Tovább

Évkönyv

2015

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz
Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat!
„Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint
ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik
bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap
már a favágó, - várja, de addig is új levelet hajt.”
(Radnóti Miklós)
Csak reménykedhetünk abban, hogy Radnóti vészjósló sötét sorai napjaink
Magyarországán nem lesznek aktuálisak, bár sok jel abba az irányba mutat.
A MEASZ-nak, amikor társadalmunk egy része a nácizmus felé tekint, növelni
kell az aktivitását. Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! Határozottan föl kell
lépnünk a kirekesztés minden formája, a horthyzmus rehabilitása ellen, amely
már korábban a fasizmus hazai megerősödéséhez vezetett, s honfitársainkat a
nemzetpusztító második világháborúba sodorta.
Védjünk meg minden kisebbséget! Álljunk ki a békésebb, igazságosabb,
demokratikus, testvéri Magyarországért, a Magyar Köztársaságért!
Most éljük működési feltételeinkben a legkritikusabb időt az elmúlt 67 év alatt!
Hogyan segíthetek?
1. A tagsági díj fizetésével.
2. Pénzadomány küldésével a következő számlaszámunkra:
11600006-00000000-10388514
3. Adóm 1 százalékának fölajánlásával a MEASZ -nak.
Adószámunk: 19019381-1-42

www.antifasiszta.hu

Magyarországról Olaszországba érkezett FIR Béke Vándorfáklya átadása Gattaticóban, a nemzeti
hősökként tisztelt antifasiszta mártír Cervi testvérek emlékhelyén (2014. április 25.)
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MEASZ 2015
Kedves Olvasó!
A MEASZ 12. évkönyvét tartja a kezében. 2014 őszén az a legjobb hírünk,
hogy még mindig működünk! Saját „bőrünkön” éljük meg azokat a hetven évvel ezelőtti napokat, amelyekről tagjaink meséltek. Én sokáig azt hittem, már
a történelem sötét része marad, álmomban sem gondoltam, hogy rövidesen
magam is tapasztalhatom ezeket. Szerencsére most Magyarországon nincs
háború, de egyre inkább telepedik ránk
egy szélsőjobbos mentalitás. Ungváry Rudolf találó szavaival
„mutált fasizmust” élünk.
Ha szervezetünket még nem is tiltották be, a gazdasági ellehetetlenítésére törekvés egyre erősebb. A MEASZ hiába pályázott állami működési támogatásra, mint több ezer más civil szervezet, nem kapott. Életben maradásunkhoz hozzájárult,
hogy a Civil Alap 2014 keretében a holokauszt témájú pályázatra a közel kétmilliárd(!) forintból némi morzsát azért kaptunk, tagjainkként körülbelül ezer forintot. Ugyanakkor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2007-es, már rég elszámolt, lezárt pályázatunk elszámolásáról állapította meg, hogy az rossz.
Emiatt bankszámlánkról jelentős pénzösszeget vontak el. A
NAV ezek után ráadásul behajtási illetéket is rótt ránk. Semmiképpen nem magyarázható, hogy ha egy pályázat elszámolását már elfogadta az állami szerv, a későbbiekben miért egy
civil szervezetet tesznek felelőssé, ha netán hibát „tárnak fel”
az elszámolásában? Ha az állami szerv jóváhagyta a pályázatot, utána a felelősség már az övé. Mindenesetre gyanús, hogy
ugyanez történt másik civil egyesületemnél is.
Ezért is nagyon köszönjük olvasóinknak, tagjainknak, hogy
pénztámogatásukkal segítenek átvészelni ezeket a napokat.
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Sajnálatos, hogy a fasizmus fölött aratott győzelem 70. évfordulóját nem tudjuk méltó keretek közt megünnepelni. Tíz
évvel ezelőtt a kormány Göncz Árpád egykori fegyveres ellenálló vezetésével létrehozott egy emlékbizottságot, ma ilyennek
nyomát sem látjuk. Sőt arról értesülünk, hogy a parlament elnöke egykori nyilas politikus rehabilitációját szervezi.
A 70. évfordulón legalább mi, antifasiszták emlékezzünk
mindazon magyar fegyveres és politikai ellenállóra, akik 22
országban életüket áldozva, kockáztatva küzdöttek a fasizmus ellen.
Emlékezésünket kezdjük egy 11 és fél éves kislány naplójának részletével. A fénymásolt naplórészletet Révész Lajosné, a kislány nagynénje találta meg egy újpesti csillagos házban, amelynek kópiáját Bánkúti Emese adta nekem több évvel ezelőtt. A naplórészletet azért tartom szenzációsnak, mert
egy tisztaszívű, eszmélkedő gyerek szemszögéből villantja föl
számunkra a náci német megszállás napjait.
Egy újpesti kislány naplójából
… 1944. III. 12. vasárnap este
Két éve nem írtam naplómba. Két éve nem éreztem szükségét, hogy minden este hűségesen beszámoljak napi eseményeimről, gondolataimról, megfigyeléseimről. Most azonban
elkezdett ez nekem hiányozni. Rengeteg élményem volt azóta.
De a legfontosabb az, hogy nyertem egy zongoraversenyen
100 pengőt!!!...
… 1944. III. 14. kedd
Amióta nem írtam naplómba, úgy látszik, értem lelkileg.
Azelőtt csupán a puszta eseményeimről számoltam be. Most
már gondolataimat, érzéseimet is „papírra vetem”. Tanulok
gyorsírást. Eddig nem mertem leírni, féltem, hogy anyu elolvassa, de most vettem magamnak bátorságot a patikában 20
fillérért. Ugyanis anyut a szüli napjára meg akarom lepni vele,

