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Magyarország a nácizMus 
kapujában*

Köszöntöm önöket a 68 éves Magyar 
Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 
és a 62 éves FIR, az Ellenállók Nemzet-
közi Szövetsége – Antifasiszta Szerve-
zet elnökeként. Örömmel jelentem be, 
hogy létrejött a World Without Nazism 
[Nácizmus Nélküli Világért] legújabb 
ága, a Magyarország Nácizmus Nélkül 
mozgalom.

A FIR az egykori partizánszervezetek, 
a Hitler-ellenes koalíció és a náci rezsim üldözötteinek ernyő-
szervezete. Három alapvető célt követ, amely teljesen megfe-
lel a World Without Nazism törekvéseinek.

1. Az antifasiszta harcosok, a koncentrációs táborok túl-
élői és a nácizmus áldozatai emlékének és hagyatékának 
megőrzése.

2. Aktív politikai tevékenység kifejtése a nácizmus, a 
rasszi zmus és az antiszemitizmus újjáéledése ellen.

3. Fontos feladatnak tartjuk a világban előforduló konflik-
tusok kezelésének elősegítését békés eszközökkel. E törekvé-
sünkért az ENSZ a FIR-nek 1987-ben a Béke Nagykövete cí-
met adományozta.

Magyarországról jöttem. Ez egy kis ország Európa köze-
pén. Hazám az első világháború után éppen a mai napon, 1920. 
június 4-én elvesztette területének kétharmadát. Később Hit-
ler oldalán az utolsó pillanatig részt vett a második világhá-
borúban – főleg a korábban elvesztett területek visszaszerzé-
sének reményében.

Fotó: Baráth Gábor

* Hanti Vilmos előadása a Nácizmus nélküli világért című konferen-
cián 2013. július 4-én az Amerikai Kongresszusban.
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Én azokat képviselem a FIR mellett, akik Magyarországon 
a hivatalos náci politikával szembeszálltak, politikai és fegy-
veres ellenállóként, partizánokként hozzájárultak az 1945-ös 
békéhez, a nácizmus akkori legyőzéséhez.

Hatvannyolc évvel a nagyszerű antifasiszta győzelem után 
azt tapasztaljuk, hogy a nácizmust végérvényesen nem le-
hetett legyőzni. Az 1989-es demokratikus átmenet óta egyre 
erősebben jelenik meg a szélsőjobb, nemcsak ideológiájával, 
de tevőleges cselekvéssel is. 2010-ben a Magyar Parlament-
be önállóan bejutott a szélsőjobb pártjaként a Jobbik, amely-
nek jelenleg 18 százalékos a népszerűsége. A magyar szélső-
jobb sokféle szerveződésből áll. Döntő többségükre jellemző 
a demokráciaellenesség, az antiszemitizmus, a cigánygyűlö-
let, a homofóbia, a bevándorlóellenesség, az idegengyűlölet, 
az anticionizmus, az Amerika- és Európa-ellenesség. Ugyan-
csak jellemző rájuk a törekvés az elvesztett magyarországi te-
rületek visszaszerzésére, a militáns mentalitás megerősítése, 
a na cio na liz mus, a kizárólagosságra törekvés, az intolerancia, 
a „jó magyar” hamis mítoszának terjesztése. 

A magyarországi emberek egy része máig nem heverte ki 
az egykori felelőtlen országvezetők rossz döntéseiből adódó 
területvesztést, illetve azt, hogy országhatárokon túl marad-
tak rokonai. 

A szélsőjobb gyakran a valós társadalmi problémák egy-
egy részelemét nagyítja föl, megoldásukra embertelen, popu-
lista, hamis választ ad. Érzelmi ráhatással a kiszolgáltatott, re-
ményt vesztett embereknek könnyen tud látszólagos menedé-
ket nyújtani. A fokozódó elszegényedést és a napi megélhetési 
gondokkal küzdő embereket felhasználva a problémákért ha-
mis módon egyes csoportokat, személyeket tesz felelőssé, ez-
zel szítja ellenük a gyűlöletet. Ide tartoznak a zsidók is. A szél-
sőjobb egyik képviselője a Magyar Parlamentben már odáig 
ment el, hogy a zsidó származású képviselőkről nyilvántartás 
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készítését indítványozta, a másik jobbikos képviselő pedig a 
holokauszt tényét kérdőjelezte meg. 

A szélsőjobb már nem „csak” származási alapon üldöz nép-
csoportokat. Az ellenük föllépőket a korábbi verbális inzultá-
lások után fizikailag is bántalmazza. Egy antifasiszta tüntetés 
után engem is egy 15-20 fős szélsőjobbos fiatal banda táma-
dott meg a múlt év őszén. 

Szélsőjobb számos országban létezik, de más országokban 
a kormányok legtöbbször mindent megtesznek visszaszorítá-
sára. Magyarországon sajnálatosan nem ez a helyzet. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a kormánypártok nem hogy nem határolód-
nak el a szélsőjobbtól, hanem ezer szállal kötődnek hozzá, sok 
esetben a szélsőjobb programját valósítják meg. A kétharma-
dos parlamenti többségű kormánypárt ahhoz, a két világhábo-
rú közötti horthysta ideológiához kanyarodott vissza, amely 
meghozta a zsidótörvényeket, amely az egykori elcsatolt te-
rületek visszaszerzéséért küzdött, amikor a kis Magyarország 
tragikomikus módon hadat üzent az Egyesült Államoknak és 
a Szovjetu nió nak. Ez a fasizálódó politika sodorta Magyaror-
szágot Hitler oldalán a második világháborúba. 

1945-ben Magyarországot az antifasiszta koalíció fölsza-
badította. A humanisták, az antifasiszták szerte az országban 
ezt ünnepelik, a mai Honvédelmi Minisztérium viszont azo-
kat a magyar katonákat dicsőíti, akik Hitler oldalán harcoltak.

A mai magyar kormány dicsőíti az egykori szélsőjobbol-
dali, antiszemita parlamenti képviselőket. Felhasználja a ke-
resztény egyházakat, miközben a vallásszabadságot jelentő-
sen szűkíti. Antiszemitáknak, a szélsőjobb képviselőinek ad 
állami kitüntetést.

Horthy Miklós szellemében hoz létre szimbólumokat, 
utcanévtáblákat cserélget, elbontja az első köztársaság mi-
niszterelnökének szobrát, még a Parlament környékét is visz-
szaalakítja a Horthy-korszak idejének mintájára. Le akar-
ja bontani a szovjet hősi emlékművet, miközben náci típusú 
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rendezvényeket támogat. A kormánypolitika elveszi a teret az 
önszerveződő társadalom elől, kívülről és felülről beavatko-
zik a civil életbe, a szakmai szervezetek munkájába. Legyen-
gíti, elsorvasztja a civil szervezeteket. Különösen igaz ez az 
antifasiszta szervezetek munkájának anyagi ellehetetlenítésé-
re. Rátelepszik a kultúrára, színházi vezetőknek szélsőjobbol-
dali, antiszemita személyeket nevez ki. 

A magyar kormányra a külpolitikában is az elszigetelődés a 
jellemző. Aki bírálja a kormányt, azt hazaárulónak, ellenség-
nek, idegen szívűnek nevezik. 

Ma már tehát gyorsan haladunk a demokráciából a tekin-
télyuralmi rendszerbe. Az autoriter Orbán-kormány működé-
sére jellemző a döntések nyilvánosságának hiánya, a rendszer 
működése nem észokokra, hanem a rendszer és vezetői irán-
ti lojalitásra, nem a szaktudásra, hanem a politikai megbízha-
tóságra épül.

Magyarországon ma veszélyes időket élünk.  Úgy tűnik, 
a magyar társadalom összetartó ereje nem elég ahhoz, hogy 
megakadályozza az autoritárius politikai rendszerbe való át-
fordulás megszilárdítását. Az erősebb diktatúra bevezetését 
a társadalom még nem fogadja el, de az egymással versen-
gő politikai értékek helyett az emberek mind szélesebb köré-
ben elfogadottá válik az elvtelen igazodás az uralkodó véle-
ményhez. Ilyen például az is, hogy a megfélemlített, megvá-
sárolt sajtóban erősödik a kormányzati akaratot is „túllihegő” 
öncenzúrázás.

A kormánypárt nem csökkenő népszerűsége ellenére az 
autoriter politikai hatalom apológiája egyre növekvő mérték-
ben vállalhatatlan a humanista emberek számára. A polgári 
demokrácia hívei nem ismerik el sajátjukként a kialakuló te-
kintélyelvű rendszert. Ebben a szorító helyzetben össze kell 
fognia egymással a politikai bal- és jobboldalhoz sorolt ér-
telmiségieknek, hogy közösen legyenek képesek eleget tenni 
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társadalmi felelősségüknek és figyelmeztessenek az erősödő 
demokráciadeficitre. 

Ez a feladat sürgető. Különösen az, ha figyelembe vesz-
szük, hogy az egy év múlva tartandó választások a választá-
si törvény kontroll nélküli önhatalmú, szűkítő megváltoztatá-
sa okán a jelek szerint kevés esélyt kínálnak a jelenlegi ellen-
zéknek ahhoz, hogy leváltsák a kormánypártot. 

A kormánypárt önmagát nemzeti oldalnak nevezve ki-
sajátítja a nemzeti gondolatot, nacionalista politikát folytat. 
Ugyanakkor retorikájában a kormány „szocialistának tűnő” 
kifejezéseket hangoztat. Nem áll messze a második világhá-
borút megelőző nemzeti szocialista, fasiszta, náci gondolko-
dástól. Sajnos ki kell jelenteni: Magyarország a nácizmus 
kapujában áll!

A magyar kormány retorikájában nácizmusellenes szóla-
mokat hangoztat, Orbán Viktor deklarálta: „A kormány a leg-
szigorúbban fellép minden szélsőséges, rasszista, antiszemita 
megnyilvánulás ellen... Egyúttal világossá teszi, hogy az or-
szág valamennyi polgárát megvédi az ilyen támadásoktól.” A 
mindennapokban azonban ez csupán üres propaganda, hiszen 
a valóságban egyre több rasszista, antiszemita atrocitásról érte-
sülhetünk, és tanúi lehetünk a szélsőjobboldali tendenciák erő-
södésének. Az Orbán-kormány nem tesz semmit a gyűlöletbe-
széd elterjedése ellen, és – ami ebből következik – szaporod-
nak Magyarországon a gyűlölet-bűncselekmények. 

Azzal kezdtem, hogy létrejött a Nácizmus Nélküli Világért 
legújabb ága, a Magyarország Nácizmus Nélkül mozgalom. 
Azt gondolom, nagyon nagy a baj, ha ma szükség van ilyen 
mozgalom aktív jelenlétére. Szomorú vagyok azért, hogy 68 
évvel a fasizmus leverése után ez az ideológia meredek növe-
kedésnek indult hazámban. Mi Magyarországon ezért építeni 
szeretnénk a Nácizmus Nélküli Világért mozgalom tapaszta-
lataira, segítségére. 2013-ban Magyarország a nácizmus ka-
pujában áll. Közös felelősségünk, hogy ne lépjen be a kapun!
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valódi szeMbenÉzÉsT!
Az emberek megálltak a főutca járdáján. Mármint azok, akik-
nek éppen akkor arra volt dolguk. Mi ötös sorokban vonultunk 
az úttesten az állomás felé. (Ettől kezdve mindig ötös sorok-
ba parancsolva vonultunk arra, amerre éppen utasították, de 
akkor még a mi családunk éppen kitett egy ötös sort: apám, 
anyám, nagymamám, nagynéném és 14 éves jómagam. Mond-
hatnám akár úgy is: mi voltunk a csodasor, mert az ötből hár-
man, anyám, nagynéném és én hazajöttünk.) A bámészkodók 
arcán – sok kortársam visszaemlékezésétől eltérően – semmi-
féle kárörömet nem láttam, ahogy hátizsákjainkkal elvonul-
tunk előttük. Inkább csodálkozó arcokra emlékszem, hiszen 
itt többségében jó ismerőseik gyalogoltak, ha éppen nem a 
szomszédaik, akiket most a csendőrök kísértek. Az ő jelenlé-
tük is inkább meglepetést okozott a falubéliek körében, több-
ségében azt se tudták pontosan – legfeljebb sejtették –, mit 
keres az a néhány kakastollas a menet két oldalán. Vél he tően 
azon is morfondíroztak, hogy hát akkor ezeket a zsidókat mun-
kára viszik, és ezt valószínűleg sokan helyeselték. Mert a mun-
ka fogalma számukra kizárólag fizikai munkát jelentett, ezek 
itt pedig „csak” idősebb kereskedők, ügyvédek, orvosok, és 
hozzátartozóik voltak meg gyerekek, mert a javakorabeli fér-
fiakat rég behívták munkaszolgálatra. A faluban egyetlen föld-
műves zsidó család lakott, de a nagyobb munkák idején ők is 
napszámosokat fogadtak fel segítségül. Azért egyeseket talán 
meggondolkodtatott az, hogy a kilencvenéves Neumann bácsi 
a botjával mégis mit fog dolgozni, bár a hivatalos szövegek-
ben – ha egyáltalán olvasták vagy hallották ezeket – az sze-
repelt, hogy a munkatáborokban a családok együtt maradtak. 
Együtt is maradtunk még vagy két hétig, amíg meg nem ér-
keztünk az auschwitz-birkenaui rámpára, aztán a többségnek 
irány a gázkamra és a krematórium. (Amiről persze az áldo-
zatok mit sem sejtettek.)
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Horthy – Hitler
Mint Hitler terveinek selejtje, mint Auschwitz, majd a 
mühldorfi láger túlélője azért idéztem fel az éppen hetvenéves 
múltat ilyen részletesen, mert sokan számon kérik: a magyar 
közvélemény miért nem nézett szembe azóta sem az, úgy-
mond, „bűneivel”, mint például a németek. Én azonban sze-
retném a „magyar közvélemény” fogalmából kivenni az utcán 
menetünket bámuló falu-társaimat, és általánosságban a ma-
gyar lakosság túlnyomó többségét. Nem az ő bűnük volt, ami 
velünk történt. (Mellesleg Monoron, ahonnan aztán a százunk-
kal telezsúfolt vagont elindították Auschwitz felé, ugyancsak 
bámészkodtak az utcán, és ott egy, a karján kisbabával vízért 
könyörgő anyának egy parasztasszony, a kísérő csendőrök je-
lenléte ellenére, letett az útra egy kanna vizet. Én ilyesmikre 
emlékszem, ha a magyar közvéleményről esik szó.)

