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gy vírussal teli felhőn elrepült a nyár, elszállt
a semmibe. Magával vitte az elmaradt
nyaralásokat, a be nem teljesült vágyakat, a
férfias kézfogásokat. És itt hagyta az összeütött
öklöket, a pillanat királynői utáni pillantásokkat, a
maszkokba lehelt sóvárgó sóhajokat, és a bátraknak
a tengerparton töltött lopott órákat.
És a lázadást, mert fellázadtunk, és visszafoglaltuk
a Dunakanyart, a Balatont, és mindent, amit
elhagytunk, eldobtunk korábban. Semmivel sem
törődve maszk nélkül vettük a szabad levegőt,
a két korsó sört és a tejfeles lángost, és a sorban
szorosan álltunk egymás mögött. Mert a lelkünk
kívánta mind azt, amit korábban utáltunk: a másik
ember izzadság szagát, a leheletét a lökdösődést.
Mert ezzel bizonyítottuk, hogy nem vagyunk
kirekesztett páriák, hogy sokan vagyunk, és egyet
gondolunk, teszünk. Mert emberek vagyunk?
És tévedtünk, mert emberek vagyunk. Pedig:
„S mily remekmű az ember! Mily nemes az
értelme! Mily határtalanok tehetségei! ...
... A világ ékessége! Az élő állatok mintaképe!”
William Shakespeare
Igen tévedtünk. Most újra nyakunkon a vírus,
kapkodjuk a maszkot, rosszallóan nézzük, ha valaki
maszk nélkül köhög, prüszköl a közelünkben.
Kérdő tekintettel az égre bámulunk, – szinte
segítséget remélve –, hogy az a másik miért nem
tesz fel maszkot ami mindenki érdekét szolgálja.
Pedig ő jó ismerősünk. A nyári hőségben egymás
mögött álltunk a tejfeles lángosért a sorban.
És holnap talán újra találkozunk a kórházi ágyon.
És csak azt nem értjük, hogy miért pont mi
vagyunk ilyen szerencsétlenek.
Mi, a világ ékességei! Az élő állatok mintaképei!

A

z ellenzék támad. Fogást keres, ott ahol
talál. Néha eltéved, rossz helyen matat, és a
megzavart jámbor állat cseppnyi agyában félre
érthető gondolat támad, mert nem érti, hogy
mit keresnek a lábai között. Félve a folytatástól
ijedtében felrugja, a matatókat. Mindenki azt
kapja, amit megérdemel.
Neve nincs, ismeretlen arcok igyekeznek
lökdösődve a hallhatatlanság kapuja felé, ám
az útelágazásnál elvétik az irányt. A bal oldali
kapu a Taigetoszra vezet. A mélyben növekvő
csonthalmokról idővel pedig már senki sem
tudja, hogy az kié is volt. Végül az egyre növekvő
csonthalmokra a vezérek is lezuhannak. De ők már
nem esnek olyan nagyot. Van aki feltápászkodik.
Így kora ősz táján elkerülhetetlen, hogy ne jusson
az ember eszébe az „öszödi beszéd”. Mondhatunk
akármit, az egy őszinte, igaz, beismerő vallomás

volt. Utoljára Kádár Jánostól hallottunk hasonló, mélyértelmű gondolatokat hogy: a krumplis
tészta legyen krumplis tészta, vagyis ne kerteljünk,
nevezzük nevén a dolgokat. Szerintem az Őszödön
elhangzott beszéd is egy őszinte kiáltás volt. Az,
hogy pont azok árulták el a szónokot, akiknek
gondolkozni kellett volna a hallottakon, mindent
igazol, a hallgatóság összetételét, az SZDSZ-el
mutyizókat, a ragaszkodást a székhez, amibe a
meleg csirizt saját maguk szolgáltatták maguk alá.
És talán a szónok is rádöbbent a takarmányozás
igazságára, ami a korpa keverésére vonatkozik.
Igaz, a bosszú sem váratott sokáig magára. Ma úgy
tűnik, hogy még mindig az öszödi árulókat bünteti.
Látványosan szórja szét a korpát, egészen addig,
amíg kiürül a vályú. A felénk hulló porszemekkel
pedig inkább a hallgatóságának mond hol zöldet,
hol pirosat, bár tudja, hogy azoktól a másik
oldalon senki sem retten meg. Tudják ezt az új
szövetségesek is, a Balatonnál fejre állítják az
arcképes plakátját, és mellette állva szórják az új
idők okosságát, közben bele-bele marnak a már
fogatlan oroszlánba, és a többszörösen lerágott
megosztott koncon úgy próbálnak osztozni vele,
hogy ellopják előle.

F

orró nyarunk volt. Sokan kaptak napszúrást
nem csak itthon, Brüsszelben is. Lázálmukban
táncnak gondolt görcsös rángások között összevissza motyogtak valami jogállamiságról,
migránsokról, gazdasági szankciókról. „Drága jó
honfitársaink” verik a dobokon a tánchoz a ritmust.
A többiek pedig egyre gyorsabban keringenek a
ritmusra. Kellene szólni nekik, hogy a túl gyors
keringés végén, a centrifugális erő kirepíti őket a
semmibe.

A

z idén szeptemberben is elkezdődött a tanítás.
A Színház és Filmművészeti Egyetem
hallgatói is hallgattak, a rossz szóra. Nem az
én feladatom minősíteni a történteket, bár a
véleményem lesúlytó róluk. Arra azért kiváncsi
lennék, hogy mit szólnak a történtekhez azok a
szülők, akik nehéz tízezreket fizettek azért, hogy
most a pénzükért a többi „semmi se drága” elvű
hallgató performance-t tart társainak, és mikor
szólalnak meg azok akik tanulni szeretnének?
A „nagybetűs szabad sajtó” a tüntető fiatalok
mellett áll, és hülyeségeket kérdez a tüntetésekről.
Gulyás Gergely miniszter úr válasza egyértelmű:
„Kétség kivül, – szemben Gyurcsány Ferenc
időszakával –, ma szabad tüntetni és tiltakozni, és
az ő kormányzásási gyakorlatával szemben, ma
senki sem lőhet ki szemeket” Sz.Gy.
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Emlékezzünk

• Emlékezzünk 1956 október 23-ra örömmel, azzal az örömmel,
amit szüleinktől örököltünk.
• Emlékezzünk az október 23-án a felvonuló egyetemistákra, és a
menethez csatlakozó emberekre, mert mire a Bem szoborhoz ért
a tömeg, már egy ritmusra dobbant a szívük, a közös akarat vitte
őket előre: végre tehetnek az országért, annak szabadságáért,
barátaikért, ismerőseikért, ismeretlen sorstársaikért.
Magyarországért! A Hazáért!
A II. Világháború után kizsigerelt, megtaposott magyarságért!
• Emlékezzünk azokra a családokra akiknek a tagjait bebörtönözték,
vagy a hadifogságból való visszatérése után tovább üldözték,
kitelepítették és elvették mindenét, földön futóvá váltak
gyerekeikkel együtt.
• Emlékezzünk az egyetemisták vezette tömegre a budai rakparton
akik a Bem szoborhoz közeledve már a Kossuth-címer
visszaállítását követelték, és percekkel később a szél már a
„lyukas zászlót” lobogtatta.
• Emlékezzünk, hogy ez a „lyukas zászló” lett a forradalom jelképe
akkor, és ma is, ha erről a zászlóról beszélünk, az azt jelenti,
hogy emlékezünk a forradalomra, 1956. október 23-ra.
Ám ha október 23-ra emlékezünk, ne feledjük november 4-ét sem!
• Emlékezzünk azzal a fájdalommal, amit elődeink akkor az
ellopott jövendő, a rommá lőtt város, a levert forradalom, és az
elhunyt gyerekek, fiatalok, öregek, nők és férfiak, a köztereken
kapkodva elhantolt hősök halálakor éreztek.
• Emlékezzünk a forradalmat követő terrorban meggyilkoltakra,
azokra, akik akkor látszatra hiába adták életüket a szent ügyért.
Hiába adták életüket?! Hiába sírtak, gyászoltak titokban az Anyák
és Apák 34 éven át?!
Ma már tudjuk, hogy példamutató hősi haláluk győzelemre vezette
az őket követő generációk fiait, akik merték az ország és a világ
tudtára adni, hogy nem olyan Magyarországot akarnak, mint
amiben felcseperedtek, hanem egy szabad országot, ahonnan az
oroszok menjenek haza, és Magyarország ne csak a nevében legyen
népköztársaság, hanem valóban legyen a magyar nép hazája,
ahol minden polgár dönthet belátása szerint
a saját és az ország jövőjéről.

Emlékezzünk! Örök időkre maradjon fenn e dicsőséges 14 nap
és a hősök emléke, hogy az élő-, és az elkövetkező generációk
mindig úgy gondolhassanak reájuk, hogy ők voltak
akiknek köszönhetik a szabad életet, amiben élnek, és éltek elődeik,
és az utódaik is élni fognak.
Szentiványi György
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Szentiványi György beszélgetése

prof. Dr. Kásler Miklós

az Emberi Erőforrások Minisztériuma

miniszterével
Ismerve a miniszter úr sokoldalúságát, beszélgetésünk három különböző témakört érintett.
Elsősorban - a szövetség tagjainak magas
korára való tekintettel - a COVID-19-el
kapcsolatos, hozzánk beérkezett kérdéseket
továbbítottuk a professzor úr felé.
Mindenki előtt ismert, a magyar onkológiai
rendszer helyzete a korábbi időkből. Kérdéseinkkel, a korábbi állapotokat próbáltuk összehasonlítani a jelenlegi helyzettel.
Végül, azokról az archeogenetikai, vitathatatlan eredményekről kérdeztük, melyeket az
Árpád-ház eredetének kutatásakor értek el, és
azok milyen hatással lehetnek a magyarság
kutatásában.
A koronavírus idején komoly előkészületek és
intézkedések történtek a vírus megfékezésére.
Az EMMI az egészségügy és az oktatás területein
számos megelőző intézkedést vezetett be, és új
eljárásrendeket alkotott. Milyen összhang van
az egészségügy és az oktatás között?
A koronavírus-járvány megjelenése óta a
két ágazat között sokkal szorosabb kapcsolat
alakult ki, a köznevelési ágazat napi szinten
egyeztet
az
egészségügyi
ágazattal, és a járvány féken
tartásának érdekében egy
olyan eljárásrendet dolgoztak
ki, aminek köszönhetően az
intézetek nemcsak a megelőzésre, hanem a járvány elleni
védekezésre is felkészülhettek.