4

MEASZ 2015
na de ha megtudja, akkor aztán kampec szegény árva fejemnek. Akkor még az ellenségemet sem kívánom a saját bőrömbe.
... 1944. III.15. szerda
Ma volt Ede bá’ szülinapja. Vettem neki egy csokor ibolyát.
Nagyon örült neki. Ezen kívül kieszeltem azt a viccet, hogy felöltöztettem a babáimat az ünneplőruhájukba, odaültettem őket
a zongorára, a mackót pedig az én kinőtt, régi ruhámba öltöztettem fel, odaállítottam a többi baba mellé, és kezébe adtam
egy köszöntő levelet, és amikor jött Ede bá’, bekötöttem a szemét és úgy vezettem oda. Azután levettem a szeméről a kötést,
hű, úgy nevetett! Volt – a szülinap tiszteletére- finom mogyorókrémes torta, pörkölt, darált mogyival a tetején, meg fasírt,
meg minden féle finom dolog, megnyaltam a tíz ujjam utána!
Ma megígértettem anyuval, hogy nem, néz a naplómba 3 hétig. Na most már nyugodt vagyok! …
… 1944. III. 20. hétfő
El vagyok rá készülve, hogy ma utoljára írok naplómba.
Olyan kusza gondolatok kavarognak bennem, hogy alig tudok
írni? Ezért olyan zilált az írásom. Tegnap a németek megszállták Budapestet, motorbiciklis németek járkálnak az utcán, a
Csokonai utcában végig állnak a tankok, és persze mindenfelé állnak a rémhírek és pletykák. Pl: külföldön összefogdosták a zsidókat és Isten tudja mi lett velük, biztos itt is így fognak tenni. Nem megyek ki az utcára egyedül és anyut sem hagyom, ma mindenhova elkísérem, ahova megy tanítani. Nem…
Majd ha riadó lesz, akkor külön legyünk!
1944. III. 20. hétfő este
Nem megyünk az Ede bá-hoz mégse. Nem tudtunk választani. , hogy menjünk-e , vagy nem, hát pénzt dobtunk föl: fej
(menés), vagy írás (maradás)? Hála Istennek írás lett, hát maradtunk. Nem jó ilyenkor az utcán járkálni, pláne késő este.
– Már nem félek. Mamucival vagyok és ez a fő! Meghalunk,
akkor is csak egy pillanatig tart, nem fáj, és már különben is
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régen szeretném tudni, hogy mi lesz a lelkünkkel a test halála
után. Rém álmos vagyok. Megyek aludni.
1944. III. 21. kedd du.
Nem megyek Pestre se órára. Rémes, a szívem úgy ugrál…
(Petri Éva 1932. október 24-én született Újpesten. Zongoraművésznek készült. Édesanyjával együtt a birkenaui krematórium füstjével szálltak az égbe.)
Folytassuk emlékezésünket egy igazi antifasiszta hős ellenálló, Pataki István szívbemarkoló búcsúlevelének a közreadásával.
Kedveseim! Teljesen nyugodt és megbékélt vagyok. Halálraítéltek. Utolsó gondolatom Ti voltatok. Margitkám, tőled külön búcsút veszek. Húgom vagy, de egy kicsit mindig példaképem is voltál. Erős egyéniség vagy és ne törj meg most sem.
Haladj megkezdett utadon és összeszorított fogakkal, küzdj,
verekedj életed céljáért, mert érdemes. Most is azt mondom,
hogy érdemes volt. Anyám, ne sírj! Sok keserű órát okoztam
Neked, de most bocsáss meg nekem, gondolj szeretettel fiadra,
aki úgy vágyott a szeretetre. Tőletek kaptam a legtöbbet. Köszönöm, hogy úgy szerettetek és féltettetek. Emmike, kishúgom,
gondolj majd az életben arra, hogy volt egy bátyád, aki Téged
nagyon szeretett, és aki meghalt egy eszméért, mert érdemes
volt érte meghalni. Lacikám, igyekezz enyhíteni a többieknek
azt a fájdalmát, amit halálommal okoztam. Apám! Öreg fiú.
Tudom, hogy nagyon szerettél, és fáj Neked, hogy elmegyek.
Vigasztaljon az a tudat, hogy olyan családod van, akikért érdemes élni és dolgozni. Tedd meg értük ezután is, és dolgozz
értük, szeressétek egymást, mert az életnek tartalmat csak a
szeretet ad. Bocsássatok meg nekem, hogy bölcselkedem, de
higgyétek el, így érzem, jólesik nekem ezt veletek utoljára közölni, és így azt érzem, hogy köztetek vagyok és beszélgetünk.
Mindenkitől búcsút veszek, hisz név szerint nem tudnék min-
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denkit felsorolni. Drága Anyám, Apám és Húgaim, forró szeretettel ölel benneteket Pista
(Pataki István 1914-ben született, kalauz és esztergályos volt. 1944. december 24-én végezték ki Sopronkőhidán
Bajcsy-Zsilinszkyékkel együtt. A mai fideszes többségű kőbányai önkormányzat szabadulni igyekszik emlékétől.)
Kedves Olvasó!
Történelmünk sötét korszakát felváltotta a hetven évvel ezelőtt a fasizmus alóli fölszabadulás.
Csak remélhetjük, hogy napjaink mutált fasizmusa felett
is győzedelmeskedhet az emberi ész, az emberi szív, a valós
demokrácia.
Az új esztendőre kívánok Önnek és szeretteinek jó egészséget, s kérem, ha módjában áll, segítsen bennünket anyagilag is, hogy ne kelljen föladnunk!
Tisztelettel