Ezzel szemben a mai napig elmaradt a valódi szembené-
zés a valódi felelősökkel. Időnként még mentegetések is el-
hangzanak, hogy hát ezt a németek tették és a magyarok is 
csak német parancsra. Ami egyszerűen nem igaz. S közben fo-
lyik a szerecsenmosdatás, elsőrendűen Horthy, a „zsidómen-
tővel” kapcsolatban és Prohászka püspökkel, aki még szob-
rot is kapott. Pedig elég lenne csak a Horthy titkos iratai című 
vaskos könyvbe belenézni. Íme néhány sor Szentmiklóssy 
Andortól, a Külügyminisztérium politikai osztálya helyettes 
vezetőjétől, aki feljegyzéseket készített Horthynak, hogy a 
Klessheimben Hitlerrel folytatandó tárgyalásokra felkészül-
ten érkezzen. A sok várható téma közül külön fejezet foglal-
kozik a zsidókérdéssel.

„Magyarország volt az első állam, amely 1920-ban álla-
mi intézkedésekkel korlátozta a zsidó befolyás szabad kibon-
takozását… Európa majdnem valamennyi állama jól szerve-
zett bojkottal akarta az egyedülálló országot megrendszabá-
lyozni. Még ez a nyomás sem tudta Magyarországot rábír-
ni arra, hogy álláspontját feladja, és azóta is Magyarország 
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eltántoríthatatlanul halad tovább útján, hogy a zsidókérdést, 
melyet belügyének tekint, saját módszereivel megoldás felé 
vezesse…A zsidókat [azóta – a szerk.] gyakorlatilag már tel-
jesen kikapcsolták a szellemi foglalkozási ágakból. Ez fo-
kozott méretekben igaz a közoktatás ügyében, ahol a zsidók 
arányszáma állandóan csökken, és gyors tempóban fogja el-
érni a numerus nullust. Magyarország már 1920-ban első ál-
lamként korlátozta a zsidók főiskolai tanulmányait a nume-
rus clausus által.”

Horthy
Horthy aztán jól használhatta ezeket az érveket. Mutatja ezt 
Hitlerhez írt levele a klessheimi tárgyalások után, amelyben 
egyebek között ezt írja: „A zsidók fokozatos kikapcsolására 
vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint 
meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, azt végre is fog-
juk hajtani.” Írta ezt a levelét „őfőméltósága, a nagy zsidó-
mentő” 1943 május 7-én.

S hogy a vezető kormányzó elit hogyan gondolkodott, ar-
ról Lebovits Imre bajtársunk kitűnő könyvében olvashatunk, 
amelyből kiderül, hogy 1920 és 1945 között nem volt olyan 
magyar kormány, amelynek miniszterelnökei, miniszterei va-
lamilyen formában ne foglalkoztak volna – hivatalosan – a 
„zsidókérdés megoldásával”.

Nem bocsánatkérések kellenek tehát – bocsánatot olyankor 
kér az ember, ha valakinek véletlenül a lábára lép a buszon –, 
hanem tárgyilagos, alapos, a valódi tényeket feltáró írások. És 
mindenekelőtt nyilvános viták a magyar uralkodó elit személy 
szerint elkövetett bűneiről, élén Horthy Miklóssal.

prohászka
Még egy, rejtettebb, de nem kevésbé bűnös felelőse is van 
az eseményeknek, még ha csak közvetett módon is. Pro-
hászka Ottokár püspökről van szó és a főpapság egyes 
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személyiségeiről. (Volt, aki nyílt levelet írt a német papság-
nak, hogy nem elég keményen léptek fel a zsidókérdésben.) 
Prohászka nyíltan volt uszító antiszemita, tőle származik az 
elhíresült szöveg: „A zsidóság fekély az ország testén, amit 
ki kell vágni onnan!” S ha ezt egy magányos publicista írja 
valahol, ott is ottromba galádság, de Prohászka ezt tanítot-
ta egy egész felnövekvő papi generációnak, amelynek tagjai 
aztán éppen a vészkorszak idején teljesítettek szolgálatot kis 
falvakban és nagy városokban. S bizonyosan ezzel magyaráz-
ható – a nagyon szerény kivételektől eltekintve –, hogy sehol 
nem emeltek szót az elhurcolások ellen, arról nem is beszél-
ve, hogy bujtattak volna olyan családokat, akikkel egyébként 
korábban jó viszonyban voltak. Ellenkezőleg, a templomok-
ban ők nyugtatták a híveket, hogy hát hiszen „csak munká-
ra viszik” a zsidókat. (Mentségükre meg kell említeni, hogy 
mi az ötös sorokban a végzet felé menetelve is abban hittünk, 
abban reménykedtünk, hogy végül is ki kell bírni akármilyen 
munkát is végzünk majd, mert majd jönnek az amerikaiak és 
az oroszok és véget vetnek ennek az őrületnek. A XX. század 
közepén, ép ésszel – és tökéletesen tájékozatlanul –, nem tud-
tuk elképzelni a gázkamrás, krematóriumos jövőt.)

Prohászkára visszatérve: itt lenne az ideje, hogy szoborál-
lítás helyett a mai egyház legjobb vezetői – akadnak ilyenek, 
ha nem is sokan – vennék a bátorságot (ahogy a besúgó pa-
pok esetében legalább egy film erejéig megtették), és tisztáz-
nák: mi volt az annyira dicsőített főpap szerepe, hogy az or-
szág parókiái – nem csak a katolikus egyházban –, helyi szin-
ten, ilyen belenyugvással, adott esetben lelkes egyetértéssel 
nézték a végzet felé masírozó ötös sorokat.

Ez lenne a dolga az államnak, az egyházaknak, a törté-
nészeknek, az érdeklődőknek és persze a lassan már csak 
mutatóban létező túlélőknek is a kerek hetvenes évforduló 
alkalmából.

bernáth lászló
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radnóTi-dÍjasok
Átadták az idei, Radnóti Miklós költőről elnevezett 
antirasszista díjat budapesten. a Measz elnöksége ál-
tal 2000-ben alapított elismerést a 2013-as év kitüntetett-
jeinek Hanti Vilmos elnök nyújtotta át a rasszizmus elleni 
világnapon a RaM Colosseum színpadán.

drucker Tibor
A ma már egyre kevesebb holokauszt-túlélők egyike. Ám, sok 
sorstársával ellentétben, soha nem vonult vissza a család vagy 
valamilyen kisebb közösség magányába. Egész felnőtt élete a 
nácizmus, a rasszizmus múlt- és jelenbeli leleplezéséről szól. 
Ezt szolgálta könyvkiadói tevékenysége. Még Kanadába is el-
utazott, hogy személyesen vádolja a perben Finta Imre csend-
őr századost. Beszédet mondott a Magyar Gárda megalaku-
lásakor szervezett MEASZ-tüntetésen. Az utóbbi években a 
MEASZ évkönyveiben leleplező tanulmányokat írt az anti-
szemita Prohászka püspökről, a hirtelen „felfedezett” Wass 
Albertről és legutóbb Nyírő Józsefről. A Holokauszt Emlék-
központ alapítványának kuratóriumi tagja. 

Dr. Farkasházy Tivadar
Kevesen tudják, bár szavaiból következtetni lehet rá, hogy ma-
tematikus-közgazdász, aki pénzügygazdálkodásból doktorált. 
1974-ben megnyerte az első rádiós humorfesztivált, majd 32 
éven át dolgozott a Rádiókabaré szerkesztőjeként, aztán veze-
tőjeként. 1989 óta a Hócipő című szatirikus kétheti lap főszer-
kesztője. 1993-tól tizenegy értelmiségi találkozót szervezett 
szárszói nyaralójában. Eddig 14 kötete jelent meg, a legtöb-
ben talán mégis a Heti hetes című tévéműsorból ismerik. Ab-
ban ugyanúgy, mint a kabaréban, a Hócipőben, minden írásá-
ban, nyilvános fellépéseiben elkötelezett humanistaként a to-
lerancia kiemelkedő szószólója, a gyűlöletbeszéd éles nyelvű 
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kritikusa, a napjainkban erőteljesen föléledő fasisztoid jelen-
ségek harcos elutasítója.

Dr. Horváth János
A Magyar Parlament korelnöke a most 92 éves politikus. 
1944-ben részt vett a Magyar Nemzeti Függetlenségi Mozga-
lomban. A Gestapo letartóztatta, halálra ítélte, de sikerült meg-
szöknie. 1945-től a Kisgazdapárt színeiben parlamenti képvi-
selő, 1947-ben azonban koholt vádak alapján letartóztatják, s 
1951-ben szabadult. 1956-ban Amerikába emigrál, különbö-
ző egyetemek tanára, a Kossuth Alapítvány egyik létrehozója. 
1997-ben költözik végleg vissza szülőhazájába. A kevés jobb-
oldali képviselők egyike, aki az 1945 előtti, háborúba sodró-
dó magyarországi politikát elítéli, 1945-öt felszabadulásnak 
nevezi. Az utána lévő két évet olyan időszaknak tartja, ami-
kor az kezdődött el Magyarországon, amire a nemzet régóta 
vágyott. Ekkor a nép önmagát kezdte megélni. Ezeket gon-
dolatokat hirdette 2012-ben, gellérthegyi Szabadság-szobor-
nál szervezett MEASZ-megemlékezésen is. 2012-ben társel-
nöki szerepet vállalt Vitányi Iván mellett a MEASZ Bajcsy-
Zsilinszky Emlékbizottságban.

kerecsényi zoltán
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége alelnöke, a 
szövetség egyik legaktívabb tagja annak ellenére, hogy nem 
Budapesten, hanem Pápán él, ahol rendkívül széles körű társa-
dalmi tevékenységet folytat. Egyebek között demonstrá ciókat 
szervez, emléktáblákat avat, könyveket ír a Pápához köthető 
jelesekről, a volt honvéd laktanyában az ott kivégzett ellenál-
lók, antifasiszták tiszteletére ugyancsak emléktáblát avatott. 
A keresztény–zsidó párbeszéd szorgalmazója. A szélsőjobb-
ról indult és antifasiszta mártírrá vált Bajcsy-Zsilinszky End-
re emlékeinek őrzője és ügyvezetője az általa megszervezett 
MEASZ-Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottságnak. A MEASZ 
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honlapjának, a www.antifasiszta.hu-nak a főszerkesztője, a 
MEASZ évkönyvének egyik szerzője.

kiss péter
Közéleti tevékenységét végigkíséri a humanizmus ifjúsági 
mozgalmi aktivitásától a magas rangú köztisztségek betölté-
séig, munkaügyi, majd a miniszterelnöki hivatalt vezető mi-
niszterségéig, magánemberi megnyilvánulásaitól nemzetkö-
zi érdeklődést is kiváltó közszerepléseiig. A 2012-es Élet me-
netén tartott beszédében hangsúlyozta: „Sokan úgy érezzük, 
hogy emlékezni már nem elég. A néma Magyarország egyszer 
már elveszett, most a figyelmeztetésünknek el kell nyomnia a 
tavaszi utca zaját… Hangos tiltakozásunkat meg kell hallani 
minden iskolában, az elegáns villákban és a falusi házakban, 
minden templomban és a Parlament falai között.”

Dr. Lebovits Imre
Negyven évig dolgozott a Budapesti Műszaki Egyetemen, ne-
véhez fűződik könyvtárának modernizálása. 2007-ben jelent 
meg Zsidótörvények – zsidómentők című könyve. A közel 
hétszáz zsidómentő történetén túl bemutatja a Horthy-rend-
szer zsidópolitikáját. A kötet minden középiskolába és négy-
száz könyvtárba jutott el. Rendkívül széles körű felvilágosító 
tevékenységet folytat holokauszttúlélőként. Budapesten, vi-
déken és Németországban előadásokat tartott a holokausztról 
és az antiszemitizmusról. A MEASZ alelnökeként meghatá-
rozó szerepet játszik a MEASZ elkötelezett antirasszista ér-
tékeinek erősítésében. Élete, mindennapi tevékenysége egy-
beforrt az antirasszista-antifasiszta gondolatok terjesztésével.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a leg-
régebbi, ma is működő társadalmi, szakmai érdekvédelmi 
szervezet. Mikszáth Kálmán 1896-ban alapította Budapesti 
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Újságírók Egyesülete néven. A kezdetektől fő célja a sajtósza-
badság védelme, az újságírói tevékenységet segítő jogszabá-
lyi környezet és a munkáltatói kultúra támogatása. Az utóbbi 
időben sajnálatos módon egyre több gond akad a jogszabályi 
környezettel és a tagok anyagi és szellemi termékeinek védel-
mével. Több mint két tucat szakosztályában több ezer újság-
író aktívan tevékenykedik, hogy a MÚOSZ társadalmi céljai 
érvényesüljenek. A MÚOSZ következetesen föllép a szakmai, 
etikai és egyéb diszkriminációk ellen. Az egyesület jó pél-
dát nyújt abban, hogy a rasszizmus elleni föllépés ügye nem 
csak egy-egy, a fő tevékenységében vállaltan antirasszista ci-
vil szervezet feladata, hanem minden humanista eszméjű ci-
vil szervezeté is. 

németh péter
Az idén 140 éves Népszava főszerkesztője. Az egykori sport-
újságíró négy és fél évig a Magyar Hírlap élén állt, amelyből 
komoly, nagy tekintélyű, liberális lapot szerkesztett. Tizenegy 
éve a mind nehezebb körülmények között megjelenő Népsza-
va főszerkesztője, amelyet napjainkban állandó szélsőjobbol-
dali fenyegetettség ér, miközben a lap az anyagi ellehetetle-
nüléssel küzd. Ezen körülmények között Németh Péter huma-
nista, határozott kiállásával meghatározó irányt mutat lapjával 
a szakmai, etnikai és egyéb diszkriminációk elleni föllépés-
re. Közben – egyre gyakrabban – a lap állandóan fenyegetett 
munkatársait is védenie kell, hogy továbbra is szabadon fejt-
hessék ki elkötelezett antifasiszta-antirasszista véleményüket. 
Cikkei, szerkesztési elvei, közszereplései hitelesítik ezt a ma-
napság nem gyakori, elkötelezett magatartást.

sas józsef
Aki az ő nevét hallja, annak nem nagyon kell magyarázni, ki 
ő és hol áll. Eddig 56 évet töltött a színi pályán, ebből 24 évet 
mint a Mikroszkóp Színpad igazgatója. Aki egyszer is ült a 
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nézőtéren, tudja, hogy minden szavával, akciójával a huma-
nizmus harcosa. Talán a legeredményesebb fegyverrel, a hu-
morral hadakozik minden butaság, korlátoltság, a rasszizmus 
minden megnyilvánulása, a gyűlöletkeltés, az intolerancia el-
len. A humor – szerencsére – nem öl, de nevetségessé teszi a 
korlátoltságot, a történelemhamisítást, az álokoskodást, a ha-
zugságot. Ennek a humornak az első számú mestere Sas Jó-
zsef, aki nemcsak humorista, színész, rendező, író, színház-
igazgató, hanem a Sasfészek kabaré tulajdonosa is.