és a járványügyi besorolásukat, így hamar el
tudják különíteni a gyanús, a valószínűsített és a
megerősített eseteket. Hasonlóképp jártasak az
infekciókontroll, az esetek járványügyi bejelentése
és a betegek szállítása kapcsán felmerülő döntések
terén. A sikeres védekezés szempontjából nagyon
fontos a folyamatos együttműködés az iskola
vezetőségével, legyen szó járványügyi intézkedési
tervről, járványügyi szabályokkal kapcsolatos
tanácsadásáról vagy a szülők és a diákok
tájékoztatásról. A COVID-19 fertőzés egyik
veszélyeztetett csoportjába tartoznak a krónikus
betegségben szenvedők, így az ilyen rizikóval élő
gyermekek védelméről külön felmérés is készül,
amit az iskolavédőnők segítségével veszünk
nyilvántartásba.
Miniszterelnök úr korábbi rádiónyilatkozatában azt mondta, hogy „felfegyverkezve
várjuk a támadást”. Milyen védelmi és
támadó „fegyverek” állnak az egészségügy
rendelkezésére?
A kórházak felkészültek a járvány második
hullámára: Budapesten elsődlegesen három,
vidéken pedig öt intézmény fogad COVID-os

A vírus milyen rendkívüli
feladatokat ró az iskolaorvosi hálózatra?
Az iskolaorvosok a járvány
előtt is láttak el fertőző
megbetegedéses
tanulókat,
hiszen az iskola-egészségügyi
ellátás az alapellátás része. Az
iskolaorvosok jól ismerik a
COVID-19 fertőzés tüneteit
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betegeket. Ez a kapacitás a járványügyi helyzet
eszkalálódásával növelhető, egyrészt nagyobb
arányban vonhatunk be kórházi ágyakat a
járványügyi ellátásba, másrészt pedig új kórházakkal bővíthetjük a kijelölt intézmények sorát.
A felsorolt budapesti és vidéki intézményeken
kívül további 22 egészségügyi intézményt jelöltünk
ki másodlagos COVID-ellátásra, így garantáljuk az
ország teljes lefedettségét. A lakosság járványügyi
ellátására jelenleg 10.000 ágy áll rendelkezésre,
amit szükség esetén pár nap alatt a duplájára lehet
növelni.
Sajtótájékoztató a Regionális miniszteri onkológiai
együttműködési és partnerségi konferencián Budapesten

Egy több fázisból álló vizsgálat teljes idejére
elegendő-e egyetlen teszt?
Természetesen, több teszt kérése nem indokolt. Ha
valakinek a vizsgálatsorozat ideje alatt COVID-19
fertőzésre gyanús tünetei jelentkeznek, akkor
konzultálnia kell a kezelőorvossal, és ez esetben
újabb PCR vizsgálatra kerülhet sor. Ez is ingyenes.

A kiskunhalasi mobil járványkórház egyik kórterme

A járványkezelési stratégiánkon nem változtattunk
a tavasszal jól bevált recepthez képest, most is
lépcsőzetesen nyitnak meg az ellátóhelyek. A
kórházakból átvezényelt szakdolgozók aránya
ezrelékben mérhető, a kórházi kapacitások jelentős
része pedig szabad – van ágy, van eszköz és van
szakember. Jelenleg a magyar kórházakban 53
százalékos az ágykihasználtság, így nem kell
egyetlen elektív ellátást sem leállítanunk.
Többször halljuk vissza, hogy azért nem
mennek idős emberek orvosi vizsgálatra,
szakrendelésre, mert azokhoz kötelező a PCR
teszt. Erre pedig nincs anyagi fedezetük. Ilyen
esetekben ki fedezi a mintavétel költségeit?
A háziorvosi ellátáshoz, a járóbeteg szakellátáshoz és a kórházi ellátáshoz sem szükséges PCR
vizsgálat. Amennyiben valahol előzetesen
előírják, akkor a szervezés és a költségek az adott
intézmény felelőssége. Ha a beteg rendelkezik
társadalombiztosítással, akkor ilyen esetben nem
kell fizetnie a mintavételért, hiszen az így már az
ellátás feltételeként szerepel.

A miniszter úr által létrehozott országos
onkológiai hálózat eredményei mennyiben
hasonlíthatóak
az
azonos
európai
rendszerekhez?
Magyaroroszágon az onkológiai ellátórendszer
struktúrája hosszú ideig nem volt pontosan
definiálva. Az első jelentős lépés akkor
történt, mikor az Országos Onkológiai Intézet
főigazgatójaként a WHO ajánlásait megelőzve
megalkottam az első Nemzeti Rákkontroll
programot. Ezzel párhuzamosan a vezetésem alatt
meghatároztuk az onkológiai kezelés irányelveit,
és új sugárterápiás központokat alapítottunk
országszerte.
Az onkológiai ellátóhelyek szintjeit az Európai
Onkológiai Intézetek Szervezete határozza meg.
Ennek megfelelően az Országos Onkológiai
Intézet komprehenzív rákközpont lett, emellett
négy regionális és nyolc megyei központ alakult
ki, melyeket a budapesti és a megyei kórházak
onkológiai osztályai egészítenek ki.
A fenti rendszer sokban hasonlít Németország,
Olaszország és Franciaország rendszeréhez, akik
adoptálták a rákközpontok elvét. Az Egyesült
Királyság vagy Spanyolország regionális vagy
megyei szinten próbálja harmonizálni az
ellátás szintjét. A kis lélekszámú országokban
külön nehézséget jelent a megfelelő méretű,
nagy betegszámot kezelő onkológiai intézetek
fenntartása. Európai összehasonlításban tehát a
magyar hálózat szervezettsége és kidolgozottsághoz
hasonló rendszer nem található.
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Az Európai Onkológiai Intézetek Szervezete
hogyan minősíti a Magyarországon folyó
munkát?
Az Európai Onkológiai Intézetek Szervezetét
1979-ben alapították onkológiai intézetek
igazgatói. Először 2008-ban, három európai
onkológiai központon tesztelték élesben az
akkreditációs rendszerüket, köztük az Országos
Onkológiai Intézeten is. Az Intézet már ekkor
megkapta a „jól működő komprehenzív
rákközpont” akkreditációtaz utóbbi időben pedig a
komprehenzív onkológiai hálózatok akkreditálási
folyamatában is részt vesz. Ez lenne az első eset,
hogy egy teljes ország onkológiai ellátása minőségi
akkreditáción menjen keresztül. Ez nagy kihívás,
de egyben nagy elismerés is a magyar onkológiai
ellátó hálózat számára.

Ha jól értettem, akkor a génvizsgálatok
első sorban az Árpád-házi királyok csontmaradványait felhasználva igazolta sikeresen
az Árpád-ház közel négyezer éves eredetét. A
történész és régész társadalom hogyan próbálja
devalválni a vitathatatlan eredményeket, az
archeogenetika vizsgálataiból a magyarság
eredetére vonatkoztatható megállapításokat
félremagyarázni?
Kutatócsoportunkban első ízben sikerült az
Árpád-ház férfi tagjaira jellemző, nagyapáról
apára és fiúra öröklődő szakaszt, ami szinte
változatlanul öröklődik a család férfi vonalán. Az
idén nyáron sikerült III. Béla, illetve nagyapja, Vak
Béla Y-kromoszómáját egy eddig nem jellemzett
alcsoportba besorolni. Az első magyar királyi
dinasztia eredetét körülbelül 4500 évvel ezelőttre
visszanyúlva, az Észak-Afganisztán környéki
régiókban jelöltük meg, ami az ókori Baktria
területére esik.
Az Árpád-házat a krónikáinkban a hunoktól
eredeztetik a szerzők. Az Árpád-ház két tagjának

genetikai elemzése alapján úgy tűnik, hogy olyan
genetikai vonalból származtak, amely ma elsősorban
iráni vagy török nyelvű etnikai csoportok körében
van jelen. Továbbá nemrég napvilágot látott
egy másik archeogenetikai vizsgálat, melyekben
ázsiai hun minták szerepeltek. Ezeket a világ
adatbázisaiban található több mintával összevetve
közös férfiágú haplotípust írnak le két ázsiai hun
minta és III. Béla örökítőanyagával. A genetikai
adatok egyre inkább megerősítik, hogy honfoglaló
vezető réteg és uralkodó dinasztia hun kapcsolata
szinte bizonyos.
Ezek az adatok felhívják a történészek figyelmét
arra, hogy van mit újragondolniuk. Talán ide
vezethető vissza, hogy a hangos kisebbség inkább
„devalválni” szeretné a pontos adatokat.
Az archeogenetikai vizsgálatok alátámasztják-e
a régész László Gyula professzor által tényként
kezelt kettős honfoglalás elméletét?
László Gyula kiváló társadalomtudós volt,
hozzá mérhető kutatókból azóta is hiány van a
hazai tudományos életben. Megelőzte a korát,
hiszen már a XX. század második felében is az
interdiszciplináris megközelítésből szerette volna
megválaszolni a magyarság eredetével kapcsolatos
tudományos kérdéseket. A Magyarságkutató
Intézet létrejöttéig kellet várni arra, hogy újra
tudományágak közötti párbeszéddel, tézis és
antitézis ütköztetésével lehessen az igen bonyolult
etnogenezisünkre választ adni.
A Kárpát-medencében élő szkíták, szarmaták,
hunok, avarok és Árpád-magyarjai mind a keleti
sztyeppéről érkeztek. Fontos és vizsgálandó kérdés,
hogy ezek a népességek milyen módon járultak
hozzá a magyarság etnogeneziséhez.
Várható-e, hogy végre - ha nem is rövid időn
belül - eldől a finnugor rokonság és az újabb
génkutatások közötti harc?
A szemünk előtt zajlik le a magyar őstörténet
vizsgálatának a szemléletváltása. A Bibliából jól
ismerjük a különbséget a homokra vagy a sziklára
való építkezés között – ma a kutatók az utóbbit
választják. Az őstörténettel és a korai magyar
történettel foglalkozó kollégák igyekeznek a biztos,
egzakt adatokból kiindulni és nem hipotézisekhez
igazítani a meglevő adatokat.
Harc olyan értelemben lehet, hogy kinek sikerül
először a saját tudományos módszertanán belül
bemutatni az adatokkal alátámasztott új téziseket,
amikhez már figyelembe vették az elmúlt évek
kutatásainak biztos pontjait.
Köszönjük az interjút.
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MEGEMLÉKEZÉS NAGY IMRÉRE
A Jászai Mari téri, Nagy Imre szobránál
rótták le kegyeletüket a magyarországi
1956-os szervezetek.
Az 1958. június 16-án kivégzett
Nagy Imre egykori miniszterelnök
és mártírtársai újratemetésének
emléknapján a kormány nevében
Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter
helyezte el a tisztelet és megemlékezés
koszorúját.
A parlamentben tartott emlékülésen
Orbán Balázs miniszterelnökségi
államtitkár hangsúlyozta:
Nagy Imre emlékezete mindannyiunk
közös ügye.
Nagy Imre kommunista volt, de a
kritikus pillanatban helyesen cselekedett,
az ideológia helyett, a saját nemzetét, a
nemzeti szabadságot választotta.
Világszervezetünk képviseletében
Dr. Sántha Gábor elnök, és Szentiványi György
alelnök vett részt a megemlékezésen.

A miniszterasszony elhelyezi a megemlékezés koszorúját

Egy rövid eszmecsere

Dr. Sömjéni László a Szabadságharcosokért Közalapítvány
alelnöke köszönti a miniszterasszonyt

A miniszterasszony, Dr. Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnökünk,
Dr. Sántha Gábor, és Szentiványi György társaságában
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Megkésett végtisztesség

1956. Susa Éva: Sok kivégzett nyugszik ma is a parcellában,
senki sem kérte a kihantolásukat
Susa Éva, a 301-es parcella tömeges exhumálásainak vezetője könyvet írt Nagy Imre és
sorstársai kihantolásáról. Az apropót az adta,
hogy ismeretlenek azok a jegyzőkönyvek, amelyek
az exhumáláskor születtek. Nagy Imre és társai
exumálásakor lehetett érzékelni, hogy a rendszer
vezetői akarták is az exhumálást, meg nem is.
Végeredményben kikényszerített dolog volt.