Hanti Vilmos, a MEASZ és a FIR elnöke
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Egy szobor súlyos hazugsága
A Szabadság téren felállított szobor elsősorban nem a
magamfajta holokauszt-túlélők emlékét sérti, hanem egy
országos hazugság szimbóluma. Nem hiszem, hogy igazuk
van azoknak, akik a túlélők nevében tiltakoznak.
Természetesen igaz, hogy a 430 ezer, Auschwitzba hurcolt
és többségében azonnal megölt honfitársunkat az 1944.
márciusi német megszállás után hurcolták el, de például
13 ezer embert a Horthy-csendőrség már jóval előbb
átadott a németeknek. Akik meg ezt nem kérték – s mivel
nem tudtak mit kezdeni a magyarok „ajándékával” –, hát
sürgősen agyonlőtték őket. És nem szokták a holokauszt
áldozatai között emlegetni azt a több tízezer munkaszolgálatost sem, akik a Don-környéki harcok idején pusztultak
el. Közöttük például Petschauer Attilát, aki az országnak
nem sokkal korábban olimpiai aranyérmet szerzett, de mint
munkaszolgálatost leöntötték vízzel és a dermesztő hidegben felzavarták egy fára. Természetesen meghalt, az ország
nagyobb dicsőségére.
Nem, mégse legyen tévedés, elsőrendűen nem az ő
emléküket gyalázzák meg a szoborral, hanem a nemzet
emlékezetét. A történelemtudomány a múlt ténybeli emlékeit kutatja – ha tisztességes. Az ilyen ténybeli emlékek is
természetesen sokfélék. Különösen, amit az egykor az
eseményeket átélt személyek őriznek az emlékezetükben.
(Ancsel Éva filozófus szellemes meghatározása szerint az
egyes emberek a történelem szilánkjait őrzik, de ezek nem
mozaikok, amelyekből aztán valami egységes mozaikképet
lehetne összerakni.) A történelem tudós kutatói számára
persze a feltárt tények összerakhatók, ám ezekből sem
lehet mindig árnyalatokban gazdag képet összerakni, ehhez

8

MEASZ 2015
már igazán nagyfokú tájékozottság kell. A tudatlanság,
vagy ami még rosszabb, a fél-tájékozottság nagyon gyakran hamis képet mutat a történelemről. S természetesen a
tényeket kommentáló tudós vagy publicista így is kommentálhatja a maga világképe szerint a feltárt tényeket.
Most viszont határozottan állíthatjuk, olyan történelemhamisítás, akkora hazugság bontakozik ki, ami elképesztő
módon helyet kapott a manapság „alaptörvénynek” nevezett alkotmányban is. E szerint minden baj – beleértve az
1945 utáni éveket is – a németek 1944. márciusi bevonulásával kezdődött. Addig volt önálló nemzetünk, Horthyval
és csapatával. Tegyük hozzá: 1919 után nem volt olyan
kormány, amelyik ne foglalkozott volna a „zsidókérdés
megoldásával”. Erre Horthy sokszor hivatkozott is
Hitlerrel folytatott tárgyalásain vagy a neki küldött levelekben. Azzal dicsekedett mindahányszor, hogy Európában
elsőként kezdett a „zsidók visszaszorításához”, amiért még
a korabeli Németországtól is nehezteléseket kapott. Ami
ennél is megdöbbentőbb: egy Hitlerhez írt 1943-as(!) levelében már úgy ír: ha a szállítás feltételei megszületnek,
készen áll a kiszállításukra is. Mint tudjuk, 1944 április–
májusától Hitler gondoskodott a szállítási kapacitásról – a
súlyos fronthelyzete ellenére – és engem például 1944.
június utolsó napjaiban tereltek század magammal a megteremtett „szállítási kapacitásba”, ami számunkra egy
marhavagon képében realizálódott.
Ám ez a Horthy-féle huszonöt év nemcsak zsidóügyekben volt hallatlanul kártékony. Vitézi címet adott az első
világháború néhány katonájának, de közben tönkrement a
magyar mezőgazdaság, véresen leverte a sztrájkoló munkásokat, kiépített közigazgatási rendszert, benne olyan
választójoggal, amelyben bizonyos vagyoni helyzethez és
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a nagyszülőkig visszamenőleg magyar területen lakó polgárok voksolhattak csak. Aztán újabb „hősöket” gyártott
volna, ha életben maradnak azok a tízezrek, akiket a frontra parancsoltak rossz felszereléssel, fegyverekkel és hos�szú-hosszú gyaloglásokkal. (Félreértés ne legyen: „a nincs
hátra, csak előre”-féle parancsokat adó Jánynak, a frontparancsnoknak Horthy volt a feljebbvalója. Jányt kivégezték, Horthy – Sztálin ostobasága miatt – megúszta a felelősségre vonást.)
Hát ilyen volt a „független” Magyarország a németek
bevonulása előtt, ahol Trianon némi revíziója reményében
a nácik minden igényét kiszolgálták, jóval-jóval a németek
bevonulása előtt. Ezt a Magyarországot a szoborban szegény Gábriel arkangyal testesíti meg, akiről nehéz elképzelni, hogy elfogadta volna a részvételét egy ekkora hazugságban.
Bernáth László

Felhívás kiállítás szervezésére!
A MEASZ szeretné kiállítani az európai ellenállás 39
tablóját, amely az egyes európai országok ellenállási
tevékenységét mutatja be, a célja, hogy minél több
településre eljusson. Minden kiállítónak saját magának kell
megoldani a szállítást, amihez elég egy személygépkocsi. Az
anyag tablói saját állványon két óra alatt összeszerelhetők.
A kiállítás tavaly az Európai Parlamentben nyílt meg,
magyar, angol, francia nyelvű.
Érdeklődni lehet a MEASZ titkárságán:
measz@upcmail.hu
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Vallás és antifasizmus
A Demokrata.info interjúja Hanti Vilmossal a
MEASZ Kávézóban
Ön szerint mi a vallás és antifasizmus beszélgetés legfőbb
üzenete?
Mindenkinek van hite, kell a mindennapi életünkhöz. A vallásos ember istenkereső ember. Mindenki egy hegycsúcsra
igyekszik kanyargós utakon, vannak, akik egymás mellett lépdelnek, ismerik egymást, de mennek a túlsó oldalon is, akiket
nem is látnak. Az igaz keresztények egyik jellemzője, hogy
szolidárisak embertársaikkal, a szegényekkel különösen, a
békességet képviselik a gyűlölködéssel szemben. A mai,
kereszténynek mondott kurzus előbb-utóbb rombolója lesz a
keresztények életének, és a nem keresztények is igen nagy
mértékben elutasíthatják.
Miért vállalta, hogy kifejti véleményét?
Keresztény vagyok, római katolikus, és felelősséget érzek
hazám sorsáért. A vallás szerintem minden ember legszemélyesebb magánügye, de minden jóérzésű embernek kötelessége megszólalni, ha azt tapasztalja, hogy vallását rosszra használják föl. 2013-ban negyedik zarándokutamat Magyarországért ajánlottam fel. Olyan országban szeretnék élni, ahol szabadság, egyenlőség és testvériség van.
Bocsánat, hogyha kérdem, ön szerint egy ember, aki hisz
Istenben, aki vallásosnak tartja magát, lehet-e más, mint
antifasiszta?
Meggyőződésem, hogy a vallásos emberek – ismétlem, a
vallásos emberek, tehát nem azok, akik a vallást fölhasználják saját politikai vagy nemtelen céljaikra – antifasiszták is,
hiszen a vallások az emberekért vannak. Minden vallás huma-
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nista, a békét, a békességet szolgálja. Ha erőszakos, netán terrorista vallásokról hallunk, azok egyike sem vallás, hanem
inkább vallási köntösben megnyilvánuló fanatizmus.