Tolerancia Facebook-csoport
A jelenleg már több mint 1800 tagot számláló facebookos To-
lerancia csoport azért jött létre, hogy segítsen választ adni ko-
runk kirekesztő, intoleráns valóságára. Tagja lehet bárki szár-
mazásra, vallásra, nemi identitásra való tekintet nélkül. A vi-
lághálón nyílt csoportként szerepelnek, mindenki elérheti 
őket. A tagok nagy része aktívan vesz részt a csoport mun-
kájában. Az adminisztrátoroknak nagyon kevés alkalommal 
kell a tiltás eszközéhez nyúlniuk. Remélhető, hogy a Tole-
rancia csoport virtuális baráti körből rövidesen hivatalos ci-
vil szervezetté is válik. A csoport számára megítélt Radnóti-
díjjal azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy napjaink modernebb 
internetes technikáját is alkalmazva valamennyien tehetünk a 
rassziz mus ellen. Valamennyien megtalálhatjuk a cselekvés-
módokat arra, hogy csökkentsük az előítéleteket, egyes em-
bercsoportok kirekesztését.

Különdíj: dr. Peter Weiss 
Dr. Peter Weiss a Szlovák Köztársaság rendkívüli és megha-
talmazott magyarországi nagykövete. 1952-ben Szlovákia fő-
városában, Pozsonyban született. Több, nemzetközi kapcsola-
tokkal összefüggő tanári, tudományos és politikai funkciót töl-
tött be, amíg Szlovákia elnöke budapesti nagykövetté nevezte 
ki. Szakmai és társadalmi munkáját áthatja a demokráciáért, 
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az emberi jogokért, a társadalmi fejlődésért kifejtett aktivitása. 
Diplomataként fáradhatatlanul tevékenykedik a szlovák–ma-
gyar baráti kapcsolatok és együttműködés erősítéséért. Mun-
kájában meghatározó figyelmet fordít a világszerte megúju-
ló szélsőjobboldali törekvések visszaszorítására. Tevékenyen 
elősegítette a szlovák–magyar ellenállók és antifasiszta moz-
galmak közötti együttműködés erősítését, amelyet különösen 
nagyra értékelünk.
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KaRDOS PéTeR FőRabbI beSzéDe

a 2013. Évi radnóTi-dÍjáTadáson

„Míly szép, míly kellemes, amikor a testvérek ülnek együtt.”
„Hinné má tov umá náim sevet áchim gám jáchád”
Jó itt lenni!
Jó együtt lenni!
Jó együtt lenni, hogy egymást biztatva vagy vigasztalva re-

ményt öntsünk egymásba egy jobb jövő teljesítésében!
Ezt az érzést már a zsoltárköltő is hangoztatja, amikor azt 

írja: „Milyen szép, míly kellemes, amikor testvérek ülnek 
együtt.” Íme, most együtt ülünk mint testvérek ebben a terem-
ben. S közben kinn esik az eső.

Csapadékos az idei tavasz. Az időjárás-kutatók kiderítették, 
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hogy amikor az eső elszíneződik, az a környezetszennyezés 
jele. Mi kiderítettük, hogy amikor az eső barna színűvé válik, 
az a szellemi környezetszennyezés következménye. Két évti-
zeddel ezelőtt még csak szitált a barna eső. Néhány évvel ez-
előtt már esett. Ma már zuhog, olyannyira, hogy időnként el-
árasztja akár a Parlament falait is.

Néhány héttel ezelőtt torokszorító élmény tanúja voltam. 
Németországból jött egy küldöttség, amelynek tagjai egyko-
ri náci tömeggyilkosok unokái voltak. Azért jöttek, hogy ta-
lálkozzanak a túlélőkkel és bocsánatot kérjenek tőlük. Egy-
re torokszorítóbb volt ez az egy óra. Ezek az unokák – már 
felnőtt emberek – egyenként álltak föl: „Meine Opa...” „Az 
én nagyapám volt az, aki tervezte az auschwitzi haláltábor 
villanykerítését.”

„Meine Opa…” – szólt a másik. „Az én nagyapám volt az, 
aki a krematóriumokat építette.” Az első minduntalan sírva 
fakadt beszéd közben, és úgy fejezte be: „Bocsássatok meg!” 
A másodiknak gyakran elcsuklott a hangja, és úgy fejezte be: 
„Bocsássatok meg!” A harmadik hölgy keményen, német pre-
cizitással mondta el, hogy a nagyapja Debrecenben volt ’44-
ben és segített a zsidók bevagonírozásában. „Bocsássatok 
meg!” – mondta.

Egyetlen mondat nem hangzott el – az a bizonyos obligát 
–, hogy „parancsra tették”. Ezt egyik sem mondta, de egyszer 
csak szipogás, szemtörlés, szemüvegek törlése, sírás tört fel 
most már mindkét oldalon. A túlélők és az unokák oldalán is, 
majd egymás nyakába borulva különleges gesztus átélői le-
hettek mindannyian, akik ezt látták.

Tulajdonképpen ott is a zsoltáros költő szavai jutottak az 
eszembe: „Milyen szép, milyen kellemes, amikor testvérek 
ülnek együtt.”

Ugyanígy voltunk akkor testvérek, ugyanúgy vagyunk ma 
is.

Kint pedig esik az eső, a barna eső...
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FonTosabb ÉvFordulók – 2014

Február 13. budapest felszabadításának 
emléknapja
A fasiszta Németország által megszállt horthysta, majd 1944 
októberétől nyilas hatalom nem volt hajlandó komolyan tár-
gyalni a kapitulációról, nem sajnálta saját népét, az ország ja-
vait sem. Hitler parancsba adta, hogy Budapestet az utolsó 
házig védeni kell. A főváros épületeinek 27 százaléka rom-
ba dőlt vagy megrongálódott. A németek az összes Duna-hi-
dat felrobbantották.

1945. február 13-án a Vörös Hadsereg óriási emberáldoza-
tokkal több hónapos harc után űzte ki a Wehrmacht bestiális 
hadigépezetét Budapestről. Ez a város volt egyik utolsó bás-
tyájuk, ahol óriási erőket vontak össze, hogy feltartóztassák 
egy időre az antifasiszta koalíció győzelmes előrenyomulását.

MÁRCIUS 21. az antirasszizmus világnapja
Magyarországon immár tizenegy éve rendeznek programo-
kat a diszkrimináció elleni küzdelem szimbolikus napján. A 
március 21-i dátumot egyébként az ENSZ jelölte ki 1966-
ban, hogy emléket állítson az 1960-as dél-afrikai, vérfürdő-
be torkollott, apartheidellenes demonstráció áldozatainak. 
Az antirasszista világnap a kultúrák egymás mellett élésének 
szükségszerűségét hirdeti, és azt is, hogy egymás jobb meg-
ismerésével és elfogadásával észrevehetetlenné válnak a bőr-
szín vagy a származás csupán kívülről látható, megkülönböz-
tető jegyei.

április 4. Magyarország felszabadításának 
emléknapja
A felszabadulás ünnepe a Magyar Népköztársaság állami 
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ünnepe volt 1950-től 1989-ig. Az ünnepnap április 4-ére esett, 
mivel az akkori hivatalos álláspont szerint 1945-ben ezen a 
napon hagyta el Magyarország területét Nemesmedvesnél az 
utolsó német katona az előrenyomuló szovjet csapatok elől 
visszavonulva. A felszabadulás ünnepe munkaszüneti nap volt.

A nemzetiszocialista Németország megszálló katonáinak 
kiűzése és a nyilaskeresztes hatalom megdöntése Magyaror-
szág szovjet megszállásának kezdete is volt, ezért a 20. szá-
zad végi rendszerváltástól kezdve politikai és történettudo-
mányi viták tárgya, hogy indokolt-e felszabadításról beszél-
ni a Vörös Hadsereg magyarországi katonai tevékenységével 
kapcsolatban.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa április 4-ét 
1989-ben törölte Magyarország nemzeti ünnepei közül.

MÁJUS 8. a győzelem napja
Európában május 8-án ünneplik a második világháború befe-
jeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a 
náci Németország hadserege az Amerikai Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges 
hadereje előtt 1945-ben.

Május 8-ról 9-re virradó éjszaka 1945-ben az utolsó harco-
ló Wehrmacht-egységek kapituláltak Prágában, s ezzel véget 
ért a történelem leggyilkosabb haborúja Európában.

Ezt a világraszóló a nácizmus-fasizmus felett aratott győ-
zelmet ünnepli a progresszív emberiség immár közel hetven 
éve. Azóta minden gondolkodó ember tudja, hová vezet az, ha 
valaki születésénél fogva felsőbbrendűnek, többre jogosult-
nak képzeli magát embertársainál: szégyenteljes, megsemmi-
sítő vereséghez.

jÚlius 27. Ságvári endre meggyilkolásának 
napja
Dr. Ságvári Endre (eredeti családneve Spitzer) (Budapest, 
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Józsefváros, 1913. november 4.–Budapest, 1944. július 27.) 
jogász, az illegális kommunista mozgalom tagja.

Budapesti zsidó családban született. Édesapja, dr. Ságvári 
Sándor híres ügyvéd volt, édesanyja, Erdős Rozália tanítónő, 
ismert mecénás, a Nagyfuvaros utcai Nőcsoport elnöke és a 
MINOSZ (Magyar Izraelita Nők Országos Szövetsége) alel-
nöke is volt. Húga, Ságvári Ágnes történész-levéltáros 1970 
és 1985 között Budapest Főváros Levéltára igazgatója volt.  
Nagynénje, Ságvári Spitzer Jozefina pedig a világhírű magyar 
fizikus, Orován Egon édesanyja volt.

Egyetemi évei alatt ismerkedett meg a marxizmussal. 
1935-ben a Magyar Izraeliták Egyetemi és Főiskolai Hallga-
tók Egyesületének keretében létrehozott Haladó Diákok Párt-
ja (HDP) egyik vezetője lett. 1936-ban az államtudományok 
doktorává avatták. Tisztviselő a fővárosi elöljáróságon. Eb-
ben az időben lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata 
Pártba (MSZDP). Elsősorban előadásokat tartott, a balolda-
li ifjúsági mozgalom szervezésével foglalkozott. 1937. július 
25-én összeházasodott egyik pártbéli társával, Bars Magdá-
val. 1937 szeptemberében részt vett a Tompa utcai nyilasház 
elleni támadásban, amiért nyolchavi fogházra ítélték. 1940. 
december 10-én szabadult, majd rövid hódmezővásárhelyi ka-
tonai munkaszolgálat után a Népszava alkalmazta terjeszté-
si osztályán. Az MSZDP ifjusági tagozata az OIB (Országos 
Ifjúsági Bizottság) titkára lett, s ez idejének nagy részét le-
kötötte. Életének nagy fordulata volt, hogy 1940 végén csat-
lakozott a Kommunisták Magyarországi Pártjához. 1942-től 
illegalitásba vonult, és továbbra is az ifjúsági mozgalommal 
foglalkozott.

Fő szervezője volt a Batthyány-emlékmécsesnél 1941. ok-
tóber 6-án lezajlott megmozdulásnak, amelyen háromszáz 
szociáldemokrata fiatal adott jelre körülvette az emlékművet, 
és talapzatára nemzeti színű szalaggal átkötött koszorút helye-
zett el „A magyar szabadságért – a magyar ifjúság” felirattal, 
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majd szétszéledtek. Szintén részt vett az 1942. március 15-
én, hat-nyolc ezer fős tömeggel, a Petőfi térnél tartott hábo-
rúellenes megmozdulás szervezésében. A demonstrálók meg-
indultak a Kossuth tér irányába, ám a Lánchídnál a rendőrség 
megkísérelte feloszlatni a tüntetőket. A rendőrök közel száz 
embert vettek őrizetbe, a tüntetők egy része mégis eljutott a 
Kossuth-szoborhoz, ahol megismételték háborúellenes köve-
teléseiket. Ságvári 1944-ben szerkesztette a Béke és Szabad-
ság című lapot, szervezte az ellenállási mozgalmat.

1944. július 27-én Budapesten, a Budakeszi úti Nagy cuk-
rászdában (ma Remiz étterem) találkozott egy másik kommu-
nistával; ide érkezett négy csendőr az őrizetbevételükre. Társa 
ellenállás nélkül megadta magát, Ságvári viszont hamis iga-
zolványt mutatott fel, majd pisztolyt rántott a csendőrökre, és 
hármójukat megsebesítette. A kibontakozó tűzpárbajban Ság-
vári megpróbált elmenekülni, kiürült pisztolyát eldobva ki-
futott az utcára, ám ott az egyik csendőr rálőtt, és halálosan 
megsebesítette. A legenda szerint a csendőrök a haldokló Ság-
várihoz lépve személyazonosságáról kérdezték, mire a válasz 
annyi volt: „Harminckét nevem volt, találjátok ki, melyik az 
igazi.” Ságvári és az egyik csendőr – akit a többiekkel együtt 
kitüntettek – a kórházban belehalt sérüléseibe.

