti,
hogy 1956 októberében és novemberében valóban
a hazánkban zajló történésekre tekintett az egész
világ. Sokakban ekkor gyúlt fel a remény lángja,
hogy fellázadhatnak elnyomóikkal szemben, még
akkor is, ha az a szovjet birodalom. A film mesterien rátapint a kommunizmus uralta világ talán
legnagyobb kérdésére: megalkuvónak lenni és elviselni az elnyomást, vagy felvállalni a harcot, és
annak akár a legszörnyűbb következményeit is.
Nagy Mátyás

A film eredeti német és magyar plakátja
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Szabó Lőrinc:

Hazám, keresztény Európa
Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!

mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?

Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;

Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,

ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:

mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:

hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

TARTALOM

Képek 1956-ból.............................................................13
56 a tankönyvekben.......................................................14
Tudnivalók az EP választásokról röviden...................2
Hazafias költészet a magyar irodalomban................16
Beszélgetés Lezsák Sándorral.........................................3
Hazáért és szabadságért honismereti verseny...........18
Nem mi mondtuk, hanem.............................................8
Az emlékezés felelőssége.............................................20
Az EPP útvesztője...........................................................9
Olvasónapló..................................................................22
Olvasói levél..................................................................10
Filmajánló.....................................................................23
„A keresztény kultúra megvédése...”.........................11
LÁMPÁS - Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége negyedévenként megjelenő folyóirata
Kiadó: Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége, H-1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em.
Felelős kiadó: dr. Sántha Gábor, Az 1956-os MSZVSZ elnöke
Főszerkesztő: Szentiványi György, Lapterv: Aranyi Csaba
E-mail: imszvsz@upcmail.hu Web: www.1956mszvsz.hu ISSN 2064-8103
Az olvasói levelek tartalmáért felelősséget nem vállalunk, esetenként szerkesztett, rövidített formában jelentetjük meg.
Kéziratot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

24

Köszönetünket fejezzük ki a felhasznált fotókért, grafikákért: MTI, Internet