Hanti Vilmos a Szent Jakab zarándokúton Abdán,
a Radnóti-emlékműnél (2014 nyara)

Bocsánat, hogyha kérdem, miért mégis, hogy magukat
vallásosnak állító emberek rendszeresen kifejtettek és ma is
hangoztatnak fasiszta, rasszista, antiszemita nézeteket?
Ha a különféle vallások az emberekért is vannak, tanításaikat emberek terjesztik, akik sokszor céljaik elérését erőszakkal látták-látják biztosnak. Időnként feltűnik a kizárólagosság
is, az egy igaz hit kérdése is, amelyet az adott valláshoz tartozók vélnek saját hitükről, s máris megjelenik a kirekesztés, a
fasiszta, rasszista nézet is. A római katolikus egyháznál a
II. vatikáni zsinat döntő változásokat hozott az eredeti krisztusi gondolatokhoz való visszatérés szándékában, a szolgáló
egyház megvalósításában, s deklarációjában leszámolt azzal,
hogy a római katolikust, tehát saját vallását tekinti kizárólagosnak; az ökumenét szorgalmazza.
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A világtörténelemben az évezredek alatt a vallás nevében
több embert öltek meg, mint amennyit a természeti csapások.
Különösen az elmúlt száz esztendőben.
Akik a történelemben más emberek fölött igyekeztek uralkodni, vagy legalábbis befolyást szerezni, sorra fölismerték a
vallás nyújtotta bőséges lehetőséget. Nem szabad összetéveszteni az igazi keresztény hitet az inkvizícióval. De sok helyütt
ugyanaz az egyházi eltévelyedés volt a háborúba indulók fegyvereinek megáldása, az egyháziak uszítása a holokausztra.
Magyarországon történelmi okok miatt a keresztény egyházakon belül lényegesen nagyobb a tere az antiszemitizmusnak. A 20. században a katolikus egyháznak sajnos több meghatározó szereplője is eltorzította az egyház valóságos küldetését. Különösen az első és a második világháborúban sok tisztességtelen szereplője volt, s az egyháznak gyengének bizonyult az immunrendszere, hogy kivesse magából az ilyen
embereket. Annak ellenére, hogy a vészkorszak idején a lehetőségeihez képest sok pap, egyházi személy segítette a nácizmus üldözötteit, sokan az antiszemitizmus szószólói lettek. Az
emberiségre sok kihívás vár a 21. században. A vallások ezen
kihívások kezelésében sokat segíthetnek. Ehhez szabadnak
kell lenniük és sokfélének, hogy kiszolgálhassák a sokféle
ember különféle igényeit. A vallások akkor töltik be szerepüket, ha az embert szolgálják, s a közvetítőjük, az egyházak is
ugyanezt teszik.
Szeretném, ha nem csak a keresztények ismernék föl, hogy
manapság azt, amit Orbán Viktor miniszterelnök tesz ezzel az
országgal, nem keresztény, csak annak a nevében nyújt ideigóráig előjogokat. Az igaz keresztényeknek el kell határolódni
ettől a politikától. E kufárokat Jézus is „kötélből ostort fonván
kihajtá… a templomból”.
Barát Tamás
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Az összefogás szükségessége
Hanti Vilmos köszöntőjéből
A FIR, az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége és a MEASZ,
a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnökeként
köszöntöm önöket. Köszöntöm külföldről jött és hazai vendégeinket.
A közelmúltban a Nácizmus Nélküli Világ mozgalom kiadott egy vastag könyvet, amelyben egységes szempontok
alapján 18 európai országot sorol be a radikális nacionalizmusok társadalmi megléte szerint. Ebben az első öt ország, a
szégyen sorrendjében a következő: Görögország, Észtország,
Lettország, Ukrajna és Magyarország. De e vizsgálat nélkül a
magunk bőrén is érezzük, hogy általában Európa, a volt Szovjetunió utódállamai, de Magyarország is szélsőjobbra halad.
Csúszunk, mint kés a vajban, gyenge ellenállás nélkül, a nácizmusba.
A mai nemzetközi konferencia várhatóan mélyrehatóan feltárja Magyarország és más országok helyzetét, Európa helyzetét.
Én csak annyit tudok mondani a magyarországi parlamenti választás előtt három nappal, hogy ha marad a jelenlegi Orbán-rezsim, akkor az eddigi diktatórikus, extrém nacionalista
vezetés, amely igen közeli a fasiszta államberendezkedéshez,
megkaphatja a maga legitimációját, s meggyorsíthatja a folyamatokat. Ez még akkor is így lehet, ha tudható, hogy a jelenlegi kormánykoalíció a maga kétharmados többségével arcátlanul a saját érdekei szerint alakította át a választási rendszert,
amihez ráadásul nyerő társadalmi körülményeket is teremtett
magának: kiszolgáltatottságba taszította az embereket, megfélemlíti őket, megszüntette a sajtó függetlenségét. Ma csak