Ságváriról 1945 után számos szobrot és emléktáblát állí-
tottak, intézményeket és közterületeket neveztek el róla. Nagy 
részüket 1990 után elmozdították, illetve átnevezték, de még 
2013-ban is sok közterület és iskola viseli a nevét az ország-
ban, így Budapest több kerületében is. A III. kerületi Ságvári 
Endre utca nevét a Fővárosi Közgyűlés 2011-ben Sinkovits 
Imre utcára változtatta. Szobra áll például Makón, gimná zium 
Kazincbarcikán és Szegeden viseli a nevét. 

(A MEASZ-ban tartott megemlékezéseket lásd 41–43. old.)
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deceMber 24. bajcsy-zsilinszky endre 
mártíromságának emléknapja
Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán (Szarvas, 1886. június 6.–
Sopronkőhida, 1944. december 24.) politikus, újságíró egy-
éves volt, amikor a család Szarvasról Békéscsabára költözött. 
A békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban tanult, ahol tehet-
ségével kiemelkedett társai közül. Rendszeresen szerepelt az 
iskolai ünnepségeken és önképzőköri elnök is volt. Figyelem-
re méltó dolgozatokat írt, amelyekből kitűnt a társadalmi kér-
dések iránti fogékonysága. Több alkalommal kapott jutalmat. 
Jelesre érettségizett, így részesült a bányai evangélikus egy-
házkerület ösztöndíjából. 

Egyetemre – 1904 őszétől – Kolozsvárott, a Ferenc József 
Tudományegyetem jogi karára járt.

Két szemesztert a lipcsei és heidelbergi egyetemen töltött.
1909 őszén bevonult a bécsi 1. császári és királyi huszár-

ezredhez. Önkéntesi szolgálatot vállalt, majd 1910 szeptem-
berében letette a tartalékos tiszti vizsgát.

Az ekkor Békéscsabán élő család nézeteltérésbe kevere-
dett Áchim L. Andrással, a Magyarországi Parasztpártot meg-
alapító politikussal, akit Bajcsy-Zsilinszky Endre és testvére, 
Zsilinszky Gábor egy verekedéssé fajult szóváltás közben két 
pisztolylövéssel halálosan megsebesített.

1912 februárjában Bajcsy-Zsilinszky a közigazgatási pá-
lyára lépett, és közigazgatási gyakornokként helyezkedett el 
Alsókubinban, az Árva megyei főispáni hivatalban. 

A második világháború kitörése után a Független Magyar-
ország című hétfői politikai hetilap főszerkesztője volt. Elmé-
lete szerint a németek visszaszorítására a Duna-menti kis né-
peknek össze kellene fogniuk. 

Irodalmilag is működött, több könyve aratott megérde-
melt sikert.

1941-től a Szabad Szó című nemzetiszocializmus-ellenes 
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lap szerkesztőjeként dolgozott. Ebben az évben az egyik fő-
szervezője volt a március 15-i nemzetiszocializmus-ellenes 
tüntetésnek.

1944. március 19-én budai lakásán a Gestapo emberei le 
akarták tartóztatni. Fegyverrel szállt szembe a rátörő néme-
tekkel, de a rövid tűzharcban megsebesült, letartóztatták és el-
hurcolták. Október 11-én a magyar kormány követelésére sza-
badon bocsátották.

1944. november 9-én elnökletével megalakult a Magyar 
Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága (MNFFB), amely 
a német megszállással és a nyilas hatalommal szembeni el-
lenállókat és demokratikus pártokat tömörítette. Az elnök-
ség vállalására a bizottságot létrehozó Magyar Fronttól kap-
ta a felkérést. 

A bizottság legfőbb feladatának a fegyveres felkelés meg-
szervezését és a szovjet csapatokkal együttműködve az or-
szág, és elsősorban a főváros felszabadítását tartotta. Árulás 
következtében a nyilasok november 22-én az MNFFB vezér-
karának gyűlésén rajtaütöttek és a résztvevőket letartóztatták. 
Bajcsy-Zsilinszkyt, aki nem volt jelen, ugyanebben az időben 
külön tartóztatták le. 

Valamennyiüket a Margit körúti katonai fegyházba hur-
colták, ahol brutálisan megkínozták őket. Ezt követően társa-
it még ott kivégezték, míg Bajcsy-Zsilinszkyt a sopronkőhi-
dai fegyházba szállították, ahol december 24-én felakasztot-
ták. A háború után, 1945. május 27-én ünnepélyesen eltemet-
ték Tarpa nagyközségben.

Összeállította: Kerecsényi Zoltán
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HeTven Éve, 1944-ben TörTÉnT…

január
17. MTI-jelentés: megszöktek az 1942. januári, újvidéki ese-
mények kapcsán vád alá helyezett magas rangú katonatisztek. 
18. Magyar hadifoglyok nyílt levele gróf Stomm Marcell al-
tábornagyhoz és a Szovjetunióban élő magyar hadifogoly 
tisztekhez.
19. Kállay Miklós miniszterelnök előadása a Magyar Élet 
Pártja (MÉP) lillafüredi szemináriumán: „A magyar fennma-
radás titka nem idegen példák követése.”
30. A Szabad Szó élére szerkesztőbizottságot állítanak. Fő-
szerkesztő: Bajcsy-Zsilinszky Endre, felelős szerkesztő: Sza-
bó Pál, a szerkesztőbizottság tagjai: Darvas József, Erdei Fe-
renc, Illyés Gyula, Nagy István, Veres Péter. 

Február
11. Kállay miniszterelnök fogadja Bajcsy-Zsilinszky Endrét, 
Tombor Jenőt és Barankovics Istvánt, akik bírálják a kormányt 
a jobboldalnak tett engedményekért. Zsilinszky a német 
megszállás veszélyére figyelmeztet. 

Március
1. Megjelenik a Béke és Szabadság című antifasiszta lap. Szer-
kesztője Ságvári Endre.
7. XII. Pius Pápa veszprémi püspökké nevezi ki Mindszenty 
Józsefet.
13. Károlyi Mihály felhívása Londonból: „Ebben a tizenegye-
dik órában tetteinkkel kell választóvonalat húznunk a magyar-
országi rendszer és Magyarország népe között. Ha ezt nem tesz-
szük meg, mint nemzet elvesztünk. Le kell rombolni a feuda-
lista fasizmust Magyarországon, ha helyet akarunk biztosítani 
hazánknak egy új, demokratikus Európában. Ilyen helyzetben 
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áruló aktus lenne egyedül a német fasizmus ellen harcolni, 
ugyanakkor a Horthy-rendszer megkímélését kívánni.”
15. Londonban megalakul az antifasiszta magyar emigrán-
sok szervezete, az Angliai Magyar Tanács. Vezetője Káro-
lyi Mihály. 
Március közepe: Habsburg Ottó üzenete Kállay Miklóshoz: 
„Ha Magyarország a végsőkig passzív marad, sokkal rosszabb 
helyzetbe kerül, mint Trianonban.”
19. Német csapatok szállják meg Magyarországot. 
20. Budapestre érkezik Adolf Eichmann
21. Stern Samu vezetésével megalakul a nyolctagú Zsidó 
Tanács.
29. Kormányrendeleteket tesznek közzé, amelyek megszünte-
tik a zsidók sajtó-, színművészeti, filmművészeti kamarai tag-
ságát, megtiltják, hogy a zsidók állami hivatalt töltsenek be; 
zsidók háztartásában nem zsidó nem alkalmazható. 

április
5-től a zsidók részére kötelező a sárga csillag viselése.
26. A kormány hozzájárul a németek által igényelt 50 ezer 
munkaszolgálatos kiküldéséhez.
28. Ravasz László püspök Horthynál. A kormányzó garantál-
ja, hogy a zsidókat csak mint „kölcsönmunkásokat” szállítják 
Németországba. 

Május
1. A Magyarországon állomásozó német katonai erők létszá-
ma hivatalos adatok szerint 57 250 fő.
3. Horthy kihallgatáson fogadja Szálasit. 
13. Nyilvánosságra hozzák a szövetségesek nyilatkozatát, 
amely felhívja Magyarországot, Romániát, Bulgáriát, Finn-
országot, hogy forduljanak szembe Németországgal. Ezzel 
meggyorsíthatják a háború  befejezését, csökkenthetik a né-
pek szenvedéseit és a saját felelősségüket. Ellenkező esetben 
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csak súlyosbodhatnak azok a feltételek, amelyek alapján ké-
sőbb kiléphetnek a háborúból. 
15. Megindul a magyar zsidók gettókba gyűjtése, koncentrá-
ciós táborokba szállítása, a deportálás.
Május közepe: megalakul a Magyar Front.

jÚnius
4. Felszabadul Róma.
6. Angol és amerikai csapatok partra szállása Normandiában.
16. Megjelenik Budapest polgármesterének rendelete, amely 
közli a főváros területén kijelölt zsidó házak listáját. 17-én 
megkezdődik a zsidók összeköltöztetése.
21. A kormány a Magyarországon élő 17000 lengyel mene-
kült ügyét tárgyalja. Állásfoglalása szerint a menekültek fe-
lét kitevő zsidók a magyarországiakkal egyenlő elbánásban 
részesülnek. 
25. XII. Pius pápa üzenetet küld Horthy Miklós kormányzó-
hoz az üldözöttek védelmében.
29. Serédi Jusztínián pásztorlevelet ad ki a zsidók védelmében.

jÚlius
8. Július 6-ig 139 vonattal mintegy 420 000 zsidónak minősülő 
magyar állampolgárt deportáltak. Közülük több mint 320 
ezren haltak meg a koncentrációs táborokban. 
9. Raoul Wallenberg svéd diplomata Budapestre érkezik.
10. Hitler hozzájárul 7800 magyar zsidó emigrálásához azzal 
a feltétellel, hogy a többi zsidót deportálják Magyarországról. 
17. A Vörös hadsereg Lengyelország területére lép.
20. Német katonatisztek sikertelen merénylete Hitler ellen.
26. Himmler utasítása: További intézkedésekig le kell állítani 
a deportálásokat Magyarországról. 
27. Ságvári Endre halála a csendőrökkel folytatott tűzharcban. 
29. A szovjet hadsereg átkel a Visztulán. 
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auguszTus
11. Az angol kormány a szovjet és az amerikai kormányhoz 
intézett memorandumában javasolja, hogy az európai tanács-
kozó bizottság tűzze napirendre a magyaroknak adott esetben 
átnyújtandó feltételek együttes kialakítását. 
13. A szövetséges csapatok bevonulnak az olasz partizánok 
által felszabadított Firenzébe.
17. A szovjet hadsereg eléri a német határt Kelet-Poroszor-
szágnál.
23. Kormányrendelet a politikai pártok feloszlatásáról. 
23. Fegyveres németellenes, antifasiszta felkelés és államcsíny 
Romániában. Antonescu diktatúrája megbukik. Románia ki-
lép a Németország oldalán viselt háborúból, és 25-én hadat 
üzen Németországnak. 
25. Illyefalvánál a front átlépi a magyar határt.
29. A kormányzó Lakatos Géza vezérezredest nevezi ki mi-
niszterelnöknek. Horthy fogadja Szálasit. Felhívja arra, hogy 
intse követőit a rend és a nyugalom fenntartására. Arról beszél, 
hogy a háború már elveszett és nem tart sokáig, de elhatározott 
szándéka, hogy a bolsevizmust távol tartsa Magyarországtól. 
Szálasi arra a következtetésre jut, hogy a nyilasoknak Horthy 
nélkül kell átvenni a hatalmat. Veesenmayer türelemre inti. 

szepTeMber
Szeptember eleje: Megalakul a Magyar Front Intéző Bizott-
sága. Elnöke: Szakasits Árpád. A Nemzeti Ellenállási Mozga-
lom csatlakozik a Magyar Fronthoz.
7. A Koronatanács elfogadja Horthy fegyverszünetkérésére 
vonatkozó álláspontját. 
8. A román külügyminisztérium megállapítja, hogy beállt a 
hadiállapot Magyarország és Románia között. 
9. Antifasiszta fegyveres népfelkelés Bulgáriában.
15. Finnország bejelenti a hadiállapotot Németországgal. 
19. Horthynál megbeszélést tartanak a kiugrási kísérletbe 
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bevont vezetők. A tanácskozásra késve érkező Vörös János tá-
bornok átadja a kormányzónak az ún. Makarov-levelet. 
19. Churchill távirata Sztálinhoz és Roosevelthez: „... mi-
vel a szovjet hadsereg vonja ellenőrzése alá Magyarországot, 
természetes, hogy az ő érdekei érvényesülnek ott nagyobb 
mértékben”.
Szeptember vége: Budapestre érkezik Otto Skorzeny azzal 
a paranccsal, hogyha Horthy kiugrást kísérelne meg, ejtőer-
nyős egységével foglalja el a Várat és tartóztassa le Horthyt. 
Szeptember vége: A német főhadiszálláson Hitler vezetésé-
vel megbeszélések a magyarországi helyzetről. Veesenmayer 
tervét fogadják el, amely csak Horthy kilépési akciója esetén 
tartja szükségesnek a katonai beavatkozást. Ha Horthyt le kell 
váltani, helyébe Szálasi kerül, akinek személyi biztonságáért 
Veesenmayer felel. 