A 301-es parcella 1989-ben

Valójában már 2011-ben, 1956 ötvenötödik
évfordulóján gondoltam arra, hogy ezeket a
dokumentumokat publikálni kellene, hiszen a
jegyzőkönyvek nélkül Nagy Imréék kihantolása
nem teljes, de nem voltak adottak a feltételek.

Igen, érződik a megfogalmazásban is, sőt
Kralovánszky Alán régész ásatási jegyzőkönyvében
leíródik. Ha vele valami történik, akkor kinek adja
át a munkát.
– Hogyan szerveződött a szakértői csoport?
Szabó Árpád, a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézet igazgatója fogta össze a
tagokat: Harsányi László professzort, a pécsi
egyetem igazságügyi orvosát, Nemeskéri János
antropológusprofesszort, aki Taki Nagy Erzsébet
kérésére lett a csoport tagja, valamint Kralovánszky
Alán régészt, a székesfehérvári királysírok
szakértőjét. Az exhumálás zárt körülmények
között folyt, ahová csak a hozzátartozókat és a
kiválasztottakat engedték be akár az Igazságügyi
Minisztériumból, akár a szakértői intézetből vagy a
TIB-ből, és a sajtót teljesen kizárták. Engem telefonon
hívott fel az Igazságügyi Minisztérium egyik
főosztályvezető-helyettese, Varga Tibor igazságügyi
orvos, aki azt kérdezte, hogy régésznek kit ajánlanék,
tudniillik az igazságügyi orvosok nem voltak szoros
kapcsolatban a régészekkel. Kralovánszky Alán
neve jól ismert volt a régésztársadalomban, de a
megbízatásához „megerősítés” is kellett.

– Minek köszönhető, hogy megmaradtak?
Az igazságügyi szakértői véleményeket évtizedekig
meg kell őrizni, nem selejtezhetők ki ötven év után
sem. Ezt a levéltári törvény rögzíti. A dokumentumok
a Budapesti Orvosszakértői Intézetben porosodtak,
én 2006-ban ennek az intézetnek a főigazgatója
voltam, és tudtam, hogy milyen archív anyagokat
őrzünk. Ugyanakkor szakmailag is kötődtem
azokhoz a kollégákhoz, akik az 1989-es tavaszi,
úgynevezett első exhumálást végezték, de 2006-ban
már nem éltek. Felelősséget éreztem velük szemben,
hogy a közvélemény megtudja, kik voltak ők, és mit
csináltak, hogyan végezték a munkájukat.
– Miről árulkodnak a dokumentumok?
Tetten érhető a felkészülésben az alaposság, az
alázat, de szembeszökő az információhiány is,
nevezetesen, hogy mit tudtak az eljáró szakértők
és mit nem. Mit közölt velük 1989 tavaszán az
Országos Rendőr-főkapitányság és mit nem.
– Ez érződik a jegyzőkönyvek sorai között?

Nemeskéri János, Szabó Árpád, Kralovánszky Alán

– Fogalmazhatunk úgy, hogy megbízható
emberek kellettek az exhumáláshoz?
Bizonyos, hogy a szóban forgó személyeket nem
véletlenül választották ki. Az sem volt véletlen,
hogy Szabó Árpád került a csoport élére, aki több
évtizedig vezette az intézetet. Én 1975 óta ismertem,
akkor kerültem az intézetébe. De rendőrorvosi
múltjáról, korábbi tevékenységéről – amit most
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már ismerünk – nem tudtam, 1964-ben ugyanis
már ásatások voltak a 301-es parcellában, amikor
szociáldemokrata politikusokat kerestek, és Szabó
Árpád ebben részt vett.
– Erről ő nem beszélt soha?
Nem beszélt, sőt rákérdezésre sem, amikor a
különböző adatok keresgélése kapcsán faggattuk,
vagy a második, az 1989 őszétől induló és
2012-ig tartó tömeges exhumálások idején,
amikor korábban már bolygatott sírnyomokra
bukkantunk. A Történeti Hivatalban – ma
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
a neve – találkoztunk olyan dokumentumokkal,
amelyek a nyilatkozataikról árulkodnak, hogy erről
a munkáról nem beszélnek soha! Szabó Árpád
tehát megbízható személy volt. Antropológusként
szóba jöhettem volna én is, de engem Szabó Árpád
nem vitt ki. A mártírok földi maradványai
nak
azonosításakor kapcsolódtam be a feltárásba.
– Miért nem vitte ki Szabó Árpád? Nem találta
megbízhatónak?
Szerintem korlátozni akarták a résztvevőket.
Ami engem illet: segítettem Szabó Árpádnak
például a csontok vizsgálatra való előkészítésében,
mosásában, lemérésében, összerakásában, a
testmagasság megállapításában és így tovább.
– De az orvosszakértői intézet antropológusaként nyilván sok mindenről tudomást szerzett.
Mi csapódott le a kihantolásról az intézetben?
Az exhumálás megkezdése előtt, emlékeim szerint –
s ez utólag érdekes, hogy lent az alagsorban, ahol az
antropológiai labor meg a Budapesti Orvosszakértői
Intézet vércsoport-laboratóriuma volt – Szabó
Árpád suttogva, szája elé tartott kézzel közölte:
„Feltehetően exhumálás lesz Nagy Imréékkel
kapcsolatban.” Viszont a sürgetést lehetett érzékelni,
mert szorított az idő. Április 6-án fejeződött be a
temetői feltárás, és akkor már nyilvánvaló volt, hogy
az újratemetés június 16-án lesz.
– A felkért személyek mindegyike vállalta a
megbízatást?

Igen, csakhogy volt egy óriási különbség a későbbi,
történetesen az 1989 őszétől kezdődő tömeges
exhumálások és a Nagy Imre, illetve mártírtársai
földi maradványainak kihantolása között az, hogy a
szakértők az utóbbi esetben nem maguk határozták
meg, mit kell csinálniuk, hanem megmondták nekik.
Megmutatták azokat a helyeket, ahol ásniuk kellett.
Nem kellett gondolkodniuk azon, hogy a meglévő
adatok birtokában és tapasztalataik alapján hogyan
lépjenek tovább, hanem közölték velük: „Kérem,
itt és itt ássanak!” A feltárási jegyzőkönyvekből
is kiderül, hogy Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes
Miklós sírhelyére egyértelműen rámutattak, és ott is
voltak a földi maradványok. Biztosan tudták, hogy
hol vannak.
– Tehát egyszerű végrehajtók voltak.
Pontosan erről van szó. Nagy Imre, Maléter Pál,
Gimes Miklós, Szilágyi József és Losonczy Géza
sírjának adatsorai egyértelműen az Országos
Rendőr-főkapitányságtól származtak.
Feltárultak a páncélszekrények, amelyekből kivettek
anyagokat, és odaadták .a pontos dokumentációkat.
Rajzokat, másolatokat. Ezek híján nehezen lehetett
volna előre haladni és az idő sürgetett. Még egyszer:
nem gyűjtőmunka eredményeképpen találták meg
a sírokat, hanem a pártállami rendszer rendőrsége a
belügyminisztériumi adatok alapján tárta fel az ajtót.
Kralovánszky Alántól tudom, hogy a parcellában
csepegtették az információkat! A szakemberek
csak részinformációkat kaptak! Szabó Árpád és
szakmai csoportja kizárólag az ORFK adataira
támaszkodhatott. Hol kereshetik az áldozatokat?
Egy sírban vannak-e? Illetve a hozzátartozók
adtak némi tájékoztatást. Amikor 1989 őszén
folytattuk az exhumálásokat, az első és legfontosabb
tennivalónk a széles körű anyaggyűjtés volt, amit
a hozzátartozóktól, a temetőtől, a börtönből és
számos egyéb helyről szereztünk be.
– Vajon miért csak csepegtették az információkat?
Szerintem, ahogy az ember a korszakról olvas,
pontosan lehet érzékelni, hogy akarták is
az exhumálást, sürgető is volt, meg nem is.
Végeredményben kikényszerített dolog volt!
Előtte azonban évtizedeken keresztül azt válaszolták a kivégzettek hozzátartozóinak leveleire,
hogy nem tudják, a családtagjuk hol van
eltemetve.
Pedig pontosan tudták, kutatásaink alapján most
már állíthatjuk, hogy akik a börtönben elhunytak,
vagy kivégezték őket, hová kerültek – lásd Szilágyi
József földi maradványait. Sok évtized távlatából
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mondhatjuk, hogy az eltemetés az egész időszakban
– 1945 és 1962 között – precíz rendszer és rituálé
szerint zajlott.
– A második exhumálási bizottság hogyan
szerveződött?
Már a június 16-i, „nagy temetés” másnapján
elkezdődött. Az egyéni felkérések sorjáztak a TIBhez és az intézetünkhöz. És akkor Szabó Árpád a
következőket mondta: „Éva, kérem, nekem ehhez
már nincs időm, csinálja maga tovább ezeket az
exhumálásokat.”
– Megterhelő lehetett a számára? Elege lett belőle?
Kétségtelen, hogy az ilyen munka elveszi az
ember idejét, a napi teendőit, és Szabó Árpád
tulajdonképpen egy intézet vezetője volt.
Érthető tehát, hogy nem akarta tovább vállalni a
kihantolásokat. De soha nem érdekelte igazán, hogy
a továbbiakban mi történik a 301-es parcellában.
Végül Kovács László és Szőke Mátyás csatlakozott
a csoporthoz.
– Ön Szabó Árpád felkérésére mindjárt igent
mondott?
Igen, mert óriási kihívásnak éreztem.
– Az ön neve elválaszthatatlan a 301-es parcellától. Több helyütt is felsőfokban írtak a munkájáról. Szerencsésnek tartja, hogy részese lehetett
a történelmi átalakulásnak?