14

MEASZ 2015
reménykedni tudunk abban, hogy a választókon fölülemelkedik tisztességes emberi mivoltuk.
Látnunk kell, hogy igen nagy a baj. A második világháború
befejezése óta mára Magyarországon vált legerősebbé a szélsőjobb, de Európa több országában is terjed. Másoknak talán
annyi szerencséjük van, hogy nekik nincs Orbán Viktoruk.
Ebben a helyzetben, kedves barátaim, a legfontosabb az
összefogás. Energiánkat erre kell fordítanunk.
Külön-külön kevesek vagyunk, együtt sikeresek lehetünk!
Véget kell vetnünk annak, hogy sértegetéssel kirekesszük
egymást az antifasiszták közül. Egyesek azt mondják, nem lehet antifasiszta, aki a tőkét akarja. Ezt nem tartom igaznak.
Mások azt mondják, csak antikommunista lehet antifasiszta.
Ezt sem tartom igaznak. Van, aki azt mondja, az nem lehet antifasiszta, aki anticionista. Ez sem igaz. Van, aki azt mondja,
hogy az antifasizmus kizárólag aktivitást feltételez. Ezt sem
tartom így igaznak.
A FIR és a MEASZ elnökeként azt vallom, hogy az antifasizmus nem jobb- vagy baloldaliság kérdése, az antifasizmus nem vallásosság vagy vallástalanság kérdése. Az antifasisztáknak igen nagy a családjuk, mindazok beletartoznak,
akik nem képviselik az ordas bűnös eszmét. Az más kérdés,
hogy minden antifasisztának más-más a sajátossága. Mindenki másképp tud vagy akar éppen antifasiszta lenni. De sokszínű társadalomban ez természetes. Az antifasizmus egy humanista életút, amelyet minden tisztességes embernek vállalnia
kell. Lehet különböző a világnézetünk, sőt nagyon szeretnünk
sem kell egymást. Aminek össze kell kötni bennünket, az az
újfasizmus elleni föllépés szükségszerűsége. A fasiszta gondolat nem vélemény, hogy teret engedjünk neki, hanem bűn,
az emberiség elleni bűntett.
Ha közösen vállaljuk a széles körű összefogást, azzal hallatlanul gyorsan javulhatnak antifasiszta pozícióink. Ezzel a mai
életünkre igyekszem azonnal megvalósítható megoldást java-
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solni. A helyzet nem tűr halogatást. Szándékosan nem bonyolódom későbbi vitákra váró kérdés eldöntésére, hogy egy távoli jövőben melyik vagy melyek azok a társadalmi formációk, amelyek garanciát adhatnak arra, hogy az újfasizmus teljesen visszaszoruljon. Azt képviselem, hogy az antifasizmus tudatos erőinek cselekedniük kell. Nem holnap, hanem azonnal!
Erre a programra kell mozgósítanunk azokat, akik felelősséget
éreznek embertársaikért! Köszönöm a figyelmet!
(Elhangzott a budapesti antifasiszta konferencián,
2014. április 3-án)