okTóber
1. Faragho Gábor vezetésével Moszkvába érkezik a magyar 
fegyverszüneti delegáció. 
6. A Marót-csoport felrobbantja a Gömbös-szobrot. 
9-18. Churchill–Sztálin-találkozó Moszkvában. Megállapod-
nak abban, hogy Magyarország 80-20 százalékban lesz szov-
jet, illetve angol–amerikai érdekszféra a háború után. 
10. Veesenmayer jelenti Ribbentropnak, hogy a magyar kor-
mány nem hajlandó folytatni a zsidók deportálását. 
11. Horthy megbízottai Moszkvában aláírják az előzetes fegy-
verszüneti megállapodást. 
15. Horthy Miklós kiáltványában bejelenti, hogy Magyaror-
szág kilép a háborúból. 
16. Kiragasztják az első nyilas plakátokat: „Aki a fegyvert le-
teszi, vagy erre parancsot ad, felkoncolandó.”
17. Vajna belügyminiszter módosítja a politikai pártokat fel-
oszlató augusztus 24-i belügyminiszteri rendeletet; engedé-
lyezi a Nyilaskeresztes Párt tevékenységét.
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18. Szegeden megjelenik az új demokratikus sajtó első kiad-
ványa, a Szegedi Népakarat.
20. A 4. Ukrán Hadseregcsoport parancsnokának parancsa az 
átálló magyar tisztekről, és katonákról: 
„Az 1. magyar hadsereg parancsnoka, vitéz lófő dálnoki Mik-
lós Béla vezérezredes vezérkarával együtt átjött a Vörös Had-
sereg oldalára, a németellenes közös harc megszervezése cél-
jából. Az utolsó napokban 5785 magyar tiszt és katona jött át... 
a magyar haderő tagjait barátságosan kell fogadni és a veszé-
lyes zónából azonnal biztonságos helyre kell őket kísérni ... 
az önként átjövőket el kell különíteni a hadifoglyoktól, jobb 
lakóhelyet kell biztosítani számukra és jobb élelmiszert...”
20. Véget ér a 9-e óta folyó páncéloscsata, a szovjet csapatok 
felszabadítják Debrecent. Elesett kilencezer, fogságba került 
tízezer magyar és német katona. 
26. A nyilasok felállítják a Nemzeti Számonkérő Széket. Nyo-
mozást folytatnak számos antifasiszta mellett volt jobboldali 
és szélsőjobboldali vetélytársak, így Hóman Bálint, Antal Ist-
ván, Baky László után is. Megfigyelés alatt tartják többek kö-
zött Imrédy Bélát és Rátz Jenőt. 
28. A Vörös Hadsereg átkel a Tiszán.
29. A budapesti hadművelet kezdete.
20-30. Húszezer magyar katona és tiszt megy át a 4. Ukrán 
Fronthoz. 

noveMber
4. Felrobban a németek által aláaknázott Margit híd.
7-9. A 3. Ukrán Front csapatai Apatinnál átkelnek a Dunán. 
8. A Szálasi-kormány fegyveres szolgálatra hívja be a bu da-
pesti férfilakosságot 17 évtől 60 éves korig. 
8. Megkezdődnek a Hegyeshalmon át Németországba irányu-
ló gyalogos deportálások, amelyek a hónap végéig tartanak. 
15. A honvédelmi miniszter totális mozgósítást rendel el: 
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12–70 éves korig nemre való tekintet nélkül minden magyar 
állampolgár katonai, illetve munkaszolgálatra kötelezett. 
21. Az MTI jelenti: „Aki most... kivonja magát a katonai szol-
gálatteljesítés alól és megszökik, számoljon azzal, hogy nem-
csak saját személyében halálbüntetéssel bűnhődik, hanem hoz-
zátartozóit is a legnagyobb veszélybe dönti... azok a katona-
szökevény rokonuk miatt a legsúlyosabban fognak lakolni.”
29. Vajna belügyminiszter hirdetményt ad ki a budapesti get-
tó létrehozásáról. 
30. Gerő Ernő és Nagy Imre Belgrádon keresztül Moszkvába 
utazik. Gerő, Nagy és Rákosi december 1–5. között többször 
tárgyal Molotovval, Dekanozovval és Puskinnal. December 
1-jén Sztálin is részt vesz a tárgyaláson, akinek javaslatára elfo-
gadják a magyar álláspontot: ideiglenes kormányt és ideiglenes 
nemzetgyűlést kell létrehozni. Gerő feljegyzése szerint Sztá-
lin többek között a következőket mondja: „... kérdezni fogják, 
honnan ez a kormány? Mi elfogadtuk volna Horthyt, de őt el-
vitték a németek. Kényszerítették aláírni a dokumentumot. Ha 
egyszer van dokumentum, mindegy, hogyan készült. Horthy er-
kölcsileg hulla. Szálasinak van még a kezében valami. A tábor-
nokoknak (Vörös és a többiek) nincs. Szükséges megteremteni 
a hatalom forrását. Minden országban megtették ténylegesen 
vagy formálisan... Az elnevezést illetően hadd gondolkozza-
nak a magyar elvtársak. Meg kell nézni a történelmet... A kor-
mányba nem kell bevinni a kicserélteket... Őket olyan embe-
reknek fogják tekinteni, akik Moszkvától függenek... Meg kell 
mondani nekik [a fegyverszüneti bizottság tagjainak és az át-
állt tábornokoknak], hogy a határok a régiek lesznek. Meg kell 
mondani, hogy fizetni kell. Meg kell nekik mondani: ha ők nem 
hajlandók, akkor mások jönnek és baloldalibb kormány lesz.”

deceMber
4. Szálasi látogatása Hitlernél. 
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8. A nyilas kormányszervek Sopronba és környékére 
települnek. 
9. Közös német–magyar rögtönítélő bíráskodás lép életbe 
Budapest területén.
10. Lezárják a budapesti gettó kapuit. Kb. 70 ezer ember ke-
rül ide. Egy lakásba 15-16, egy ágyra 3-4 ember jut. 
A Szálasi-kormány elrendeli – nemre való tekintet nélkül –
minden magyar állampolgár hadkötelezettségét 14–70 éves 
korig.
14. Debrecenben megalakul az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elő-
készítő Bizottsága. 
21. Megnyílik az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely a „magyar 
állami szuverenitás kizárólagos képviselőjének” nyilvánít-
ja magát. 
22. Megalakul dálnoki Miklós Béla Ideiglenes Nemzeti 
Kormánya. 
24. Bezárul a gyűrű Budapest körül.
Sopronkőhidán kivégzik Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyű-
lési képviselőt, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bi-
zottsága elnökét.
27. Puskin követ közli az Ideiglenes Nemzeti Kormány képvi-
selőivel, hogy a szovjet kormány kész fogadni a magyar fegy-
verszüneti delegációt.
27. Moszkvában megkezdődnek a szovjet-angol-amerikai 
megbeszélések a magyar fegyverszüneti feltételekről. 
28. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány hadat üzen Németor-
szágnak.
29. A Károlyi Mihály vezette Angliai Magyar Tanács és az 
egyesült államokbeli, Vámbéry Rusztem vezette Új Demok-
ratikus Magyarországért Harcoló Bizottság üdvözli és támo-
gatásáról biztosítja a debreceni kormányt. 

A História-évkönyv alapján összeállította: Kerecsényi Zoltán
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perT nyerTünk  
csurka lapja ellen

Két évvel ezelőtt a MeaSz tiltakozást szervezett az Új 
Színház akkor kinevezett új vezetése ellen.  az eseményen 
Hanti vilmos, a Measz elnöke áthúzott horogkeresztes 
kitűzőt viselt a kabátja hajtókáján. a szélsőjobboldali Ma-
gyar Fórum 2011. október 27-én megjelent számában az 
eseményről tudósító cikk illusztrációjaként közölt képen  
az áthúzást kiretusálták. ezért Hanti vilmos hamisítás és 
becsületsértés miatt beperelte a lapot.

2013. szeptember 4-i ítéletében a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság Papolczy Gizellát, a lap főszerkesztőjét becsületsér-
tés vétségéért becsületsértés vétségében elmarasztalta és egy 
év próbára bocsátotta..

A mai magyarországi sajtó helyzetében ritkán fordul elő, 
hogy a szélsőjobboldali média ellen becsületsértés, a jó hír-
név megsértése, esetleg hamisítás miatt indított perekben ne 
marginalizálja az ilyen megnyilvánulásokat. Üdvözöljük az 
ítéletet, és reméljük, a jövőben is hasonlóképpen járnak el az 
ilyen esetek megítélésekor.

Hanti Vilmos az eredeti kitűzővel
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a colosseuM igen,  

budapesT neM

Tarlós István főpolgármester ismét a rasszisták, az antisze-
miták oldalára állt. A Holokauszt Nemzetközi Emléknapján 
a római Colosseum sötétségbe borul, így tiltakoznak az olasz 
fővárosban a magyar Jobbik párt antiszemita kijelentései el-
len. A római főpolgármester felszólította az európai főváros-
okat, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. A Parlament és a Hő-
sök tere díszkivilágításának kikapcsolását Tarlós István főpol-
gármestertől az MSZP és az MSZDP nyílt levélben is kérte.

A MEASZ (Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsé-
ge – Összefogás a Demokráciáért) igen sajnálatosnak tartja, 
hogy Tarlós István főpolgármester ismét a rasszisták, az an-
tiszemiták oldalára állt, amikor végeredményben a római an-
tifasiszták akciójához való kapcsolódás gondolatát tekinti a 
nyugalmatlanság okozójának, állandó feszültségkeltőnek. Az 
meg végképp álságos Tarlós István részéről, amikor a nyílt le-
vélre adott válaszában gyakorlatilag kijelenti, hogy Budapest-
nek nincs szüksége mások örökös utánzására a még a formá-
lis gesztusok módjában sem. Mondja ezt ő, amikor a múlt év-
ben jobbikos kezdeményezésre a Parlamentnél Károlyi Mi-
hály első köztársasági elnökünk szobrának díszkivilágítását 
kapcsolták ki.

Forrás: MTI OS
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szóFiában ülÉsezeTT a Fir 
kongresszusa 

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) 2013. október 
5-én Szófiában – az antifasiszta harc kiemelkedő alakja, Geor-
gi Dimitrov hazájának fővárosában – tartotta XVI. kongresz-
szusát. A bulgáriai tanácskozáson 21 ország antifasiszta tag-
szervezete képviseltette magát, amelyre Európa minden ré-
széből érkezett 45 küldött vitatta meg a Berlinben tartott elő-
ző kongresszus óta végzett politikai munkájuk eredményeit, a 
nemzetközi életben bekövetkezett fejleményeket, antifasiszta 
harcuk elmúlt évekbeli tapasztalatait, valamint jövőbeli pers-
pektivikus lépéseiket. 

A kongresszust levélben köszöntötte a vendéglátó ország  
parlamentjének elnöke Mihail Mikov, aki a nemzetközi szer-
vezetnek kifejezte köszönetét az utóbbi időben végzett anti-
fasiszta tevékenységéért. 

Örvendetes, hogy a FIR-nek az elmúlt időben növekedett 
tagszervezeteinek a száma, s mozgásterét is tudta szélesíteni, 
s erre a kongresszusra is rekordszámban jöttek el tagszerveze-
teik képviselői. Fontos eseményként értékelték, hogy a FIR-be 
visszatért két szervezet, a Cseh Szabadságharcosok Szövetsé-
ge, valamint az Olasz Partizánok Nemzeti Szövetsége (ANPI).  

Hanti Vilmos, a FIR elnöke kongresszusi felszólalásában 
emlékeztetett arra, hogy hét évtizeddel a fasizmus feletti, vi-
lágra szóló győzelem után a szélsőjobb fasisztoid erői megerő-
södőben vannak, több helyen demokratikus választások során 
bekerültek a nemzeti parlamentekbe, de az Európai Parlament-
be is. Rámutatott arra, hogy a szélsőjobb embertelen ideoló-
giája egyre inkább fertőzi mindennapjainkat a médiumokban. 
„Terjedőben van a fasizmus előszobáját jelentő rasszizmus kü-
lönféle formája, s egyes országokban a szélsőjobb sorra meg-
találja a maga ellenségét, a gyűlölni való embercsoportokat. 



39

M E A S Z  2 0 1 4

A cigányok, a zsidók, a melegek, a muszlimok, a bevándor-
lók, a hajléktalanok, újabban a fogyatékosok jelentik a gyűlöl-
ni való embertársainkat, akiket a nácizmusra jellemzően bűn-
bakként felelőssé tesznek akár azért is, mert a gazdasági ne-
hézségek miatt rosszabbul élünk. A szélsőjobbra hajló kormá-
nyok engedményeket tesznek a szélsőjobbnak, csökkentik a 
sajtószabadságot, a demokratikus jogokat, a szociális vívmá-
nyokat, kiüresítik, lejáratják a polgárok előtt a parlamenti de-
mokráciát” – szögezte le a MEASZ elnöke. 

A MEASZ elnöke a belga parlament elnökével és a FIR 
főtitkárával a nemzetközi antifasiszta díj átadásán

A FIR kongresszusán sokan szóltak a növekvő európai új-
fasiszta veszélyről és előretörésről, a görög Arany Hajnal új-
fasiszta szervezet tevékenységéről, továbbá a romaellenesség-
ről. Magyarországgal összefüggésben említést tettek a jobbol-
dal növekvő ideológiai befolyásáról, sőt állami szintű térhódí-
tásáról, az autoriter hatalomgyakorláshoz, a Horthy-rendszer-
hez mint példához való visszatérésről. 
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A kongresszus többek között egyhangúan elfogadott egyik 
határozatában sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Hanti Vilmos, 
a FIR elnöke ellen 2012. augusztus 29-én elkövetett újnáci tá-
madás elkövetőit egy év elteltével sem sikerült még elfogni 
és bíróság elé állítani. A kongresszus arra kérte a magyar kor-
mányt, hogy ne késlekedjék a támadókat felkutatni. 

A kongresszuson tisztújításra is sor került, a küldöttek egy-
hangú szavazással ismét Hanti Vilmost választották meg a vi-
lágszervezet elnökének. 

A 2014-ben sorra kerülő Európa Parlament-i választásokra 
való felkészülés kapcsán a szervezet főtitkára szorgalmazta: 
„Válasszanak antifasisztákat az Európa Parlamentbe!”

A kongresszus résztvevői október 6-án a szófiai temetőben 
felkeresték Georgi Dimitrov a sírját, valamint azt a házat, ahol 
1923-ig, illegalitásba vonulásáig élt, és elhelyezték a megem-
lékezés virágait. 

Hanti Vilmos és Tóth József a belga parlamentben a 
magyar kiállítás megnyitásán
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eMlÉkezÉsek  
ságvári endrÉre

Meggyilkolásának évfordulóján
2013. július 26-án bensőséges keretek között, a MEASZ Nép-
színház utcai központjában álló emlékjelnél hajtottak fejet a 
Ságvári Endre emlékét fenntartó antifasiszták. 

Dr. Borsány György, a szövetség egyik alelnöke emléke-
zésében kiemelte: az utóbbi időszakban ennek a fiatalon meg-
gyilkolt antifasiszta ellenállónak az emlékeit sokan igyekez-
tek eltüntetni – szobrait, emléktábláit összetörni, eltávolí-
tani –, mégis él sok magyar baloldali és antifasiszta szívé-
ben. Borsány elmondta, Ságvárira nemcsak igen aktív ellen-
álló mozgalmárként lehet tekinteni, hanem irodalmárként 
is. Versei, meséi maradtak fenn, számos újságcikk is tanús-
kodik tehetségéről. Ságvári 2013 novemberében lett volna 
százesztendős. 