Mindenképpen! A Nagy Imrééket exhumáló
bizottság tagjait tisztelem és becsülöm, jóllehet
némely tagját kritikával illetem, mert sok
minden kiderült róluk később, és azokról is,
akik a hozzátartozókon kívül engedélyt kaptak
az exhumálás végignézésére… Valahol persze
megértem őket, mert az a korszak más volt, mint
a mai. Az 1989 őszétől kezdődő kihantolások
sokkal őszintébben és nyitottabban folytak. A
hozzátartozókkal való találkozások mélyen belém
ivódtak. Máig hatnak rám az exhumálások kapcsán
kialakult emberi kapcsolatok. Levelek, telefonok,
amiket nem tudok elfelejteni. Olyan mondatok,
amelyek nincsenek leírva a történelemkönyvekben,
és nem is lesznek soha. Amikor egy idős asszony
azt mondta nekem: „Nem tudok addig meghalni
doktornő, amíg meg nem találja a fiamat” –
összeszorult a szívem.
– Mit gondol: ma érdekelni fogja az embereket,
hogy mi történt 1989 tavaszán a 301-es parcellában?
Nagyon sok ember a füle botját sem mozdítja
majd, hogy elolvassa, hogyan zajlott a magyar
miniszterelnök és társainak exhumálása, és mi
derült még ki az elmúlt évek alatt. Jövök-megyek
a fiatal kollégák között, és azt tapasztalom, hogy
fogalmuk sincs a dolgokról. Pedig közben felnőtt
egy nemzedék. Abban sem vagyok biztos, hogy a
történelemórákon szóba kerül. Pedig az exhumálás
és az újratemetés a rendszerváltás szimbóluma lett.
Biztos, hogy így fog szóba jönni később – idővel.
A nagy évfordulók, a kormányzati szándék, hogy
az egész országot felrázza az emlékezés – jó dolog.
De ezzel együtt az 1956-ra való emlékezés kissé
megkopott. Valahol olvastam, hogy a történelem
szerződés a holtak, az élők és a még megszületendők
között. Az élők felelőssége nagyobb, mint
gondolnánk, hogy a nemzet emlékezete ne lohadjon
le. Márai Sándor írja egy helyütt: „Néha csak egy szó
hiányzik, pontosan egy szó, az a bizonyos, melytől
elevenebb, értelmesebb, igazibb lesz a mondat, a
fejezet, talán az egész könyv.” A mi esetünkben ez a
szó, csupa nagybetűvel: az EMLÉKEZET.
– Nemeskürty István arra a kérdésre, hogy
miképpen fogjuk ünnepelni 1956-ot 2056-ban
így válaszolt 2009-ben: „Ha lesz még magyar
nemzet, amit őszintén remélek, nagyobb
lelkesedéssel fogják ünnepelni, mint ma…”

Az cikkért köszönet a Magyar Hírlapnak
Nagy Imre földi maradványainak exhumálása.
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Matthaeidesz Konrád:

A TEMETŐ
Az idő múlásával az évek, az ünnepek egybefolynak,
így van ez az évente visszatérő egyházi, családi és
nemzeti ünnepeknél, jeles napoknál egyaránt,
Ki emlékszik egy átlagos húsz, netán harminc
éve lezajlott ünnepségre, hol volt, ki volt ott? A
karácsony, a gyermekkor csodálatos misztikummal
átitatott karácsonyai is egybeforrnak az
életemben. Nyugodtan mondhatom, akik átélték,
azok életében az ünnepi nap emléke örökké él.
Ez a nap 1956 halottaknapja.
A november eleji napnak különleges hangulata
volt, melyben ellentétes érzelmek érvényesültek.
Örömmámorban élt az ország, győzött a
forradalom, a bolsevista uralmat, a szovjet
megszállást fegyverrel, erős akarattal eltakarította
a magyar nép.
Gyászolt a nemzet, a harcoknak áldozatai
voltak. A romok, az üszkös falak és a kioltott
emberi élet még nagyon közeli emléke, ott élt a
lelkekben. A harcokban elesetteket és az ártatlanul
elhunytakat egyaránt a legközelebbi zöld terülten
földelték, illetve temették el. A Bakács téren és a
Harminckettesek terén létrehozott sírhalmokról
készített fotók bejárták a világsajtót. Sokan
keresték eltűnt hozzátartozóikat, hogy él-e, netán
valamelyik nevesített, vagy névtelen sírgödörben
pihen visszahozhatatlanul. Járták a temetőket,
hogy a temetésre váró sorba rakott koporsók
valamelyikében netán meglelik a szeretett testvért,
gyermeket vagy apát.
Budapest, abban az időben némi túlzással, a
sírhantok városa volt. A síroknál az arra járók a
gyertyagyújtással, vagy egy szál virággal rótták le
tisztletüket. Az élők tudták, hogy szabadságukat
az itt nyugvó hősöknek köszönhetik és köszönték
is, őszinte alázattal, emlékezéssel. Akkor még nem
gondolták, hogy pár nap múlva megindul a pokol,
a cserbenhagyott országra rátör a világ egyik
legnagyobb hada és lehengerli a hősi, de alapjában
véve esélytelen ellenállást. Ismét rommá dőltek az
épületek. Új sírhantok kerültek a zöld területekre,
ahonnan az új hatalom és csatlósai leszedték az
emlékezés virágait és mécseseit.
1956 őszén, a kerepesi úti temetőben a 21-es par-

cella volt a a főváros soron következő halottjainak
megkezdett végső nyughelye. Ezért oda temették
a harcokban elesetteket is, így hamar megtelt
a parcella. Több fejfán szerepelt, hogy egy hős
nyugszik a hantok alatt, ám a feliratokat a kádári
rendszer pufajkásai „eltakarították” így, a 21-es
parcella egy lett a temető többi parcellái közül.
Múlt az idő, és az emlékezők, hozzátartozók lassan
elköltöztek, vagy elhunytak, ezzel is siettetve, hogy
az oda eltemetett 56-os hősök emléke lassan a
feledés homályába veszett.

Markusovszky tér, a Biblia utca felé nézve - Fortepan

1990-ben eljött a kommunizmus bukása és a
kádári rezsim utolsó napjait élte. Fónay Jenő
elkezdte a börtönviseltek és az üldözöttek érdekképviseleteinek szervezését, mert tudta, hogy fel
kell ébreszteni a hősök emlékét, mert ez képezheti,
a magyar jövő alapját. Rövid időn belül az általa
létrehozott szövetség élére került. Első feladatai
közé tartozott, hogy az akkor még a fővárost irányító
fővárosi tanácstól kérje, hogy a 21-es parcella, az
56-os hősök végső nyughelye, legyen. Megkapta! A
parcellában gyarapodtak a forradalmi napok aktív
résztvevőinek sírhantjai. Csurka István éppúgy ott
lett eltemetve, mint Bizsu, az „egyszerű” Corvinközi harcos. A társadalmi különbség megszűnt,
most egymás mellet pihennek, úgy ahogy annak
idején egymás mellett harcoltak.
Az idő múlásával sajnos nem fordítottak erre
a területre megfelelő figyelmet. Egyéni hant
gondozások vannak, de az általános törődés
hiányzik.
Közeleg halottak napja. Szerte az országban
találunk olyan sírhantokat, amelyek olyan hősöket
takarnak, akik hazánk szabadságáért áldozták
életüket. Ma már sokaknak ezek közül nincs
hozzátartozója, aki ápolná a sírt, vagy egy mécsest
gyújtana ilyenkor.
Legyen nekünk a kötelességünk, hogy legalább
az év e napjára hozzuk rendbe a sírokat, hajtsunk
fejet emlékük előtt, és ne várjunk egy „felsőbb
utasításra”, tegyük meg, mert ez a megemlékezés
örök időkre jár az ott nyugvó hősöknek.

•
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Dr. Róbert Péter
egyetemi docens:

Zsidók
a forradalomban

Az 1956-os forradalomban a zsidóság mint felekezet
vagy lakossági csoport külön nem vett részt, de zsidó
egyének annál inkább. Számuk országos arányukat
valószínűleg elérte, ha a budapestit azért nem is.
Előkészítésben kiábrándult értelmiségiekként jelentős szerepet játszottak: Déry Tibor(1), Benjámin
László(2), Tardos Tibor(3), Zelk Zoltán(4), Tánczos
Gábor(5), Gimes Miklós(6), Örkény István, Vásárhelyi
Miklós(7) – hogy csak a legismertebb töredéküket
említsem. Ők baloldaliak voltak, de felháborította
őket az eszmék gyakorlati megvalósítása és
fokozatosan egyre inkább ellen-zékiek lettek ami
akkor Nagy Imre támogatását jelentette.

1

Meg kell jegyezni, hogy noha a zsidóság többségét
a kommunista rendszer egzisztenciálisan kedvezőtlenül érintette (államosítások, kitelepítések,
vallásellenes és anticionista perek) a nem oly régi
(12 év!) antiszemita vészkorszak emléke a harcok
kezdetén bizonyos riadalmat okozott. Emlékszem rá,
hogy a lövések hangjára sok család a lakások hátsó
kijáratát illetve az 1944-es „keresztény papírokat”
keresgélték!

2

Angyal István
Nickelsburg László
Csongovay Per Olaf

3

4

5

6

7

A fegyveres küzdelemben kezdettől ott
voltak közül emeljük
ki:
Csongovay
Per
Olaf, Angyal István,
Szirmay Ottó, (Tűzoltó
utcai
csoportvezetői),
Nickelsburg
László,
Stellner László (Baross
téri
parancsnokok),
előbbit bajtársai „zsidó Lacinak” nevezték, utóbbi végig
kapcsolatban állt a budapesti hitközséggel. Bán Róbert
a Széna téren Szabó János parancsnok helyettese, majd
a Maros utcai felkelők vezetője. Itt harcolt elszántan
Einhorn Gizella, akit a többiek Vadmacskának
becéztek (a bukás után Izraelbe menekült). Bátran,
önfeláldozóan küzdöttek bajtársaikkal együtt. Renner
Péter a Corvin köz egyik rajparancsnoka, felderítőnek
tették rátermettsége okán. Társaik tudtak zsidó
származásukról, de ez nem számított a nagy nemzeti
küzdelemben.
Hivatásos katonák voltak: Kovács István (Nagy Imre
vezérkari főnöke), Marián István a Műszaki Egyetem
katonai tanszékének vezetője, Gosztonyi Péter aki
Maléter segédtisztje volt a Kilián laktanyában az
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emigrációban neves hadtörténész lett.
Az Igazság című lapot, Gáli József és Obersovszky
Gyula szerkesztették, melyet később Élünk című
illegális lap megjelentetésével folytatták.
Természetesen a megtorlás őket sem kímélte. Aki
nem hagyta el az országot börtönbe került, legtöbbjük
halálos ítéletet kapott, még Földes Gábor színházi
rendező is, aki pedig ellene volt a mosonmagyaróvári
népítéletnek. Az 1956-os ügyek utolsó kivégzettje
az általam már említett Nickelsburg László volt.
Fennmaradt tárgyalási jegyzőkönyvek szerint
1944-es deportálásukat, üldöztetésűket súlyosbító
körülménynek vették, mondván hogy nekik hálásnak
kellett volna lenniük a Szovjetunió iránt.
Meg kell jegyezni, hogy mivel a szekularizált korban
a felekezetet nem tartották számon sok a kétes eset, a
feltehetőleg zsidó származású, pl. a fiatalon kivégzett
Mansfeld Péter. Eőrsi László monográfiáiban az
egyes felkelő csoportokról sok az utalás az felkelők
családjára, eredeti nevére amelyből gyakran kitűnik
az illető zsidó mivolta. Forradalmi bizottságok,
munkástanácsok alakításában zsidók gyakran és

tevékenyen részt vettek. Ezek a szervek a helyenként
(pl. a Tiszántúlon) előforduló antiszemita hangokat
erélyesen visszautasították, volt ahol a zsinagógák,
zsidó intézmények elé nemzetőröket állítottak
őrségbe. A forradalom – sajnos ideiglenes – győzelmét
mindenkivel együtt a magyar zsidóság is üdvözölte,
a budapesti hitközségen forradalmi bizottság is
alakult. Jellemző, hogy „disszidálási” hullámban a
zsidók számarányukat többszörösen meghaladták
(Bécsben több mint 20.000-en jelentkeztek zsidó
szervezeteknél) és amikor 1957-ben néhány hónapig
legálisan lehetett kivándorolni több mint 10.000-en
érkeztek Izraelbe.
Fenti rövid összefoglalás reményem szerint talán
segít az 56-os forradalom, az akkori egységes
nemzeti kiállás emlékét elhomályosító hangok
elleni tisztázásban. Zsidó részről ki kell emelnünk
a Magyar Zsidó Szabadságharcos Emlékbizottság
ilyen irányú tevékenységét, akik ünnepségekkel,
megemlékezésekkel (pl. emléktábla a Baross téren)
szolgálják az 1956. október 23-i forradalom emlékét.