Bajcsy-Zsilinszky-emlékülés a MEASZ-ban. (2013.
december) Az előadókat: prof. dr. Horváth Jánost és dr.
Vitányi Ivánt Hanti Vilmos, a szövetség elnöke köszöntötte
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Ostrom és Felszabadulás
Akik 1945 tavaszán Budapesten éltek, rendszerint a szovjet csapatok bevonulását (győzelmét), mint időhatárt, az „ostrom utáni”
kifejezéssel emlegették. A „felszabadulás” mint olyan nem
nagyon került elő. Ami sok szempontból érthető. Ezrek, ha nem
tízezrek számára korábbi egzisztenciájuk elvesztését jelentette
ez az új korszak. Mások számára az üzlet vagy még sokkal
nagyobb tulajdon elvesztését hozta magával. (Nem beszélve a
háborús bűnösök félelmeiről.) Ismét mások – nagyon-nagyon
sokan – csak féltek a „ruszkiktól”, hiszen 25 éven át csak ros�szakat, helyenként borzalmakat hallottak róluk. (S nem is azokról a borzalmakról, amelyek valóban megtörténtek Sztálin idején.) A félelem növelésének egyik jellegzetes példája az a plakát, amit Páger Antal lánya fotójával – állítólag nyilas anyja közreműködésével – felhasználásával készítettek, amelyen egy kislány a babájával látható, amint egy vöröscsillagos bombázó
éppen célba veszi.
S ami azt illeti, kár lenne tagadni orosz katonák nők elleni
erőszakoskodását, s azt a törekvést, hogy minden áron „csaszit”,
azaz órát zabráljanak. Arról csak nagyon elvétve hallani, hogy
ha ilyen erőszakoskodó katonát elkaptak, kivégezték. Az órákkal kapcsolatban érdemes elolvasni Horthy Istvánné emlékiratait. Egyebek között arról számol be, hogy az amerikai katonák
elvették az aranyóráját.
Szóval, az „ostrom után” maradt a kifejezés szinte máig, a
leszármazottak számára is. Legfeljebb annyiban változott a helyzet, hogy a magukat objektívnek, tájékozottnak tartó emberek
úgy emlegetik, hogy persze, ez felszabadulás volt a túlélő zsidók számára.
A magyar történelemírás, a magyar sajtó és a politikai elit
bűne, hogy az iskolai történelemórákon, a sajtóban, a közbeszéd-
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ben, nem tették világossá, hogy igenis az ország felszabadulása
volt 1945. április 4-e, akár kicsit előbb vagy később, amikor a
szovjet csapatok elfoglalták az egész országot. Először is megszabadult az ország attól a negyedszázadon át uralkodó elittől,
amiről Weesenmayer, a későbbi német „teljhatalmú megbízott”
még 1943-ban írt hosszú, alapos, Hitlernek készített jelentésében
olyasmiket ír, hogy 1526 óta nem is volt magyar állam, és nincs
olyan, hogy magyar etnikum. Az elitről pedig olyasmit ír, hogy
miattuk tart ott az ország, ahol tart. (Köszönet a Rubicon című
folyóiratnak, amely lehozta teljes terjedelmében ezt a szöveget.)
Amit a politikai vezetőkről ír, teljességgel igaz. Az egy Bethlen István kivételével jóformán nem volt az európai és a világ
valódi viszonyait ismerő politikus. Az egyetlen, aki ezt – nagy
késéssel – felismeri, Teleki, aki ezután rögtön öngyilkos lesz.
Egyebek között ezektől a – ki lehet mondani – ostoba vezetőitől
szabadította meg az országot a Vörös Hadsereg. Meg attól a Horthytól, aki önként és dalolva – mert akkor még a németek nem
kérték – küldte ki a magyar katonákat a frontra – meghalni.
Aztán attól az igazságtalan nagybirtokrendszertől, az erre
„felvigyázó” csendőröktől és az ezeket kiszolgáló hivatali apparátustól, amelyek minden terhét a kisbirtokosok és a százezres
nagyságrendű, föld nélküli cselédek és napszámosok teremtették meg. Akik évszázadok után földhöz jutottak. (Néhány ezer
leventét és néhány száz műszaki egyetemistát már nem szabadíthattak föl, mert kihurcolták őket Németországba a háború
utolsó hónapjaiban, és nem keveset közülük bevetették a szovjet csapatok ellen.)
Nem érdemes sorolni mi mindentől szabadították meg az
országot – nem csupán a túlélő zsidókat – a Vörös Hadsereg,
óriási véráldozatokat szenvedő szovjet katonái. Legalább nekünk
úton-útfélen, mindenütt ahol lehet, hirdetni kell, hogy 70 éve felszabadult az ország.
– bel –
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Radnóti-díjasok
A társadalom élő lelkiismeretei
A MEASZ elnöksége bensőséges ünnepség keretében 14.
alkalommal adta át 2014. március 21-én a Radnóti Miklós
Antirasszista Díjakat a budapesti Radnóti Miklós Művelődési
Központban.
Idén 16 személy, illetve szervezet kapta meg a díjat:
Aczél Endre újságíró,
Alföldi Róbert színész-rendező,
Borsány György volt terézvárosi polgármester, a
MEASZ alelnöke,
Garai Róbert színész-rendező és felesége, GaraiÉdler Eszter tipográfus,
Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök,
Heller Ágnes filozófus,
Hét Olajfa Egyesület,
Jánosi Katalin képzőművész, a Nagy Imre
Alapítvány alapítója,
Komjáthi Imre szakszervezeti vezető,
Krausz Tamás történész,
Magyar György ügyvéd,
Magyarországi Zsidó Hitközségek Országos
Szövetsége,
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze,
Polgár Ernő író,
Szöllősi Gábor tanár, emberi jogi aktivista,
Viczián Zoltán nyugalmazott ezredes, a MEASZ
Heves megyei elnöke.
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A díjazottakat Hanti Vilmos, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnöke és Ujhelyi István, az Országgyűlés
alelnöke köszöntötte.
Hanti Vilmos kiemelte: „Az idei 16 díjazott sokszor egzisztenciáját kockáztató kiállásával is bizonyította, hogy tenni
lehet azért, hogy békében éljünk együtt”. Hanti Vilmos fontosnak tartotta, hogy beszédében megemlékezzen a vallás és
az antirasszizmus kapcsolatáról: „A valóban vallásos ember
csakis antirasszista lehet, az egyházak pedig sokat tehetnek az
emberiség békéjéért…”
A rasszizmus a nácizmus előszobája, szervezetük pedig
tiltakozik a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen,
mert az szerintük nem tesz különbséget gyilkosok és áldozatok, illetve gyilkosok és hősök között sem. „Ez az emlékmű
náci emlékmű, Hitler napjainkban ilyet állítana, ezért azt
visszautasítjuk április 6. után is!... Magyarország a nácizmus
kapujában áll, és csak a humanistákon múlik, belépünk-e
azon a kapun. Vádolom Orbán Viktort, hogy Magyarországra, szeretett hazánkra szabadítja cinkos együttműködéssel a
fasizmust!”
Ujhelyi István kötelességének érezte, hogy figyelmeztessük
a fiatalabb korosztályt: rossz vége lehet annak, ha a mai Magyarország követi a Horthy-kort. Elmondta, évekig küzdöttek
a házelnöknél, hogy visszakerüljön az Országházba a díjátadó.
Úgy fogalmazott: akkor lenne boldog, ha nem lenne minden
évben egyre nagyobb szükség a díj átadására.
Barát Tamás, a Radnóti Miklós Antirasszista Díj Alapítvány Kuratóriumának elnöke levelében kiemelte, hogy a
díjazottak a társadalom és a demokrácia élő lelkiismeretei:
„Őszintén kívánom, hogy Magyarországon ne érdem, hanem
a természetes gondolkodás legyen az, hogy nem gyűlöljük
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embertársainkat, még akkor sem, ha mások, ha más vallásúak,
ha másképpen gondolkodók.”
Idén először Radnóti-jelet kaptak olyanok, akik Radnótidíjuk átvétele után is kiemelkedően képviselték az antirasszizmus eszméjét. Idén először átadták a Humanizmus Nagykövete Emléklapot is, többek között Tóth Józsefnek, a XIII.
kerület polgármesterének.
Az ünnepségen számos korábbi Radnóti-díjas jelent meg,
többen fel is léptek, például Bródy Jánost és Keres Emilt élvezhette a közönség. A díjazottak laudációit Kálmán Olga olvasta fel. Dési János dedikálta közelmúltban megjelent könyvét, a közönség soraiban pedig helyet foglalt Szepesi György,
Gerendás Péter és sok más neves hazai közélet személyiség.