A szónok emlékeztetett arra, hogy az alaptörvény életbe lé-
pése óta Ságvárira nemzeti hősként – alkotmánnyal is védett, 
pozitív szereplőként – lehet tekinteni, mivel a jelenlegi hata-
lom ki tudja, milyen megfontolásból, a 1944. március 19-i na-
pot jelölte meg az addigi alkotmányos folytonosság megszaka-
dásának dátumaként az alaptörvény preambulumában. Esze-
rint 1944. július 27-re országunk elvesztette nemzeti önren-
delkezését, ugyanis idegen katonák szállták meg. Ságvári és 
társai a megszállók ellen küzdöttek. Ságvári tehát nem gyil-
kos hősként küzdött a németek és az őket kiszolgálók ellen. 

Születésének századik évfordulóján
Ságvári Endre születésének századik évfordulóján, 2013. 
novem ber 4-én a MEASZ emlékező beszélgetést tartott a nyi-
lasok áldozatául esett antifasiszta mártír tiszteletére.
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A Szekeres István alelnök által szervezett rendezvényen 
Hanti Vilmos elnök bevezetője után Borsány György alelnök 
röviden ismertette Ságvári életrajzát. Krausz Tamás történész 
professzor előadásának lényege az volt, hogy a 2006-ban a 

Legfelsőbb Bíróság (ma Kúria) rehabilitálta azt a kivégzett 
csendőrt, aki részt vett Ságvári elfogásában, illetve lelövésé-
ben, ami botrányos. A bíróság indoklása nagy felháborodást 
okozott, hiszen eszerint: „A csendőrök az akkor érvényes jog-
szabályoknak megfelelően jártak el.” Ez azt jelenti, hogy az 
ítélettel kriminalizálták az ellenállást – fejtette ki Krausz Ta-
más –, amivel teljesen legitimizálták a Szovjetunió ellen há-
borúzó Horthy-rendszert. Felhívta a figyelmet, hogy az ellen-
állás kriminalizálása azóta is zajlik, s a Horthy-korszak legiti-
málása ugyancsak–  ma már szobor formájában is. A most ki-
épülő, egyeduralkodó hatalmi struktúra ezzel is próbálja iga-
zolni magát.

Dr. Wiener György történész előadásában kifejtette, hogy 

Az évfordulóra kiadott képeslap
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a Measz állásFoglalása az MTa 
közTerüleTi lisTájáról 

(rövidÍTve) 
A Magyar Tudományos Akadémia 2013. április 23-án kel-
tezés nélküli állásfoglalást tett közzé Magyarország önkor-
mányzatai közterületeinek elnevezéseiről kimerítő jegyzéket 
készítve a hivatalosan elfogadható és nem elfogadható tör-
ténelmi nevekről. Az MTA állásfoglalása törvényi felhatal-
mazáson alapul, mégis széles körben vitát, sokakban nyug-
talanságot váltott ki, megint mások szerint nevetség tárgya 
az állásfoglalás egyik-másik tétele. A Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Szövetsége – Összefogás a Demokráciáért 
(MEASZ) nevében tiltakozunk a történelmi emlékezet hatal-
mi kisajátítása ellen. 

– meglepő módon – Európa sok országában több mint száz 
évig nem dőlt el a legitim államhatalmi forma. Nálunk erre 
1919-ben, majd 1945-ben Debrecenben, az Ideiglenes Nem-
zetgyűlés döntése nyomán tettek kísérlet.

Az előadásokat beszélgetés követte.

Fotó: Népszava
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Az MTA listája megbotránkoztatta az antifasiszta társadal-
mat: ez a jegyzék száműzi Magyarország köztereiről azok ne-
veit, akik hősi halált haltak a második világháború idején a fa-
siszták elleni harcokban, azokat a neveket, amelyek az anti-
fasiszta ellenállásra utalnak. Ugyanakkor teret ad a fajvédők-
ről, antiszemitákról történő köztéri elnevezéseknek. Különö-
sen kegyeletsértő a sok százezer elpusztult zsidó és nem zsi-
dó magyar emberre nézve, hogy ezentúl tilos lesz használni 
a második világháború magyarországi hadműveleteinek be-
fejezési napját, a béke első napját jelképező április 4-ét köz-
téri elnevezésként. Nem használható ezek után a „felszaba-
dítók” szó sem, pedig Magyarországot, a gettókat a fasizmus 
alól felszabadították. Nem használható maga a „felszabadu-
lás” szó sem, és nem használható a magyarországi zsidóság-
nak a gettók felszabadulását hozó Vörös Hadsereg neve sem. 
Mások mellett törölni kell a fasiszták ellen föllépő antifasisz-
ta mártír, Ságvári Endre nevét, aki Magyarország hitleri meg-
szállása idején, 1944-ben hősi halált halt. 

Az MTA sajnálatos módon segédkezik abban, hogy a poli-
tika történelmi kánont határozzon meg előrevetítve az orwelli 
világot. Lesújtónak tartjuk, hogy egy tudós testület részesévé 
vált e kisajátítási törekvésnek. A társadalmi emlékezet a poli-
tika által, felülről és kívülről nem kikényszeríthető, csak tor-
zítható. A MEASZ tagsága elutasítja a társadalmi párbeszédet 
romboló politikát. Meggyőződésünk, hogy nem lehet más út, 
mint a partnerség, az egyeztetés és a megegyezésre törekvés: 
„Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem 
is kevés.” (József Attila: A Dunánál)

Budapest, 2013. április 28.

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – Összefo-
gás a Demokráciáért elnöksége 
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üzeneT a ToM lanTos inTÉzeT 
konFerenciájának

az ellenállók Nemzetközi Szövetsége, a Magyar ellenállók 
és antifasiszták Szövetsége (MeaSz), a Nácizmus Nélkü-
li Magyarország (neM), a bajcsy-zsilinszky emlékbizott-
ság (bzSb), a Radnóti Miklós antirasszista-díj alapítvány 
(RaD), valamint több magyarországi antifasiszta szemé-
lyiség az alábbi üzenetet intézi a Tom Lantos Intézet zsi-
dó élet és antiszemitizmus a mai európában című konfe-
renciája résztvevői számára. 

Tisztelt Résztvevők!
Megértve a Tom Lantos Intézet által a konferencia elé ki-

tűzött célokat, hogy feltárja az európai antiszemitizmus okait 
és visszaszorításának lehetőségeit, jelen üzenet aláírói, átérez-
ve a felelősségüket a hazai társadalmi problémák megoldá-
sáért teendő erőfeszítésekben, az alábbi nyilatkozatot teszik.

A nácimentes Magyarországért!
A jelen üzenet aláírói szeretnék a magyar társadalomban 

meglévő komoly problémákra irányítani a figyelmet, hiszen 
súlyos gondokat, megoldandó feladatokat látnak a magyar tár-
sadalomban a szélsőjobboldali eszmék terjedésében. Az aláb-
biakban néhány tényt sorolunk fel ezzel kapcsolatban.

Nemzetközi felmérések bizonyítják, hogy hazánk lakossá-
ga az idegengyűlöletben, a rasszizmusban és antiszemitizmus-
ban a leginkább fertőzöttek között van Európában. 

A rendszerváltás utáni parlamenti politikák nem néztek 
szembe múltunkkal és – ennélfogva – nem tettek megfelelő 
intézkedéseket. 

Az elmúlt húsz évben a magyarországi szélsőjobboldali 
gondolatrendszer és annak szervezetei igen gyorsan megerő-
södtek. A Magyar Igazság és Élet Pártja eszméit követő Jobbik 
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hazánkban jelentős erőt képvisel. Ez a párt nyíltan zsidó-, ci-
gány-, idegengyűlölő és homofób. A parlamentben cigánybű-
nözésről, zsidó vérvádról, a zsidók számbavételéről szónokol-
nak. A jelenlegi kormány szóban elítéli ezeket a jelenségeket, 
de tettekben csupán „kirakatpolitikát” folytat az antiszemitiz-
mus terjedése ellen. A Jobbik nevű, bíróság által bejegyzett, 
valójában neonáci/újnyilas párt és az általa létrehozott gárda 
és csendőrség ellen ténylegesen nem lép fel, ahogyan nem lép 
fel a Magyar Parlamentben sokasodó nemzeti szocialista, náci 
jellegű megnyilvánulásokkal szemben, sőt anyagilag és sza-
vakban támogatja a szélsőjobboldal tevékenységét. 

Csak a példa kedvéért említjük a következőket.
– A jelenlegi kormány irányításával gőzerővel folyik az an-

tiszemita Horthy-rendszer rehabilitálása. Ennek része a Parla-
ment előtti tér átalakítása – visszaállítják a tér 1944-es arcu-
latát –, Károlyi Mihály – az első magyar köztársasági elnök – 
szobrának eltávolítása is. 

– Míg az antifasiszták Budapest fasizmus alóli felszaba-
dulását ünneplik, a jelenlegi vezetés a Honvédelmi Miniszté-
rium megemlékezésén a Hitler mellett harcoló magyar kato-
nákat dicsőíti. 

– Magyarországon nincs hathatós törvény a gyűlöletbeszéd 
és a gyűlölet-bűncselekmények ellen.

– A közoktatás területén történelemhamisítás zajlik, a tan-
könyvekben pozitív előjellel írnak antiszemita nézeteikről is-
mert személyekről. 

– A MEASZ által alapított Radnóti Miklós Antirasszista Dí-
jat korábban a Parlamentben adták át, azonban Kövér Lász-
ló házelnök 2010-ben kitiltotta az átadási ünnepséget az Or-
szágházból, mivel nem ért egyet a szervezet elveivel. Ugyan-
akkor Kövér László házelnök fölszólalt a Hitler-barát fasisz-
ta Nyirő József megemlékezésen.

– A hatóságok nem lépnek föl kellő módon, ha lelki és tett-
leges támadások érnek zsidókat, cigányokat, melegeket, de 
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akár azt az embert is, aki nyíltan kiáll az antiszemitizmus el-
len. Több mint egy esztendeje nem találták meg és nem von-
ták felelősségre azt a 15–20 fős újnáci csoportot, amely a fő-
polgármester által kinevezett Új Színház szélsőjobboldali 
vezetése elleni tömegdemonstrációt követően Hanti Vilmos 
MEASZ-elnököt megtámadta, fizikailag bántalmazta.

– A kuruc.info nevű internetes honlap 2012. július 18-án 
vérdíjat tűzött ki azokra, akik demonstrációt tartottak a hábo-
rús bűntett gyanúja miatt őrizetbe vett Csatáry László otthona 
előtt. Következmények nélkül maradt az, hogy pénzjutalom 
felajánlásával a „magyarellenes zsidók” felkutatására buzdító 
szélsőjobboldali portál felhívása nyomán hónapokon keresztül 
több antifasiszta tüntető számtalan életveszélyes és gyalázko-
dó fenyegetést kapott. 

– Nemrég magyar bíróság elmarasztalta Karsai László 
egyetemi tanszékvezető történészprofesszort, mert a Jobbikot 
publikusan nácinak merte minősíteni.

Reményünket fejezzük ki, hogy levelünkkel hozzájárul-
hattunk felvállalt témájukban a reális magyarországi helyzet-
kép megismeréséhez.

Budapest, 2013. szeptember 20.

A FIR nevében Hanti Vilmos elnök,
a MEASZ nevében Szekeres István és dr. Borsány György 

alelnökök,
a NeM részéről Pál Gizella és dr. Lebovits Imre,

a BZSB részéről Kerecsényi Zoltán ügyvezető, 
a RAD nevében Barát Tamás kuratóriumi elnök, 

valamint
a magyarországi antifasiszta személyiségek nevében: 

Garai-Édler Eszter és Garai Róbert.
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neM „csak” zsidó ügy
a Holokauszt emlékközpontban a 2013. április 16-i  meg-
emlékezés a magyarországi holokauszt áldozataira igazán 
felemelő volt. arányosságot tapasztaltam mind a monda-
nivalóban, mind a programban. a protokolláris elemek 
mellett kellő helyet kapott az emlékközpontot a pályáza-
tok, az elismerések, a kiállítások révén mára jellemző szé-
les körű munka is. Sőt hiánypótlóan az is elhangzott, hogy 
az emlékközpont támaszkodik arra is, amelyet a jogelőd, 
az auschwitz alapítvány tett.

Ma már felejtődni látszik, hogy az Auschwitz Alapítványt 
a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 
alapította a rendszerváltás hajnalán, s ez a szövetség adott szá-
mára működési helyet, infrastruktúrát. A MEASZ tagjai vol-
tak azok az ügy iránt elkötelezett emberek, akik elhivatott 
munkát, erkölcsi hátteret nyújtottak az igazán kiváló kurató-
riumi elnök, Vámos Tibor akadémikus vezette alapítvány ered-
ményes működéséhez.

Magam, aki már 21 éve vagyok a MEASZ elnökségének 
tagja, végigkísérhettem a sok-sok tépelődést, közös gondol-
kodást, hova is kerüljön a holokausztot bemutató múzeum. 
Azokkal értettem-értek egyet, akik a holokausztot – noha az 
áldozatok túlnyomóan a zsidó emberek voltak – nem tekintik 
„csak” zsidó ügynek. Ha felsoroljuk az áldozatok minél telje-
sebb körét, azt is érzékeltethetjük, hogy az embertelen bűnös 
fasizmus sokkal szélesebb körre jelentett veszélyt, s most 
nagyon idézőjelben mondom, mint „csak” zsidó származású 
embertársainkra. 

A Páva utcai egykori zsinagóga helyszíne kizárólagosságot 
sugalló szimbólum, ráadásul a főváros központjától nehezen 
megközelíthető helyen található. Egyetértek György Péter Rad-
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nóti-díjas esztéta korábbi szavaival: „Az emlékezet helyeinek a 
városi szövetekben kell helyet kapniuk.” Ő a korábbi gettó terü-
letét, vagyis a városközpontban a Rumbach Sebestyén utcai zsi-
nagógát tartotta alkalmasabbnak a múzeum helyszínének. A 
Horn-kormány idején kibontakozó hosszú küzdelem után, ami-
kor még mindig nem volt megfelelő hely a múzeumnak, el kel-
lett fogadni az Orbán-kormány ajánlatát, amely azt az értelme-
zést támogatta, hogy a holokauszt múzeuma zsidó ügy.