BARÁTOM:
KRASSÓ GYÖRGY

értelmiségi vagyok, aki tevőlegesen vett részt az 56os eseményekben. Ha nem lenne büntetendő, azt
mondanám, én egy magyar forradalmár vagyok, a
vallásom pedig i z r a e l i t a! Nem árt, ha tudjátok,
hogy a zsidó az egy nép, az izraelita pedig egy vallás,
és a kettőt nem szabad összetéveszteni!”
A kettő különbözőségét fejtegette, magyarázta
az Ótestamentumot, Talmudot, mindaddig, míg
a batyukat lehordva el nem hagyták a mosodát.
Bámultam, és egy kicsit irigyeltem.
Krassó Gyuri, nagyon hiányzol!!!
Még rengeteg dolgod lett volna-e zavaros és
egyre kuszább világban. És nem csak az eszed, a
barátságodat is nagyon hiányoljuk. Hát, ezért jutsz
oly gyakran az eszembe, amikor éjszakánként a

Hetven felé, vagy azon túl az ember egyre
kevesebbet alszik, és mind többet emlékezik.
Bizony van mire.
A legújabb kori történelemnek mi aktív résztvevői, és
kevésbé alakítói voltunk. Mint a „Gyűjtő” cellájában,
otthon is sokáig nézem éjszaka a mennyezetet, csak
most a feleségem lélegzetét hallgatom, a rabtárs
szuszogása helyett.
Ilyenkor rémlik fel Krassó György sovány alakja,
lázasan csillogó szeme, magas homloka, hol okos
gondolatai székeltek... Intelligenciája – mellyel
sohasem hivalkodott – a hőbörgőket leszerelte,
a csüggedőket felrázta, és lelket öntve beléjük,
mutatott példát, hogyan kell EMBERNEK maradni.
A Gyűjtőfogház mosodájának (szarszagú) szenynyesruha átvevőjében beszélgettünk, amikor
behoztak egy fuvar mosnivaló ,,fehémemüt”
valamelyik műintézetből. A belépő két rabtárs,
hátukon batyuval, megjegyezték: ,,...na itt is egy
zsidó, ma sem lesz szerencsénk” – mindezt köszönés
helyett. Ismerve Krassó temperamentumát,
vártam a robbanást. Megint meglepett. Halkan,
mosolyogva jegyezte meg – „rabtársak a szamárnak
széna kell, nem szerencse.” Belőlem kitört a nevetés,
és talán ez oldotta a feszültséget, no meg a smasszer
jelenléte. Krassó Gyuri pedig mint egy jóságos
tanitóbácsi folytatta: ,,Barátaim, én egy MAGYAR

sötétet bámulva, a múltba kalandozok. Űrt hagytál
magad után, és számunkra nem maradt más, mint
az emlékezés és az az óhaj:
GYURI NYUGODJÁL BÉKÉBEN!
Schrötter Tibor, volt rabtársad.
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Bogár László:

Végső visszaszámolás
Elkezdődött a végső visszaszámolás, nincs már
száz nap sem az amerikai elnökválasztásig. Nagyon
régen nem volt ekkora a tét, sőt, legyünk őszinték
alig volt igazán tét az elmúlt évszázad során. Mark
Twain ironikus sorait idézve, ha a demokratikus
választásokon bármit eldönthetnénk, csak nem
gondoljátok, hogy megengednék nekünk. És
azért nem nagyon volt választása a választónak az
amerikai elnökválasztásokon, mert kizárólag két
olyan párt jelöltjei között dönthetett, amelyek a
lejátszás-technikai felszínén ugyan élet-halál harcot
vívtak egymással, de mindketten a nagy láthatatlan
bábjátékos kezeire felhúzott bábok voltak csupán.
Négy évvel ez előtt is okkal gondolta azt a többség,
hogy Donald Trump-nak nincsenek igazán esélyei,
csak azért van „bekészítve”, hogy a két jelölt közötti
kontraszt így még meggyőzőbbé tegye Hillary
Clinton győzelmét. Végül drámai fordulat nyomán
mégis Donald Trump lett az elnök, és e drámai
fordulatnál már csak elnöksége elmúlt négy éve
volt nagyobb dráma. Amit a felszínen látunk az
mindössze annyi, hogy a világot uraló globális
szuperstruktúra folyamatosan megtett és megtesz
mindent azért, hogy a semmilyen esélye ne legyen
az újraválasztásra. De vajon mi van a felszín
alatt? Miért mozdulnak meg ilyen elképesztő

energiák azért, hogy minden visszatérjen a régi
kerékvágásba, és elfelejthető legyen minden, ami az
elmúlt négy év során történt? Ahhoz, hogy választ
találjunk ezekre a kérdésekre, azt kellene tisztázni,
hogy mi zajlik valójában abban a komplexumban,
amit Amerikának látunk. Abban a komplexumban,
amely kettős létszerkezetű, egy nemzetállami
talapzat és a felette uralkodó „birodalom”
átláthatatlanul bonyolult folyamatos interakciója.
A kihívás lényege abban áll, hogy a birodalom
hanyatló széteső korszakába lépett, amelynek
alapvető oka lelki, erkölcsi, szellemi természetű.
Minden birodalom akkor szokott összeomlani,
amikor elitjeit a gátlástalan hedonizáláson kívül
már semmi nem motiválja, amikor unatkozó,
egyre frusztáltabb élősködővé válnak. Ez előbb
vagy utóbb mindig bekövetkezett, így bukott meg
a Nyugatot és a Nyugaton keresztül az egész világot
uraló eddigi öt birodalom is az elmúlt félévezred
során. Nem zárható ki persze valamilyen nagy
szellemi dráma, ami esetleg visszafordíthatná erről
a lepusztulási lejtőről az amerikai birodalmat,
ám ennek egyelőre semmi jelét nem mutatja,
sőt. Hogy az elit egy részének van reflexív
viszonya mindehhez, azt egy néhány hete a Wall
Street Journalban közétett vezércikk bizonyítja,
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amely elszabadult jakobinus terrorról beszél,
és kétségbeesetten követeli a liberális elitektől,
hogy állítsák meg ezt az életveszélyes folyamatot.
Mert ha nem, akkor egy olyan erejű visszacsapás
következik be, amelyhez képest Trump négyéves
elnöksége csak szelíd teadélutánnak látszódhat
majd. Mivel finoman utal arra, hogy Amerika
rohamos gyorsasággal weimarizálódik, így a jelzés
aligha félreérthető. Mindnyájan tudjuk, hogy
milyen következményekkel járt a Németországban
is 1917-től éppen a liberális elitek által szított
jakobinus terror 1933 után. De mivel ez a
szerkesztőségi cikk az ezt a végzetes lejtőt előidéző
liberális elitektől várja a visszafordulást, így a
kör bezárulni látszik, ez a halódó széteső szovjet
birodalom degenerált elitjeinek logikája, akik az
összeomlás előtt néhány évvel még úgy vélték,
hogy a megoldás az, hogy még több szocializmus
kell. Aztán jött Gorbacsov, mint felszámoló biztos,
és amíg tehette arra törekedett, hogy biztonságos
irányított robbantásokkal úgy bontsa le a
birodalmat, hogy nehogy az orosz nemzetállam
az összeomló birodalom romjai alá szorulva lelje
halálát. Bár elég bizarr a hasonlat, de Trump
történelmi szerepe leginkább Gorbacsovéhoz
hasonlít, neki is az volna a feladata, hogy ha a
birodalom kikerülhetetlenül össze is omlik, a
nemzetállam Amerika valahogy megmenekedjen.
Híres jelszava a Make America Great Again
pontosan erre utalt. Teljesen logikus, hogy a
„birodalom” és annak „nem létező” állama a „deep
state” ugyanúgy képes lenne akár katonai puccsot

is elkövetni Donald Trump ellen, mint ahogy ezt
„alkotmányosnak” álcázva valóban meg is kísérelte.
És hogy természetesen mindent megtegyen azért,
hogy Trump újraválasztását megakadályozza,
vagy egy „csinált” polgárháborúval megválasztott
elnökként megbuktassa. Mivel Trump ellenfele
egy súlytalan senki, így a birodalom és az „állam
az államban” deep state láthatólag közvetlen
diktatúrára készül. De vajon mégis mi volna e
diktatúra tartalma? Ami felsejlik az mindössze
annyi, hogy a már most is zajló háromrétegű
világháború még brutálisabb szakaszába lép. E
háború első rétegében a birodalom háborút visel
az egész világgal szemben, amely világ egyre
inkább vonakodik magát önként alávetni az egyre
cinikusabb és frusztráltabb birodalomnak. A
háború második rétegében a birodalom háborút
visel a saját nemzetállami talpazatával szemben,
mert mind anyagi mind szimbolikus értelemben
olyan mértékben van már „eladósodva”, hogy
csak a saját talapzatának kíméletlen kifosztásával
tudja az egyensúly látszatát fenntartani. És végül
mesterségesen polgárháborút gerjeszt saját
nemzeti társadalmában, hogy az „oszd meg és
uralkodj” elve alapján e talapzat kifoszthatóságát
folyamatosan biztosíthassa. A birodalom mindezzel megakadályozhatja ugyan Donald Trump
újraválasztását, és ezzel megsemmisítheti a
mindezt elbeszélni képes narratívát, de ettől még
e drámai történelmi kihívást nem tudja nem
létezővé tenni. És az idő ettől kezdve már nem a
birodalomnak dolgozik.
a gyermeknek, hogy így igaz.
Talán dünnyögj egy új mesét,
fasiszta kommunizmusét mivelhogy rend kell a világba,
a rend pedig arravaló,
hogy ne legyen a gyerek hiába
s ne legyen szabad, ami jó.