A Radnóti-díj átadása Heller Ágnesnek és
Alföldi Róbertnek
Március 4-én rendkívüli Radnóti-díj-átadót tartott a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, mert a díjazottak nem
tudtak elmenni a „hivatalos” ünnepségre. Heller Ágnes és Alföldi Róbert kapta a szövetség elismerését.
A köszöntőt Hanti Vilmos, Heller Ágnes laudációját pedig
prof. dr. Vámos Tibor tartotta.
Vámos Tibor szerint a görög filozófia fogalomrendszerében, a jóság, a derékség fogalma határozza meg Heller Ágnes
munkásságát. Olyan kiváló emberek, mint Heller a társadalmi
valóság keretei között teljes mértékben a jóságra, derékségre törekednek, nem karriert, hanem életművet építenek. Heller Ágnes megköszönte a díjat. Elmondta: mind az antirasszizmus, mind a költészet meghatározó életében. Utalt édesapja 1944. márciusi, utolsó előtti levelére, melyben szeretetet és
szerencsét kívánt neki. Családja, barátai, unokatestvérei is áldozatai volt a Soának, de ő túlélte, így édesapja meggyilkolá-
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sa előtti kívánsága teljesült. Mint 1957-ben, 1958-ban is, amikor egyetemi állását elvették, hiszen legalulról és legfölülről
sem hallgatja el véleményét soha.

Alföldi Róbert átveszi a Radnóti-díjat az Átrium FilmSzínház színpadán

Mint mondta, a filozófusok, bár mindig egyoldalú szerelmet éreztek a politika iránt, azt tudniuk kell, hogy soha sem
szabad éljenezni Eduárdokat, a Szálasikat, a Hitlereket. Ha a
filozófus hatni akar a politikára, inkább legyen honpolgár. Beszéljen szerényen és egyszerűen az emberekkel, hiszen végső
soron az ő döntéseik formálják a politikát…

A 2014. évi Radnóti-díjasok
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A MEASZ és a Radnóti Miklós
antirasszista díjasok nyílt
levele Orbán Viktornak
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Akik Magyarországon nem tudják elfogadni a rasszizmust, a
nácizmust, az antiszemitizmust, tudatosan lépnek fel a náci,
a fasiszta gondolkodásmód ellen. Az így gondolkodók közül a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége az, amelyik fennállása óta következetesen fellép a nácizmus, a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen. Sajnálatos tény, hogy ezen
ordas eszmék képviselői és hirdetői legális pártként léteznek
hazánkban és képviselőik a Magyar Országgyűlés, valamint
az Európai Unió parlamentjének tagjai. Mi, akik úgy gondoljuk, hogy soha többé fasizmust, azon a véleményen vagyunk,
hogy a Magyar Parlament, az Alkotmánybíróság, a bíróságok,
az ügyészségek évtizedek óta mulasztásos törvénysértést követnek el, ugyanis a Magyarország által aláírt és törvénybe iktatott 1947. évi XVIII. törvény párizsi békeszerződésre vonatkozó pontjait nem hajtják végre.
Hazánk a Horthy-rendszer támogatásával a náci Németország hű szövetségese volt. Az 1944. évi náci megszállást követően Magyarország nem a megszállt Dánia, a szövetséges
Finnország, Bulgária, és a kollaboráns francia Vichy-kormány
példáját követte, amelyek megpróbálták megvédeni – több-kevesebb sikerrel – zsidónak minősített állampolgáraikat. Románia területén mintegy 270 ezer zsidót pusztítottak el, de Antonescu marsall Havasalföld és Dél-Erdély zsidóságát nem
szolgáltatta ki Hitlernek. A Horthy Miklós kormányzó által kinevezett Sztójay Döme miniszterelnök és a teljes magyar állam
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gépezete gyorsan és lelkesen zsidótlanította a magyar vidéket.
Hazánkban a mai napig nem néztünk szembe a múlt bűneivel. A kormány által jóváhagyott megszállási emlékmű csak
megerősíti múltunk történelmi tényeinek elferdítését. A szobor felállítása elleni hazai és nemzetközi tiltakozásokat megerősítette a 2014. május 13-án az MTA Filozófia és Történettudományi Osztálya által megtartott Történelmi emlékezet és
történettudomány című konferenciája. Neves, nemzetközi hírű
magyar és külföldi történésztudósok bírálták és tiltakoztak a
Horthy-rendszer restaurálása és az emlékmű felállítása ellen.
A fenti tények fényében szervezetünk és a Radnóti Miklós
antirasszista díjasok közel kétszáz fős tábora tisztelettel kéri,
hogy a megszállási emlékmű munkálatait leállítani szíveskedjék. A Radnóti-díjasok ismert és köztiszteletben álló személyiségek. Mértékadó véleményük figyelemre méltó.
Budapest, 2014. május 20.

A FIR tiltakozása a
magyarországi történelmi
revizionizmus ellen
Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR), amely az egykori
partizánoknak, antifasiszta harcosoknak, a náci rezsim elhurcoltjainak és áldozatainak, a több mint 25 európai országban
és Izraelben, a szövetséges erők állományában harcolóknak
az ernyőszervezete, támogatja a tudósok, az antifasiszták és
a magyar civil társadalom más tagjainak Budapesten, a Szabadság téren, a német megszállás áldozatainak emléket állítani tervezett emlékmű elleni tiltakozását.

24

MEASZ 2015
A kegyelet virágai
Radnóti Miklósné sírjára

Kerecsényi Zoltán alelnök Radnótiné Gyarmati Fanni
sírjára tesz virágot

2014. február 15-én életének 102. évében hunyt el a jeles magyar költő-műfordító, a magyar antifasiszta líra kiemelkedő
művelője, Radnóti Miklós felesége, Gyarmati Fanni. Hamvait
végakarata szerint csendben, 2014. február 26-án férje mellett
a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra. Sírjára
a MEASZ nevében Kerecsényi Zoltán alelnök helyezett el
virágot.
Fanni Radnóti Miklós halálát követően kerülte a nyilvánosságot. Bár hosszú éveken át nem vállalt közéleti szerepet, a
közelmúltban, József Attila szobrának a fővárosi Kossuth térről, a Parlament mellől való eltávolítása ellen felemelte szavát.
A MEASZ elnöksége által 2000-ben alapított Radnóti Miklós Antirasszista Díjat Gyarmati Fanni is üdvözölte.
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Holokauszt 70

Konferencia az antifasiszta
ellenállók holokausztjáról
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége a civileknek szánt közel kétmilliárd forintból nem kapott támogatást a
magyar államtól a politikaiak holokausztjáról való megemlékezésre. A kormányzati programok nem említik a holokauszt
ellenálló áldozatait.