A zsinagógatér eredeti zsinagógaformák közötti helyreállí-
tása elvette a kiállítási teret, és tovább hangsúlyozta az ügy 
újragettósítását. Magam ezt akkor, már a MEASZ elnökeként, 
úgy éltem meg, hogy mint az Auschwitz Alapítvány alapító-
jának képviselőjét fölkeresett az alapítvány kuratóriumi kül-
döttsége. Kérték, hogy a MEASZ mondjon le addigi egy fő 
kuratóriumi helyéről és alapítói jogáról, így a Fidesz befejez-
né a munkát. Azt válaszoltam, ha minden ezen múlik, a 
MEASZ nem gördíthet akadályt a holokausztmúzeum létre-
hozása elé, hisz ezzel több mint tízéves küzdelmünk végére 
tehetünk pontot. Így a MEASZ a kérésnek megfelelően járt el. 
Bíztunk abban, hogy a közös cél e formaságok nélkül úgyis 
össze fog minket tartani mint édes gyermekünkkel. Összetart 
bennünket a múzeumért munkálkodókkal vallott következe-
tes vágyunk: soha többé fasizmust!

A MEASZ továbbra is a holokauszt nemzeti értelmezésének 
zászlóvivője. Reménykedünk, hogy ezt a gondolatot egyre töb-
ben magukénak fogják érezni, hiszen napjainkban, más törté-
nelmi-társadalmi helyzetben, mégis egyre inkább találkozunk 
a szélsőjobb ideológiájának terjedésével életünk szinte minden 
területén. Ezt jelentősen fölerősíti a kétharmados többségű kor-
mánypártok szélsőjobbra hajló ideológiai gőz  hengere.

Tudjuk, a szélsőjobb nagyon is ért a bűnbakképzéshez, poli-
tikájának, gyűlölködésének ez az egyik alapja. Napjainkra ez 
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kedves olvasónk!
A MEASZ a túléléséért, a létéért küzd három éve! 2013 
decem berére az anyagi ellehetetlenülés határához érkez-
tünk! Köszönjük, hogy eddig sikerült a MEASZ-t tagja-
ink, támogatóink segítségével fenntartanunk, ami manap-
ság komoly antifasiszta tett is! Ne engedjétek a MEASZ-t 
is elveszni!

Várjuk a Te támogatásodat is! Számlaszámunk: 
Erstebank, 1160000-00000000-10388514.

Csekkel: 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I. 6.
Adód (ismerőseid adójának) 1 százalékának felajánlásá-

val, adószámunk: 19019381.
Segítségeddel biztosabban túléljük a – reméljük, átme-

neti – nehéz helyzetet.
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke 

több irányba is erősödött. Ezért abban is egyetértek György 
Péterrel, hogy „a holokauszt emlékezetének egyik legfonto-
sabb célja ma Magyarországon az, hogy megvédje a cigányo-
kat”. Igen, ma a cigányokra leselkedik a legnagyobb rasszis-
ta veszély.

A mai szélsőjobb ellen széles körű összefogással tudunk 
hatékonyan föllépni. Minél több politikai erőt kell megnyer-
nünk az antifasiszta értékek képviseletére, hiszen az antifasiz-
mus nem jobb- vagy baloldaliság kérdése, hanem humanista 
életút. Ha békés polgárokként kényelmesen hátradőlünk a 
karosszékünkben, és arra gondolunk, hogy társadalmunk szél-
sőjobbra tolódása nem a mi ügyünk, könnyen járhatunk úgy, 
mint amiről az ismert német evangélikus lelkész versében 
szól: most, amikor értem jönnek, már nincs, aki szóljon értem.

Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke 
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HadiFoglyok TiszTeleTÉre
Kilencven esztendővel ezelőtt, 1923 nyarán számolták fel a 
Veszprém megyei Csót község határában a hadifogolytábort. 
2013. június 19-én, dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, 
volt honvédelmi államtitkár, valamint Kerecsényi Zoltán, a 
MEASZ alelnöke felkereste az egykori tábor emlékhelyét, és 
koszorút helyeztek el a mementónál.

A Veszprém megyei Csót község határában 1915 és 1923 
között működő tábor emlékét ma már csak a kakukk-hegyi 
hadifogoly-temető sírjai őrzik. A tábort 1923 után teljesen le-
bontották, eltűntek a barakkok, a postahivatal, a kórház, a tisz-
ti kaszinó, a mozi épületei, valamint a visszaemlékezők által 
Semiszlierődnek nevezett őrtorony is.

– vegy –

Az izraeli Latrunban épül a II. világháborúban részt vett 
zsidó ellenállók múzeuma. Hanti Vilmos az építőkkel
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szlovákia És cseHország 
állaMelnöke is Tagja Hazája 

anTiFasiszTa szöveTsÉgÉnek
Augusztus 29-én, Besztercebányán, a szlovák nemzeti felkelés 
(Slovenské národné povstanie) emlékművénél a 69 esztendő-
vel ezelőtti antifasiszta nemzeti felszabadító harc hősei előtt 
tisztelegtek. A szlovákiai állami eseményre a Magyar Ellen-
állók és Antifasiszták Szövetségét (MEASZ) is meghívták, a 
magyar antifasiszták delegációja nevében Hanti Vilmos elnök 
helyezte el az emlékezés virágait.

A szlovák nemzeti felkelésben 1200 magyar antifasiszta 
ellenálló is részt vett, ami külön dicsőség a magyar mozga-
lom számára. 

A MEASZ testvérszervezetét, a szlovákiai antifasiszták 
szövetségét az állam rendkívül megbecsüli, állami támoga-
tást kap, ahogy az antifasiszta nevelésügy is. A szlovák anti-
fasiszta szervezetnek a köztársasági elnök és a kormányfő is 
hivatalos tagja, ami példaértékű. Ezzel ellentétben Magyaror-
szágon a jelenlegi hatalom a MEASZ-tól megvonta az állami 
támogatást, nem segíti az antifasiszta törekvéseket, a házel-
nök a magyar parlament épületéből is kitiltotta a szövetséget. 

A cseh antifasiszta szervezet kongresszusán Milos Zeman 
államelnök Hanti Vilmossal
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ki az anTiFasiszTa?
a Measz-ban azt szoktuk mondani, hogy az antifasiz-
mus nem jobb- vagy baloldaliság kérdése, hanem huma-
nista életút. Mindenkit antifasisztának tartunk, aki nem 
fasiszta.

Természetesen jobban elismerjük azokat, akik a gyilkos esz-
métől tudatosan el is határolódnak, mi több, föl is lépnek elle-
ne. Ennek a föllépésnek is legkülönfélébb módja lehet, s annak 
legkülönfélébb intenzitása. Látható, igen széles a paletta. Ma-
guk az antifasiszták sokszínűen vélekednek a világról, merő-
ben ellentétes nézeteket képviselhetnek. Akár nem is szerethe-
tik egymás, akár más területen még pártpolitikai ellenfelek is 
lehetnek. Egy dolog viszont összeköti őket egymással: az an-
tifasizmusuk. Ezért is mondjuk a MEASZ-ban, hogy azt néz-
zük, ami összeköt bennünket, s ne azt, ami szétválaszt. Akkor 
lehetünk eredményesek, akkor tudunk igazán felnőni a haté-
konyabb antifasiszta összefogáshoz, ha az antifasiszta célo-
kért félre tudjuk tenni egymással szembeni egyéb vélemény-
különbségünket, netán ellenérzésünket, netán „utálatunkat”.

Pedagógusként átéltem, hogy osztályomban a szülők ide-
ológiai viták miatt orroltak egymásra. Ezt még a nyolcvanas 
években „lájtosan” tették. Voltak templomba járók, voltak, 
akik (Orbán Viktorhoz hasonlóan) utálták a papokat, voltak, 
akik az adott hatalomba beépülve kritikátlanul képviseltek sok 
hülyeséget, voltak, akik ezt mélyen megvetették, pedig ők is 
beépültek a hatalomba, s voltak, akik minden hatalomba be-
épülőt megvetettek. Ilyen helyzetben fordult elő, hogy egy 
gyermektáborból késő este hazafelé jövet buszunk bedöglött. 
Az egyébként egymással nem jó kapcsolatban lévő szülők egy 
emberként nyújtottak segítséget a gyermekek hazaszállításá-
hoz. Nem nézték, ki kinek a csemetéje, a lényeg az volt, hogy 
az összes gyermek hazajusson. Kocsikat szereztek, volt, aki 
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szendvicset csinált mindenkinek; egy szülő – mivel este már 
hűvös volt – melegítőket hozott.

A baj összehozta a felnőtteket. Utána tartottam egy tábori 
találkozót a gyerekekkel meg a szülőkkel. Elmondtam nekik (a 
nyolcvanas években!), hogy annak ellenére, hogy más-más az 
életük, kiválóan vizsgáztak emberszeretetből. Kértem őket, le-
gyen a béke szigete az osztályunk! Tegyék félre azt, ami elvá-
laszt, s éljünk közösen a gyermekeinkért! Azután mintha „tün-
dér” szállt volna le ránk, a szülők egymást jobban tolerálták, 
ha nem is fogadták el egymás nézeteit, de tudomásul vették.

Az antifasiszta mozgalomban azért dolgozunk, hogy a még 
nagyobb, az igazán nagy bajt elkerüljük.

Jó lenne, ha már most egymás nézeteit tolerálni tudnánk, 
amikor szerencsére még az igazán nagy baj nem köszöntött 
ránk. Ha össze tudunk fogni, növelhetjük cselekvőképessé-
günket. Ha nem ezt tesszük – higgyétek el – egyikőnk sem 
ússza meg, belepusztulunk.

Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke
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a TeTTesek MÉg nincsenek Meg
Egy éve támadták meg neonácik Hanti Vilmost. Az akkori tudósí-
tásokból idézünk: „2012. augusztus 29-én MEASZ kezdeményezé-
sére az antiszemitizmussal és a rasszizmussal szembeni összefogás-
ra szólítottak fel a magyar társadalmat baloldali, illetve antifasiszta 
szervezetek a Budapesten tartott demonstrációjukon. Hanti Vilmost 
a demonstráció helyszínéről távozóban egy 15-20 tagú fekete ruhás 
csoport körbevette… az egyik feketeruhás megütötte az antifasiszta 
vezetőt.” A jelenleg kormányzó jobboldal korábbi gyújtó hangú nyi-
latkozatai által is tüzelt szélsőjobboldal ma már rendszeresen és az 
államhatalom által alig zavartatva támad egyszerű állampolgárok-
ra, a kirekesztés ellen fellépő, haladó gondolkodású demokratákra.

Egy évvel későbbi interjúból közlünk részleteket.
– Egy év alatt kiheverte a támadást?
– Fizikailag már néhány nappal később, lelkileg még nem...
– Sokan fejezték ki szolidaritásukat akkor önnel.
– Alig győztem köszönetet mondani. Hazai közéleti személyisé-

gektől, pártoktól, civil szervezetektől, egyházaktól, több kontinens-
ről is érkeztek szolidaritási jelzések… Az országban másságuk alap-
ján többször megtámadtak zsidókat, cigányokat, melegeket…, de ta-
lán először fordult elő, hogy antifasiszta vezetőt tettlegesen bántal-
mazzanak… A kormánytól természetesen nem kaptam együttérzést. 

– Megtalálták az elkövetőket? 
– Csak annyit tudok, hogy a rendőrség nagy erőkkel nyomoz…
– Nem fél Budapest utcáin?
– Az eset után többször álmodtam arról, hogy nácik üldöznek… 

Nem szabad félnünk, mert a szélsőjobbosok még inkább „nyereg-
ben” érezhetik magukat. Olyan politika kell, olyan közbiztonság, 
amely kizárja az ilyen agresszív helyzeteket.

Vádolom Orbán Viktort, hogy cinkos együttműködéssel Magyar-
országra szabadítja a fasizmust, amely már nem csíra, hanem las-
san szárba szökkenő, pusztító gyom. Nekünk, antifasisztáknak to-
vábbra is összefogva tennünk kell azért, hogy a már egyszer világ-
égéshez vezető fasiszta mentalitást száműzzük. Úgy tűnik, a parla-
ment kétharmados többségű kormányára ebben nem számíthatunk.

- pál -
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elnökünk szenT jakab ÚTján
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke 2013 nyarán ismét részt 
vett az úgynevezett El Caminón, azon a hatszáz kilométeres, 
gyalogos zarándokúton, amely Szent Jakab nyomán vezet 
Compostelába. Az 55 éves elnök negyedik alkalommal tette 
meg a zarándokutat. Most Magyarországért választotta ezt a  
fizikailag igencsak megpróbáló utat, amelynek minden napjá-
ról számot adott az Egyházfórum című lapban.

Az évkönyv lezárásának napján, november 15-én, Vallás és 
antifasizmus címmel tartott előadást a MEASZ-ban Wildmann 
János főszerkesztő, Deák Dániel szerkesztő és Hanti Vilmos, 
akinek írása jelent meg az Egyháfórumban. 

Útban Santiago de Compostelába
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HORTHy-SzObORÁLLíTÁS: MIéRT 
neM inTÉzkedik rogán?

A debreceni lelkes Horthy-táblaavató Bölcskei Gusztáv ma-
gyar református püspök, a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke nagy meglepetésre a Tom Lantos 
Intézet parlamenti „antiszemitizmus” konferenciáján előadást 
tarthatott. Ebből következően jogos elvárás, hogy e kérdésben 
cinkos hallgatásával ne erősítse magáról a Horthy-barát képet. 
Van-e felelőssége a Horthy-szobor templombeli avatása miatt 
a többi keresztény-keresztyén egyháznak, a keresztény embe-
reknek is? Másoknak? A kerületi önkormányzatnak? Ezeket 
a kérdéseket feszegeti Hanti Vilmos Facebook-oldalán, aki a 
MEASZ és a FIR (Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövet-
sége – Ellenállók Nemzetközi Szövetsége) elnöke, s aki sze-
mélyesen részt vett a szoboravatás elleni vasárnapi tüntetésen.