József Attila
VILÁGOSÍTSD FÖL
Világosítsd föl gyermeked:
a haramiák emberek;
a boszorkák - kofák, kasok.
(Csahos kutyák nem farkasok!)
Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek,
de mind-mind pénzre vált reményt;
ki szenet árul, ki szerelmet,
ki pedig ilyen költeményt.
És vígasztald meg, ha vigasz

S ha száját tátja a gyerek
és fölnéz rád, vagy pityereg ne dőlj be néki, el ne hidd,
hogy elkábítják elveid!
Nézz a furfangos csecsemőre:
bömböl, hogy szánassa magát,
de míg mosolyog az emlőre,
növeszti körmét és fogát.
1936. július - október
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Kis István Béla

Az ellenzéki
gyűlölködés

posztkommunista
gyökerei

Szép kis csokrot kötöttek a legszélsőségesebb
ellenzéki megnyilvánulásokból Kacsoh Dániel és
Nagy Gábor (Árad a gyűlölet a baloldalról, Magyar
Hírlap, 2020. aug. 10.). Igaz, ezeket a vérig sértett
kormánypártiak nagy része úgyis számon tartja,
de legfőbb ideje volt, hogy így összegyűjtve is
sajtónyilvánosságot kapjanak.
Annyival inkább, minthogy elgondolkozhatunk
rajta: honnan ez a fékevesztett, szűnni nem akaró
gyűlölködés irányunkban a balliberális (egyik jeles
publicistánk szerint ál- baloldali és álliberális)
ellenzék részéről?
Úgy vélem, könnyebben feltárulnak a jelenség
okai azok számára, akik életkoruknál fogva jobban
látják a folytonosságot a kommunista rendszer
működtetői, haszonélvezői, és a magukat így, úgy,
amúgy nevező, de lényegében posztkommunista
gyökerű pártok között. Ez a folytonosság az
esetek többségében a családi gyökerekben és
szocializációban is megjelenik („Apák és fiúk”,
sőt most már unokák) , hiszen nem mindegy,
hogy valaki mit hall otthon a felmenőitől az
„elvtársakról” és az elvtársi világról. Még ha
megjátssza is , hogy semmi köze hozzájuk.
Kezdjük az ideológiai programozottsággal,
az ugyancsak nemzedékeken átnyúló „elemi
osztálygyűlölettel”. Amelyet most a politikai
ellenfélre zudítanak, amelyre természetesen
csak ellenségként és mint ellenségre képesek
tekinteni. Nyilván az volt a jó világ a számukra,
amikor „a szocializmus ellenségeit” börtönbe
vagy
elmegyógyintézetbe
lehetett
zárni.
Ehhez képest most be kell érniük azzal, hogy
a kormánypárti szavazókat aluliskolázottnak,
primitívnek, mucsainak állítják be. Sőt, eléggé
önleleplező módon, a baloldali értékrend nagyobb
dicsőségére, a „villák proletárjai” felfuvalkodott
pökhendiségével képes volt egyik prominensük
még a szegénységet is negatív kategóriaként
említeni, mintha közvetve vagy közvetlenül nem
lennének okozói a társadalom jelentős része
elszegényedésének! Egy másik (volt SZDSZ-es)
úgy jellemezte, ugyancsak negatív éllel, lekezelően
a Fidesz szavazókat, mint akiket személyi és

családi biztonságukon kívül semmi más nem
érdekel. Furcsa ezt arról az oldalról hallani, amely
semmit sem tett azért, hogy felelősségre vonják
azokat, akik miatt ezek a szempontok nem is olyan
régen a társadalom döntő többsége számára a
legfontosabb kérdéssé, a „lenni vagy nem lenni”
kérdésévé léptek elő. Dehát hiába, ilyen volt az a
társadalmi rend, a proletárdiktatúra, amelyben a
többség uralkodott a kisebbség felett!
A másik ok inkább lélektani természetű. Azok
a régi refexek, amelyek azt sugallják: „hogy
jönnek ezek ahhoz, hogy helyettünk vezessék a
társadalmat, mikor arra kizárólag mi vagyunk
képesek és jogosultak!” (Jó , persze, jól jön
ehhez egy kis külföldi, nagyhatalmi segítség,
akár keletről, akár nyugatról, a „piszok rothadó
kapitalizmustól”, elég baj, hogy az utóbbi nem
jut el a „testvéri tankok” szintjére, mert azért
Brüsszel mégsem Moszkva, sajnos.) Az emiatti
frusztráltság már akkor megmutatkozott, amikor
az első szabad választásokat nem ők, a magukat
balliberálisnak nevező politikai erők nyerték meg,
pedig a győztesek, a nemzeti erők elég messze
voltak a 2/3 - tól, sőt, ahogy mondani szoktuk,
csupán kormányon voltak, nem hatalmon.
Mekkora lehet a frusztrációja azoknak, akik azzal
kénytelenek szembesülni, hogy már harmadszor
nyer választást „helyettük” ez a szedett-vedett
ellenfél, pontosabban: ellenség! Amely lassanként
képes őket a rendszerváltás után oly szerencsésen
átmentett előjogaiktól, kiváltságaiktól megfosztani!
Még a kulturális pozíciók területén is. Pedig „azok
nekünk járnak!” Az már nyilván a frusztráció
természetéhez tartozik, történelmi emlékezetünk
szerint is, hogy némelyek privilégiumaik elvesztését
úgy élik meg, hogy őket „üldözik”. Mások viszont,
mint pl. a főpolgármester, pontosan tudják, hogy
ez nem igaz, de hát a szavazóbázis felé ezt kell
kommunikálni. Nem szólva az x- edik, a kormányt
habzó szájjal, tajtékozva gyalázó ellenzéki
sajtófórumról, amely mind azt óbégatja, hogy
hazánkban nincs sajtószabadság, mert a kormány
úgymond maga alá gyűrte a sajtót, ellehetetlenítette
az ellenzéki sajtótermékeket.
Azt már persze nehéz volna eldönteni, hogy ebben
a fékevesztett agresszivitásban van- e szerepe
valami latens rossz lelkiismeretnek, kollektív
szorongásnak amiatt, hogy azoknak örökösei,
akiket a nácikéhoz hasonló gaztetteik miatt nem
felelősségre vontak, hanem kitüntettek, gazdagon
megjutalmaztak, és nem a társadalmi igazságtétel
elmaradását kompenzálják-e az utódok ezzel a
mindent felülmúló gyülölet-cunamival. Hiszen
még a fiatalok közt is vannak olyanok, akiket
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úgy szocializáltak, hogy igazságérzetüket ma is
felháborítja rendszerváltás utáni történelmünknek
ez a kiáltó igazságtalansága. Mindenesetre
ez a pszichózis olyannyira elhomályosítja a
tisztánlátásukat (ha volt egyáltalán), hogy nem
jut eszükbe: amelyik politikai erő az ellentábor
szavazóit nem megnyerni, átcsábítani akarja,
hanem válogatott durvaságokkal sértegeti, sőt
fenyegeti, az maga alatt vágja a fát, sorozatosan
öngólt lő! Még azon se csodálkoznék, ha volna
olyan csavaros eszű ember, aki azt állítja, hogy
bizonyára a Fidesz fizette meg, építette be jó pénzért
ezeket a gorombáskodókat, (életveszélyesen
is) fenyegetőzőket az ellenzék soraiba, annyira
kontraproduktív, amit művelnek, ill. annyira
szembeszökő, hogy ezáltal az ellenzék választási
esélyeit rontják. Köszönjük meg nekik?
Lehet, hogy már nem választási győzelemre
játszanak, csak arra, hogy az Orbán gýűlölettel
beoltott szavazóbázist valahogy egyben tartsák,

és ezáltal minél kevésbé csúfos vereséget
szenvedjenek? Ez látszik a legvalószínűbbnek,
noha aggasztó, hogy időnként felbukkannak
köztük olyan közszereplők (legutóbb Márki-Zay
Péter), akik szerint „ forradalom” fogja megdönteni
ezt a kormányt, akik nem demokratikus választásokban, hanem erőszakban, puccsban, polgárháborúban gondolkodnak. De ez is inkább csak
a radikális, viszkető markú ellenzéki szavzóknak
szóló biztatás. Hiszen tudniuk kell, hogy egy
polgárháború, ha nem támogatják őket testvéri
tankok, mindig kétesélyes, ráadásul történelmi
tapasztalat, hogy nincsenek győztesei, csak
vesztesei. Hiszen még a győztes is vesztes, csak
látszatra és rövid távon kerekedett felül.
Azért persze ne becsüljük túl őket, és ne bízzuk el
magunkat!
Kiss István Béla

a bepótolt találkozó
Tavasszal az 1956-os szervezetek közösen
búcsúztatták Böröcz Lászlót, a Fidelitas elnökét,
mert a továbbiakban, a parlamentben, mint a
FIDESZ frakcióvezető helyettese tevékenykedik.
Akkor szeretettel vártuk, hogy megismerhessük
dr. Illés Boglárkát a Fidelitas új elnökét. Sajnos
egyéb hivatalos elfoglaltságai megakadályozták a
személyes találkozást.
Most igyekeztünk lehetőséget teremteni az
elmaradt találkozó bepótolására. Kedves, szerény
megjelenése biztosította számára az összes
résztvevő azonnali szimpátiáját. Tájékoztatójában
elmondta, hogy a Fidelitas továbbra is mindenben
segíti az 1956-os szervezeteket, azok esetleges,
közös érdeklődési körbe tartozó, aktuális
problémáikkal megkereshetik.

Illés Boglárka a Fidelitas elnöke, Böröcz László korábbi Fidelitas
elnök, Országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezetőhelyettese, Szűcs Lóránd dandártábornok a HM Katonai és
Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője

POFOSZ: Lengyel János, Szalai Zoltán
Recski szövetség: Kis Miklós, Somssich Tamás
PEK: Szelekovszky Ernő, Szelekovszky Ernőné
56-os szövetség: Égi Pál
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége:
Dr. Sántha Gábor, Szentiványi György
Kedves Vendégeink: Dr. Illés Boglárka, Böröcz László, Szűcs
Lóránd dandártábornok
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Pilhál György

Oroszlánkirály
Napi ügyekben nem szoktam „mélyszántani”,
ám a hosszú hetek óta tartó, időközben kabarévá
lett színművészeti egyetemi fesztivál némely
előzménye – mint az alábbi is – egyáltalán nem
„napi ügy”. Ráfér egy mélyszántás.
Pár napja az Origó interjút készített Balogh Erika
színésznővel, a 2012-ben elhunyt Pintér Tamás
kaszkadőrkirály, az egyetem egykori oktatója
özvegyével. Balogh Erika szerint a tiltakozó
színművészetis diákoknak fogalmuk sincs
arról, hogy mi az igazi diktatúra. „Felnőtt egy
generáció, amelynek voltaképpen nincsen semmi
baja, nem volt se háború, sem éhínség, utazhat,
világot láthat, semmi megszorítás nincs, pofont
sem kapnak a rendőröktől. Miért kell egy ilyen
álságos szabadságharcot folytatni, amikor valódi
szabadságban élnek?”
Arról is beszélt a művésznő, hogyan bánt el a
férjével az egyetem frissen kinevezett rektora
2006-ban. Pintér Tamás (a filmes szakmában
mindenki csak Oroszlán néven ismerte, pályája
során több mint négyszáz filmben szerepelt, az
ország szinte valamennyi színházában dolgozott
mint mozgástervező, akciórendező) már negyven
éve tanított, amikor egy délután Ascher Tamás
rektor titkárnője azzal hívta fel, hogy másnap már
ne menjen be tanítani, ugyanis nyugdíjazták…
Oroszlán később a Magyar Nemzetnek elmesélte,
hogyan reagált a történetre. „Már csak pár
hónap hiányzott, hogy tanszékvezető egyetemi
tanár lehessek. Ehelyett azt mondták: »Oroszlán,
nem gondolod, hogy rossz oldalra álltál?« Azt
válaszoltam, én nem álltam sehova, én oda
születtem.”
Ascher Tamás természetesen reagált Balogh Erika
origós visszaemlékezésére. Nyílt levelében azt írta,
az egész egy „tipikus színésztódítás”, ő soha nem
mondana ki olyan „hülye mondatot”, hogy „a
rossz oldalon állsz”. Szerinte miután Pintér Tamás
büszkeségét sérelem érte, nyilvánvaló, hogy ő maga
költötte ezt a változatot. „Pintért nem kirúgták,
hanem 65-66 évesen nyugdíjazta az intézmény.
Egy jobban dotált egyetem megengedhette volna
magának, hogy érdemeire való tekintettel még
tartsuk állásban továbbra is” – magyarázta Ascher.
(Akit viszont még most, 71 évesen sem rúgtak ki.
Főállásban magyarázkodik.)
Ilyen volt az Ascher-korszak vagy – ahogyan