A MEASZ elnöke szerint a szélsőjobbra tartó Orbán-kor-
mány restaurációs törekvésével egyfajta „újhorthyzmust” 
igyekszik megvalósítani, így nem csoda, ha ezt követve töb-
ben igyekeznek ennek megfelelni. Ennek a politikának esz-
közei Hegedűsék Horthy-szobrának avatása. A kétharmad, ha 
akarta volna, „Orbán csettintésére” megakadályozhatta volna 
fővárosunk újabb szégyenét. A szobrot a református templom 
területén, de a Szabadság tér látványát is befolyásoló utcafron-
ton avatták föl. A történtekért a kerületi fideszes–keresztény-
demokrata többségű önkormányzat egyaránt felelős, de a re-
formátus egyház mellett felelősséggel tartozik minden keresz-
tény egyház, minden keresztény ember is.
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a Measz közleménye Horthy szobrának 
avatása ügyében
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége fölszólítja 
Tom Lantos Intézetnek a Parlamentben november elején tar-
tott konferencia előadóit, hogy határolódjanak el a budapesti 
Horthy-szobor felállításától. A konferencia előadóinak mon-
danivalója csak így lehet hiteles, s amelyiküknek módjában 
áll, bontassa is le a szobrot a Szabadság téri református temp-
lomnak a közterület képét is befolyásoló bejárata elől.

a Measz elnöksége

Miért piros háromszög?
A Horthy-szobor budapesti felállítása elleni tüntetésen – 
novem ber 3-án – megkérdezték a MEASZ elnökétől, mit je-
lent a hegyével lefelé fordított piros háromszög, miért viseli. 

A lefelé fordított piros színű háromszög az antifasiszta el-
lenállás nemzetközi szimbóluma!

Mindenki maga döntheti el, hogy hallgatásával támogat-
ja a szoborállítást vagy elítéli azt. A Horthy-szobor felavatá-
sát szervező Jobbikról Hanti Vilmos kijelentette: „a Jobbik 
saját magát minősítette nem demokratikus pártnak, még ha 
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szélsőséges, újnáci sajátosságát tagadja is”. Hanti a Facebook-
oldalán megemlíti, hogy a Horthy-szobor budapesti felállí-
tása elleni tüntetésen többen megkérdezték tőle, mit jelent a 
hegyével lefelé fordított piros háromszög, amit viselt. Kifej-
ti, hogy a piros háromszög az antifasiszta ellenállás nemzet-
közi szimbóluma.

A holokauszt koncentrációs táboraiban jól láthatóan kel-
lett viselni a különféle színű háromszögeket. Például a sárga 
háromszög a zsidókat jelölte meg, a cigányokat a fekete és a 
barna. Akik nem származási alapon, hanem saját döntésük ré-
vén, az antifasiszta ellenállás hazafiságát választva kerültek a 
haláltáborokba (természetesen közöttük sok zsidó és cigány 
is volt), azok viselték a piros háromszöget. Orbán politikájá-
nak bírálata nem kizárólag zsidó ügy, annak hatása minden 
magyart érint, hacsak nem tartozik Orbán szűkebb családjá-
hoz, baráti köréhez. Mindezek jelzéseként viselte a MEASZ-
elnök a piros háromszöget.

Mindezekhez Hanti a Hírhatár kérdésére hozzátette, hogy 
Rogán Antal V. kerületi fideszes polgármester fölháborodása 
akkor lesz számára nem képmutató, ha saját hatáskörében a 
meglévő törvények alapján eltávolíttatja a Szabadság tér képét 
jelentősen befolyásoló csúfságot vagy a parlamentben olyan 
törvényt hozat a kétharmaddal, amely eleve nem teszi lehető-
vé Horthy-szobrok, Horthy-táblák állítását, közterületek elne-
vezését Horthyról.

„Újhorthyzmus”
A november 3-i, budapesti, Szabadság téri Horthy-szo-

bor felállítása újabb állomása a jelenlegi hatalom restaurá-
ciós törekvésének, amellyel egyfajta „újhorthyzmust” igyek-
szik megvalósítani. Hegedűsék ennek a politikának eszközei.

A hatalom politikájának bírálata nem kizárólag zsidó ügy, 
annak hatása minden magyart érint!

Forrás: Hírhatár
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józsef attila

a szigeten
Margitsziget, hol joghurtot söröztem,
hol csókolóztam állva, séta közben –

Mily drága vagy, lágy röptű lombjaiddal,
polgári áron enyhült gondjaiddal!...

Mint egeret a macska, a melegben
csak lestem, egy levélke hátha rebben.

Ugy izlett már a levegő is régen,
mint állott sör, habja se volt az égen.

Kiléptem hát, hogy enyhülésre leljek, –
de „Hoch!”-ok zúgtak és rekedtebb „Heil”-ek,

csámpás Wotanok téglavörös arccal, 
több macklenburgi kisiparos dalkar

zajongta, hogy csak ő van a világon,
és megvalósul a keleti álom!

Barna szmokingban huzták a zenészek –
de kinek huzták, melyik nép a részeg?

Ezt ők döntsék el, a felsőbb hatalmak,
akik nem adtak egy pici nyugalmat.

Mert én azon tünődtem meglepetve,
mért mentem éppen a Margitszigetre?
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Az előző oldalon lévő, kevésbé ismert József Attila-vers 
1934-ben íródott, s most a Hitler ’33 című antifasiszta iro-
dalmi antológiában jelent meg csakúgy, mint Weöres Sándor 
Scherzo (A gázmesterek) című költeménye. Ezekből közlünk 
részleteket.

Weöres Sándor
scherzo 

(a gázmesterek)
(Huizinga a nemzetiszocialimust a viceházmesterek forradalmának 

nevezte.)
…Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak,
bozontjukkal billentenek,
de hirtelen nyílik egy ablak
a mosókonyhán lakó vadaknak
Bedobják a gázmesterek…

Meg nem születettek kiontott
magzatvízben fetrengenek,
születnek orcátlan porontyok,
fürgék, falánkok mint a pontyok,
ők lesznek a gázmesterek.

Robbanó szemétládák hullnak
és megfúlnak az emberek:
törmeléket, rongyot rabolnak,
mohón hullahegyeket falnak,
vigadnak a gázmesterek.

Húzódj a végső napsugárba,
bár a nyarat nem menti meg:
pléhmajom mászik dinnyefára,
kihal az emberek világa
és élnek a gázmesterek.
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eMlÉkTábla radnóTi Miklósnak
Kővágóörsön 2013. szeptember 7-én leplezték le azt a gránit 
emléktáblát, amelyet a jeles magyar költő, műfordító, a 
magyar antifasiszta líra kiemelkedő művelője, Radnóti 
Miklós emlékére állítottak a helyiek, valamint magyar 
antifasiszták és Radnóti Veszprém megyei tisztelői.

Radnóti Miklós 1935 augusztusában 
tartózkodott ezen a vidéken, néhány nappal 
azután, hogy feleségül vette Gyarmati 
Fannit. Gyakorlatilag ez volt a nászútjuk. 
1935. augusztus 15-én a két kővágóörsi 
születésű irodalmár, Lakatos Péter Pál 
újságíró, költő, a Népszava  egykori 
munkatársa, valamint Szalai Imre író, 
építész meghívására jött Radnóti és Fanni 
Kővágóörsre. Erről egy fényképfelvétel 

is tanúskodik (A fotó a hátsó belső borítón 
található.) A fotón a költő és fiatal hitvese áll 
Lakatos Péter Pál kisfia, Laci társaságában 

a kővágóörsi templom előtt. Fanni 1926 őszén ismerte 
meg Radnóti Miklóst. Radnóti 17 éves, Gyarmati Fanni 
14 éves volt, ugyanahhoz a tanár-házaspárhoz jártak 
matematikakorrepetálásra. Radnóti mindent megtett, 
hogy tetsszen Fifinek. Megismerkedésük után hamarosan 
megszületett az első szerelmes vers is. 1935. augusztus 11-
én összeházasodtak, közös otthonukat a Pozsonyi út 1. szám 
alatti ház második emeletén rendezték be. 

Fanni alakját férje számos költeményben megörökítette. 
Róla szól a Két karodban című vers, meg az Erőltetett menet 
halhatatlan sora: „és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt”.

A munkaszolgálatba hurcolt költő számára Fanni jelentette 
a biztos pontot, a kapaszkodót, az élethez való köteléket. 

Kerecsényi 
Zoltán alelnök a 

táblával
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1944-ben – nem sokkal meggyilkolása előtt – is hozzá 
írta verseit, a Hetedik eclogát és a Levél a hitveshez című 
költeményt.

Talán a gondtalan derűt megidéző A la recherche című 
verse a balatoni nászút, a kővágóörsi emlékekből fakadhat, 
amikor a költőbarátokkal az egyik kővágóörs-révfülöpi 
pincénél borozgattak:

„Régi szelid esték, ti is emlékké nemesedtek!
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján?
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?”
A magyar irodalom legszebb szerelmes verseinek ihletője, 

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 2013. szeptember 8-án 
töltötte be 101. életévét.

A tábla leleplezése után Radnóti- és Bajcsy-Zsilinszky-
emlékülést tartottak a falu könyvtárában, ahol dr. Vitányi Iván, 
a Magyar Országgyűlés képviselője, a MEASZ – Bajcsy-
Zsilinszky Emlékbizottság tiszteletbeli elnöke fiatalkori 
tapasztalatain keresztül nyújtott szemléletes képet a Horthy-
korszak politikai-kulturális viszonyairól, benne Radnóti 
és társai munkásságáról. Emlékeztetett: Radnótit hetven 
esztendővel ezelőtt, 1943-ban Bajcsy-Zsilinszky Endre hathatós 
közreműködésével mentették fel a munkaszolgálat alól.

A község könyvtárépületének falán – Kerecsényi Zoltán 
MEASZ alelnök kezdeményezésére – elhelyezett emléktáblát 
Vitányi Iván, Horváth Dezső polgármester illetve Hanti 
Vilmos, a MEASZ elnöke leplezte el. A rendezvény zárásaként 
a résztvevők koszorút vittek Bajcsy-Zsilinszky Endre Balaton-
parti emlékházához is.

Nagypál Anikó
Forrás: hirhatar.hu
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PaTaKIRa eMLéKező aNTIFaSISzTa 
KüLDÖTTSég KőbÁNyÁN

a MeaSz antifasiszta küldöttséget szervezett 2013. ok-
tóber 15-re a kőbányai Szent László (volt Pataki) térre. 
a nyilas hatalomátvétel évfordulójára időzített találkozó 
apropója az volt, hogy a kőbányai antifasiszta mártír, Pa-
taki István szobrát nemrégiben az önkormányzat erről a 
helyről helyezte át egy kevésbé ismert és látogatott kőbá-
nyai helyszínre.

Az eseményen többek között Pataki egykori sopronkőhi-
dai rabtársának, a jeles antifasiszta politikusnak, országgyű-
lési képviselőnek, dr. Vitányi Ivánnak gondolatai hangzottak 
el távollétében, amelyeket az alábbiakban idézünk.

„Sajnálom, hogy külföldi utam miatt nem tudok részt venni 
a megemlékezésen, de fontosnak tartom, hogy megemlékez-
zünk róla személyesen, és általában az ellenállásról. Én azon 
kevesek közé tartozom, akik még személyesen találkozhattak 
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vele. Igaz, ez már tragikus körülmények között történt a sop-
ronkőhidai fegyházban 1944 decemberében a reggeli séták 
alatt, vagy amikor együtt várakoztunk a kihallgatásra. Értet-
tük egymást. A pere korábban volt, rezzenéstelen arccal mond-
ta: „Engem, bennünket ki fognak végezni. De vállalom, amit 
csináltam. Ezt kellett tennem.”

Manapság a hatalmon lévő jobboldal, úgy látszik, a kivég-
zők pártján áll, azt hirdeti hogy az ellenállók, így Patakiék a 
diktatúrát akarták. El is vitték az emlékművét innen.

Állításuk azonban nem igaz! Mi teljes szívvel hittünk a 
demokratikus szocializmusban, és teljes szívvel fordultunk 
szembe a nacionalista diktatúrával. A szabadságért és Magyar-
ország felemelkedéséért vállaltuk Patakival együtt a legrosz-
szabbat is. Antifasiszta társaink, így Pataki is, hősök voltak. 
Bízunk abban, hogy a »centrális erőtér« ma Magyarországon 
tomboló autoritarizmusa nem vezet el a teljes diktatúráig, és 
jövőre felszabadultan, nyíltan ápolhatjuk hőseink, így Pata-
ki István emlékét is!

Pataki István unokaöccsétől kapott relikviák
Fotók: Pál Gizella
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a Measz a Xiii. kerüleTben
A MEASZ XIII. kerületi szervezete 
– már több mint húsz éve – rendsze-
resen szervez klubnapokat. Mosta-
nában a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban tartja összejöveteleit. Meg-
hívott vendég volt Ormos Mária 
történész, Angyal Ádám, a kerület 
díszpolgára, Németh Péter, a Nép-
szava főszerkesztője, Arató György, 
a kerület főépítésze, Polgár Iván 
mérnök szakértő, Tóth József, a ke-
rület polgármestere,, országgyűlési 
képviselő és Gerő András történész.

Tóth Mihály vezérőrnagy tisztele-
tére emléktáblát avattak a kerületi önkormányzat, a MEASZ 
és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. 
2013-ban megemlékeztek Gidófalvy Lajos honvéd alezredes-
ről, a KISKA mártírjairól, Ságvári Endre születésének 100. 
évfordulójáról, valamint a szervezet elnökeiről: Sárközi Sán-
dorról és Jándi Mihálynéról.

Köszöntötték szépkorú tagjaikat, és részt vettek a kerület 
kegyeleti rendezvényein.

csakazÉrTis!
Szociáldemokrata lap jelent meg 1991–1993-ig Csakazértis! 
címmel. Felelős szerkesztője elnökünk, Hanti Vilmos volt, 
aki a 2013 tavaszán Magyar Újságírók Országos Szövetségé-
ben szervezett megemlékezést a lapról. Itt mutatta be a cím-
feliratát, amelyre még sokan emlékezhetnek. Lásd hátsó bo-
rítónk fotóját.

Tóth Mihály
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