Csurka István írta
2011-ben az Új
Színház-ügy után
– az Ascher Café.
„Ha pályázaton
nem nyerjük el
Dörner Györggyel
és Pozsgai Zsolttal a magyar drámának, egy magyar szellemi műhelynek az Új
Színházat, és nem támad a fővárosi döntés ellen
eszement hajsza, ennyire világosan talán sohasem
látom át, miben élünk.” Az író-politikus szerint a
Fidesz első kétharmados győzelméig a politikai
rendszerváltás egyszerűen lehetetlen volt, mert
mindent beterített a liberalizmus. „Az Ascher Café
Dörnert és engem nácinak nevez, mert kaptunk
egy lehetőséget, hogy kilépjünk a liberális konszenzusból, és elkezdjük megszervezni a magyar
nemzeti megújulás és összetartozás közösségét.”
(Hogy mekkora lármát csaptak a baloldalon, jól
mutatta az is, hogy Fischer Ádám liberális főzenész
nyomban levelet írt az Európai Parlament néppárti
delegációjának, amelyben Csurkát a magyar
antiszemitizmus doyenjének nevezte.)
Egy mélyszántás sok mindent felszínre hoz.
Kis elfogultságot bocsásson meg nekem az
olvasó. Ifjúkoromban – mint „kiszolgált
öttusázó” – pár évig hajdani vívómesterem,
Pintér Tamás mellett kaszkadőrködhettem.
Azt hiszem, Oroszlán barátjának mondhattam
magam. Kivételes ember volt. Miközben pazar
dublőrjelenetekben kölcsönözte bátorságát a
kor nagy színészeinek, szellemét sem hagyta
parlagon. Egyvégtében tanult, képezte magát,
harmincévesen már vívást, lovaglást, akrobatikát
tanított a színművészetin. Emellett könyveket
írt, előadásokat tartott, néha politikai vitákon is
részt vett. Utóbbi lehetett a veszte… Eltávolítása
előtt az emlékezetes, kettős állampolgárságról
szóló népszavazás témájában beszélt egy Fidesznagygyűlésen. Az Ascher Caféban itt telhetett be
a pohár.
Halálakor ki sem tették az egyetem bejárata
fölé a fekete zászlót. Oda, ahol most mindenféle
„forradalmi” lózungok sorjáznak.
Köszönet a Magyar Nemzetnek
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Térfoglalás vagy pluralizmus?
Akik a kormánypárti sajtóból (is) tájékozódnak,
gyakran találkozhatnak a nyelvi háború tényének
megállapításával, olyan értelemben, hogy az
ellenzéki narratíva kisajátítja, önkényesen
használja a fogalmakat, amelyek így alkalmatlanná
válnak a valós tényállás megjelenítésére. Ennek
eklatáns példája most az, hogy (jobboldali)
térfoglalásnak nevezik a Színművészeti Egyetemen
történteket. A térfoglalás szó ma leginkább az
orvostudományból ismert a laikusok számára is,
egy kóros folyamat elterjedését a szervezetben (pl.
ráksejtek elszaporodását) ezzel a szóval jellemzi.
gyakran a diagnózist felállító orvos.

amelyet a rendszerváltás harminc éve lényegében
érintetlenül hagyott. Ennek a monopolhelyzetnek
az utóvédharcosaival kell most szembesülnie, akik
nem óhajtanak lenondani előjogaikról, és, ahogy
ez a történelemből már ismerős, ezek lebontását
üldöztetésként, kiszorításként élik meg, vagy
legalább is ezt híresztelik magukról, hogy ők a

Bemenet: hason kúszva

Vas utca (1)

Ezzel aztán meg is adták az alaphangot a jelenség
értékeléséhez. Persze, eléggé önleleplező ez: a
monopolhelyzet megszűnése, a versenyhelyzet
kialakulása, az éppen a balliberálisok által
mindenhatónak és abszolútnak kikiáltott piaci
törvények érvényesülése (amelyeket a kettős mérce
jegyében csak addig magasztalnak, ameddig az ő
pozícióiknak kedveznek és nem ezeket fenyegetik)
természetesen kóros folyamatnak, a szervezet
(az övék) egészséges részei rovására történő
térfoglalásnak tekinthetők és tekintendők.

szegény, szabadságuktól megfosztott üldözöttek.
Ehhez eszközként használják ( ahogy Vidnyánszky
Attila is utalt rá) az egyetem diákjait, akik közül
persze néhányan boldogan kiáltanak diktatúrát,
ha sejtenek valamit arról, hogy felvételüknél
nem a tehetség volt az egyetlen szempont, és
esetleg náluk tehetségesebbek helyét foglalják el
kedvezményezettként.

Vas utca (2)

Szentkirályi utca

Aki hallgatta erről a Vasárnapi Újságban Schmidt
Mária világos, pontos, a lényeget megfogalmazó
elemzését, annak nem sok kétsége támad (ha
csak nem tartozik az ellenérdekeltek közė), hogy
a Kádár kor egyik olyan szindrómáját próbálja
most megszüntetni a kulturális kormányzat,

Már pedig jobb, ha a régi politikai elit minden
tagja és a velük szoldárisak, a hozzájuk kötődők
számolnak vele: ahogy ennek az elitnek poltikai
téren le kellett nyelnie, bármilyen keserű tabletta
volt, a rendszerváltás után a pluralizmust,
ugyanúgy előbb - utóbb le kell nyelniük kulturális
téren is . A pluralizmus az a demokráciával
összenőtt fogalom, amelyet ők terfoglalásként
aposztrofálnak, és megpróbálnak így eladni a
közvéleménynek.
Kiss István Béla
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IN MEMORIAM
DOBOS LÁSZLÓ

Váratlanul ért halálhíred, szinte hihetetlen. Mai
léptékben fiatalon győzött le a kór, pedig derekasan
küzdöttél ellene.
Dobos László Karcag Városi Önkormányzat
polgár-mestere
méltósággal
viselt
súlyos
betegségben 2020. június 21. napján életének 63.
évében elhunyt.
Egy ember megítélését nem az évek számával
mérik, hanem tettei alapján. Nagyszerűt,
követendőt, példaértékűt és maradandót alkottál.
A legutóbbi Karcagi Birkafőző Fesztiválon
találkoztunk utoljára. Egy sportos, mindig elegáns
volt testnevelő tanárként élsz az emlékezetemben,
pedig már lehet gyürkőztél, küzdöttél a halálos
kórral. Nem tudom elfelejteni azt a szinte gyermeki
örömet, ahogy fogadtad Világszövetségünk 56os Hűség a Hazához Érdemrend nagykeresztje
kitüntetését. Örökké őrzi emlékedet, példás
életutadat. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok

Orbán Viktor miniszterelnök, felesége Lévai Anikó
valamint Kovács Sándor országgyűlési képviselő a ravatlnál

Világszövetsége tagja voltál. Tudtad a jövő, a
választás, a nemzeti megmaradás az ifjúság
kezében van. Kiemelted az ifjúság hazafias, büszke
magyarságtudatra nevelését.
Tiszteletünk és részvétünk jeléül meghajtottuk
szövetségünk díszzászlait és kibontottuk az
1956-os forradalom és szabadságharc általános
jelképét, az immáron világszimbólummá lett
eredeti lyukas zászlót.
A Városháza előtti tér a kitartó „örökeső” ellenére

Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter
és Fazekas Sándor korábbi miniszter, földügyi kormánybiztos

Világszövetségünk elnöksége és több vidéki szervezetünk
képviselői osztoztak a hozzátartozók gyászában

megtelt fehér virágot tartó gyászolókkal. A
katolikus szertartás szerinti búcsúztatón jelen
volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége
Lévai Anikó, Kovács Sándor Karcag országgyűlési
képviselője. Varga Mihály a Karcagról származó
miniszterelnök-helyettes,
pénzügyminiszter.
Búcsúbeszédében kiemelte „Példáját, emberi
hitvallását, mély elkötelezettségét a város és a kun
emberek mellett értékként magunkkal visszük”. A
szintén karcagi illetőségű Fazekas Sándor korábbi
miniszter, földügyi kormánybiztos, országgyűlési
képviselő kötelességnek nevezte a Dobos László
kezdte munka folytatását, hogy Karcag továbbra is
a hagyományaira, tartására büszke, fejlődő, erős,
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nemzeti érzelmű város legyen, a kunok fővárosa.
Világszövetségünk végső búcsút vesz az igaz
magyar, büszke kun embertől.
„Az élet vereséget szenved a haláltól, de az emlékezés
megnyeri csatáját a semmi ellen!”

Isten veled Dobos László!
Isten hozzád
polgármester úr!
Dr. Sántha Gábor

VÁLASZTÁS • VÁLASZTÁS
Dobos László halálát követően a megüresedett
polgármesteri tisztre Szepesi Tibor az 5-ös
számú önkormányzati választási körzet volt
képviselőjét jelölték.
Szepesi Tibor, a FIDESZ- KDNP polgármester
jelöltje a szavazatok 90,86 százalékát szerezte
meg kihívójával szemben.
Képviselői helyére az 5. számú egyéni
választókerületben dr. Pintér Zoltán Árpád,
a FIDESZ- KDNP képviselőjelöltje 75,93
százalékot kapott.

1956-OS MAGYAR
SZABADSÁGHARCOSOK
VILÁGSZÖVETSÉGE

1051 Budapest, Nádor u. 36.
Tel./Fax: +361 269 1340 Mobil: +3670 424 1956 E-mail:
imszvsz@upcmail.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Szepesi Tibor!
Mindenek előtt, szívből köszönöm a
meghívást a polgármesteri beiktatásra.
Megtisztelő és megbecsülő gesztus.
Sajnos beiktatásáig még nem jelent
meg a „Lámpás” így a benne lévő Dobos
Lászlóról szóló emlékezetem, és az imponáló
karcagi választási eredményekhez kötődő
gratulációnk.
A birkafőző fesztiválok során kerültem
közelebb a harcias, kitűnő, vitéz, becsületes
nagy kunokhoz. Humorosnak vettem, amikor a
kun emberek tiszteletbeli kunnak választottak,
miután megtudták, hogy Sántha nagyapám
Karcagon született. Bizony nagy ajándék, ha
valakinek az ereiben kun vér is csörgedez.
Szeretném megszorítani a - járvány
ellenére is - kunjaim kezét személyesen is, de
a másirányú elfoglaltság nem teszi lehetővé.
A kunok fővárosa lakóinak, kívánok további
elkötelezettséget, hűséget, a Jóistentől jó
egészséget és emelt fővel járjanak a Dobos
László által kijelölt úton.

Szepesi Tibor és dr. Pintér Zoltán Árpád a két győztes

A Fidesz eredményváróján részt vett Varga
Mihály pénzügyminiszter is, aki telefonon
számolt be Orbán Viktornak a Fidesz
elsöprő karcagi győzelméről, majd átadta a
telefont a város új polgármesterének, Szepesi
Tibornak, akinek a miniszterelnök gratulált és
eredményes munkát kívánt.

Áldás! Békesség!
Istennek dicsőség!
Budapest, 2020. október 08.

Dr. Sántha Gábor
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége elnöke

Világszövetségünk és karcagi szervezete
teljes tagsága nevében gratulál, sok sikert
kíván a Dobos László által megkezdett út
eredményes folytatásához.
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Dr. PÁL JÁNOS

A Magyar Huszár és Lovas
Hagyományőrző Egyesület
ügyvezető elnöke, a XX.
század európahírű lovas
szaktekintéje. 2020. aug.
16-án életének 92. évében
elhunyt.
Lovas társadalmunk jól
ismeri munkásságát, de
Európában is tudtak róla,
mint a lovas rendezvények irányító szervezőjéről.
Dr. Pál János 1928 nov. 27-én született Füzesabonyban. Négy év elemi iskoláit helyben
végezte. Füzesabonyban élő és gazdálkodó
nagypapája nevelte a lovak nagy-nagy szeretetére,
már gyerekkorában. A keresztény nép-nemzeti
nevelés, Eger közelsége hatott rá, és megalapozta
egyenes tartását, munkabírását, és a ló szeretetét
egész életére.
Budapesten, a polgári iskola elvégzése után
kereskedelmi középiskolában érettségizett. Különbözeti vizsgával 1948-ban felvették a Budapesti
Agráregyetemre, 1950-től már Gödöllőn, az Állattenyésztési Karon folytatta tanulmányait és 1952ben kapott agrárdiplomát. Doktori minősítését
is itt szerezte 1975-ben. Címzetes egyetemi
docensként oktatott Gödöllőn, és sok évig tagja
volt az állattenyésztési államvizsga bizottságnak.
Hivatali pályafutását a Földművelésügyi Minisztériumban (FM) kezdte 1952-ben, az FM Állattenyésztési Főosztálya előadójaként. Erdei Ferenc
agrárminiszter 1953 elején, nyolc hónapra
kinevezte miniszteri biztosnak Vas megyébe. Ezt
követően az FM Lótenyésztési osztályára került
előadónak, majd a magyar lótenyésztést irányító
állami (hatósági) szervezet legfőbb vezetője
lett. 1956 okt. 1-én alakult meg az FM Országos
Lótenyésztési Igazgatósága (OLF).
Az OLF igazgatója 1969-1982 között, majd az
országos szintű átszervezést követően, 1983tól hivatali pályafutása végéig, az Országos
Takarmányozási és Állattenyésztési Felügyelőség
Lótenyésztési Osztályának vezetője lett.
Közel húsz évig (1963-1973, és 1976-1983 között) a
Magyar Lovas Szövetség elnöke volt. Munkássága
során többek között külföldről történő ló
vásárlások, nemzetközi lovas kongresszusok,
lovasversenyek és mezőgazdasági kiállítások
aktív résztvevője. Legeredményesebb lóvásárlása,
Imperial a sikeres versenyló anyjának (Hurrynak) importálásá volt. Lovas diplomataként
rangos nemzetközi fórumokon hirdette, erősítette
a magyar lovas-ágazat jó hírét. A Magyar Lovas

Népi Együttes alapító elnöke, 16 külföldi városban
népszerűsítették lovas-kultúránkat a magyar
lovasok, csikósok és fogathajtók. A lovas turizmust
1960-ban indították el aktív közreműködésével.
Ünnepi megemlékezések fő szervezője volt,
többek között gróf Széchenyi István halálának 150.
évfordulóján, Nagycenken (2010. április 8-án).
Dr. Pál János kimagasló diplomáciai érzékének
egyik szép példája az 1971. évi Vadászati
Világkiállítás szervezésében való közreműködése.
Nehéz politikai helyzetben sikerült elérnie, hogy
az angol királynő férje, Fülöp herceg, mint a világ
lovasszövetségének akkori elnöke Magyarországra
utazzon és itt nyitóbeszédet mondjon. Tekintélyével
megtisztelje a Világkiállítás lovas rendezvényeit.
Munkája hatalmas nemzetközi elismerést
eredményezett a magyar agrárium számára. Erős
egyéniségére vall, hogy idősen is, nagy tapasztalatát
latba vetve szellemileg még erősen készült a 2021.
évi Vadászati Világkiállításra, ami 50 év eltelte után
ismét Budapestre kerül megrendezésre.

A nemzetközi lovas rendezvények között,
vezetésével szervezték meg a Négyes Fogathajtó
Európa Bajnokságot, majd 1978-ban Kecskeméten
a Négyes Fogathajtó Világbajnokságot. Irányítása
mellett megélénkült a tenyésztői munka, a
szervezett teljesítményvizsgálatok eredményeként
a magyar tenyész- és sportló iránti érdeklődés
megnövekedett, külföldön is.
Egész aktív életpályája során, így 1953. szeptember
végétől egészen nyugdíjba vonulásáig (1988-ig)
kizárólag a magyar lótenyésztés és lovassport
felemelkedésén dolgozott.
Nyugdíjasként sem csökkent aktivitása, egyik
kezdeményezője lett 1988-ban a Magyar Huszárés Lovas Hagyományőrző Társaság Közhasznú
Egyesület (Társaság) megalapításának. Azóta a
Társaság minden éves közgyűlésén, mint ügyvezető
beszámolt az elvégzett munkáról. Koszorúzások,
megemlékezések, OMÉK, BNV, egyéb állami
ünnepi megnyitóján a huszár díszelgések, a
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jelentős lovas rendezvényeken és a jeles személyek
temetésén való protokoll részvétel országosan
ismertté tette a Társaságot.
Az Egyesület részt vett négy nagysikerű
Nemzetközi Világ Huszártalálkozó (1988, 1989,
1991, 1996) szervezésében. A legjelentősebb
az 1991. évi, amelyet nagy sikerrel Budapesten
rendeztek meg a szervezésével.
A Társaság - ügyvezető elnöke, Dr. Pál János
szívós kitartásával – a huszár hungarikumra
benyújtott pályázattal két év alatt jelentős
szakmai célt ért el. A Hungarikum Bizottság
2018-ban,
egyhangú
eredményhirdetéssel
hungarikummá nyilvánította hivatalosan a
„Magyar Huszár” történelmi emlékezetét. Ennek
hazai és nemzetközi jelentősége kiemelkedő.
Munkásságát, aktív szervezői tevékenységét
számos állami, miniszteri, katonai és sport
kitüntetéssel itthon és külföldön is elismerték.
Szakmai munkája, emberi és erkölcsi hagyatéka
felejthetetlen!
Az
ízig-vérig
elkötelezett
lovas diplomata, - az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége tiszteletbeli
alelnöke, halála utolsó évéig töretlen lelkesedéssel,
bámulatos energiával dolgozott, s maradandó
értéket teremtett a magyar hazának.

Isten veled János Bátyánk!

Kimmel István

OLVASÓNAPLÓ
Szeretett kedves Bajtársunk Szücs Béla Albert már
korábban ismertetett művéről szólnánk újságunk
segítségével, pár szót.
A mű címe: Magyar szívvel szovjet uniformisban
A szerző saját katonaéveinek emlékeit idézi fel
az 1950-es évekből. A könyv három nagyobb
szerkezeti egysére osztható: Rétság és Pálinkás
őrnagy, marcali páncélos laktanya emlékek,
valamint az 1956-os forradalom 13 napja.
Az első részben különös tekintettel részletesebben
foglalkozik Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy
személyével. A szerző apró történeteken keresztül
mutatja be a hozzá nem értő-, a kommunista
párt által odaállított tisztek kapkodó, egymásnak
ellentmondó intézkedéseit, akik közül kimagaslott
rátermettségével, tudásával Pálinkás őrnagy.
A marcali emlékekben már az 1956-os forradalom
sorsfordító eseményeiről is olvashatunk, hogy
milyen hangulat uralkodott a marcali laktanyában,
és a kiskatonák hogyan készültek a forradalom
eredményeinek megvédésére.
Őszintén ajánljuk minden olyan jövendő
olvasónak, akit részleteiben is érdekelnek az akkori
események.
A könyv 360 oldalon a szerző saját kiadásában
jelent meg.
Korlátozott példányszámban még megrendelhető
2000Ft+szállítási költség áron az alábbi címen:
Szűcs Albert Béla
2941 Ács, Táncsics Mihály út 17.
Telefon: +36 34 385 389
Kiszállítás postai úton, utánvéttel történik.
Kellemes időtöltést kívánunk minden olvasónak!
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TÁ J É KO Z TAT Ó

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Elnöksége
tájékoztatja tagtársait, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc
64. évfordulója alkalmából
nem tart ünnepi megemlékezést, a COVID-19 járvány miatt.

2020. október 21-én 11 órakor

a Corvin közben elhelyezett központi emléktáblát
a Világszövetség Elnöksége szűk körben megkoszorúzza és
minden emléktáblára a megemlékezés virágát helyezi el.
Kedves Bajtársak!

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik
és fokozódik Európában és Magyarországon is.
A vírus már közösségben terjed. A kormány célja, hogy az életeket megvédjük úgy,
hogy közben az ország működőképességét megtartsuk és ne hagyjuk, hogy a vírus
megbénítsa a mindennapokat.
Konzultáltunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakreferenseivel akik
elmondták, milyen óvintézkedések mellett lehetne nezeti ünnepünkön nagyobb
létszámmal tisztelegni. Figyelembe véve, hogy az ország távolabbi pontjaiból
történő felutazás újabb kockázati tényező, ezúttal szervezetünk hagyományos
ünnepségét az idén nem tartjuk meg.
Döntésünket megerősítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása,
amelyben megköszönte a felelős állampolgári viselkedésünket.
Az Elnökség kéri a Bajtársakat, hogy tartsuk be az egészségügyi előírásokat.
Bízunk abban, hogy a nemzetközileg is elismert védekezésünk eredményeképpen
- bár nagyon sokan ki vagyunk téve a kockázati tényezőknek - minimális
áldozatokkal legyőzzük a terjedő kórt. Reméljük, hogy 2021-ben mindannyian
együtt ünnepelhetjük 1956 október 23-a 65. évfordulóját.
Otthonunkban október 23-án egy szál gyertyával emlékezzünk meg
az 1956-os forradalom hőseiről, áldozatairól.
Együtt sikerülni fog!
Bajtársi üdvözlettel
Dr. Sántha Gábor
az 1956-os MSZVSZ elnöke
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