Montázs a a holokauszt ellenálló áldozatairól rendezett
budapesti, 2014. március 22-i MEASZ–MÚOSZ–FIR
emlékkonferenciáról
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Ezt a hiányt igyekezett pótolni a MEASZ 2014. március
22-i, budapesti nemzetközi konferenciája, amelyet a MÚOSZszal és a FIR-rel közösen rendezett.
A konferencián előadást tartottak: Bernáth László újságíró,
holokauszt-túlélő, Christos Tzintzilonis, a görög antifasiszták
képviselője, Gál Péter ügyvéd, Horn János bányász-szakszervezeti főtanácsadó, Kerecsényi Zoltán a MEASZ alelnöke, Krausz Tamás történész, Lebovits Imre ny. egyetemi docens, holokauszt-túlélő, Szekeres István ny. dandártábornok,
Szunyogh Szabolcs újságíró, Ulrich Schneider, a FIR főtitkára.
Köszöntőt és bevezetőt Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke, Tóth
Károly, a MÚOSZ elnöke, valamint Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mondott.
Részlet Hanti Vilmos beszédéből:
„Ha a holokausztról beszélünk, emberi tisztességünk diktálja, hogy azokról is szóljunk, akiknek sok esetben választási
lehetőségük volt: vagy elbújnak a bűnös fasiszta-náci eszmét
követők elől, esetleg kollaborálnak velük, vagy akár a halállal
szembenézve, a humanizmust képviselve, szavaikat és tetteiket tudatosan vállalva szembeszállnak az ordas eszmével. Az ő
helytállásuk, áldozatuk is hozzájárult ahhoz, hogy hosszú évtizedekre le tudta az emberiség küzdeni a fasizmust. A FIR tavaly
nyáron a belga Veterán Intézettel közösen a brüsszeli Európa
Parlamentből indította útjára azt a hatalmas kiállítási anyagot,
amely bemutatja az európai országok antifasiszta ellenállását.
Mi, magyarok is büszkék lehetünk elődeinkre, hiszen a magyar
diaszpóra tagjai 22 országban fegyveres és politikai harcot is
folytattak a nácizmussal. Róluk, az antifasiszta ellenállók holokausztjáról is meg kell emlékeznünk egy-egy villanás erejéig. A téma tudományos igényű feltárása még várat magára. Az
antifasiszta ellenállók hősies helytállása példát mutat a fiatalabb
generációk számára Magyarországon és azon kívül egyaránt.
Mondjunk közösen nemet az újraéledő fasizmusra!”
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Fasizmusok tegnap és ma
Ezzel a címmel rendezett nyilvános tanácskozást a MEASZ
Nemzeti Tanácsa 2014. június 18-án. A beszélgetésen egyszerre elemezték történetiségében a fasizmus jellemzőit. Az
előadók a napjainkban megnyilvánuló fasisztoid tendenciák
jelenségeit is sorra vették. Hanti Vilmos elnök foglalta össze
a legfontosabb gondolatokat. A tanácskozáson előadást tartott
Vámos Tibor és Vitányi Iván is, a MEASZ Nemzeti Tanácsának
társelnökei.
Az előadók és a szép számú érdeklődő egyetértett Ungváry Rudolf író-újságíróval abban, hogy Magyarországon a
fasizmus egyfajta mutációja érzékelhető. Ez a mutáció sokkal
jobban jelen van a hétköznapjainkban, mint a közvélemény
gondolná. Ezt megerősítette Vitányi Iván is, aki történeti áttekintést adott a fasizmusról.
A másik fő gondolat az volt, hogy az emberek szinte észre
sem veszik a szélsőségek újbóli térnyerésének szándékait, mert
a fasizmus elaltatja, tompítja az emberek ez irányú ellenálló
képességét.

A MEASZ Nemzeti Tanácsa ülésén. Jankovics György
házigazda, Ungváry Rudolf előadó, prof. dr. Vámos Tibor,
az NT társelnöke és Hanti Vilmos
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Antifasiszta zarándoklaton
a MEASZ elnöke és alelnöke
2014. április 25-én az olasz nemzeti ünnep, a Festa della Liberazione, vagyis a felszabadulás napja alkalmából Olaszországban több
helyütt emlékező programokat szerveztek a második világháborús
harcok végének, valamint az olasz antifasiszta küzdelmekben részt
vevők emlékére. A színvonalas programokra meghívtak magyarországi antifasiszta vezetőket is.
Marche tartomány fővárosában, Anconában, illetve az Emilia
tartománybeli Gattaticóban a nemzeti hősökként tisztelt antifasiszta mártír Cervi testvérek emlékhelyén tiszteletre méltó, nekünk,
magyaroknak példa értékű programokon vehettünk részt – mondta
hazatérve a MEASZ alelnöke, Kerecsényi Zoltán. A gyűlölködésmentes életet szimbolizáló „békefáklyát”, az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) Béke Vándorfáklyáját is elvitték Bulgária, Macedónia, Szerbia, Magyarország után olasz barátaiknak.
Hanti Vilmos, a MEASZ vezetője, aki jelenleg a FIR elnöke is,
díszvendégként mondott ünnepi köszöntőt az anconai színházban
rendezett nagyszabású antifasiszta konferencián, ahol a tartomány
elnöke, a város polgármestere és számos vezető, közéleti személyiség is megjelent. Ugyancsak ő volt a díszvendége a gattaticói programnak is, ahol a több ezer olasz antifasiszta fiatal részvétele mellett zajlott koncert előtt oszthatta meg gondolatait a nagyszínpadon.
Az anconai és gattaticói ünnepi események előtt a kis magyar
küldöttség a Béke Vándorfáklyájával elzarándokolt Rómába, a Vatikánba is, hogy a szerdai általános kihallgatáson személyesen találkozhassanak Ferenc pápával, Jorge Mario Bergoglióval.
Kerecsényi Zoltán így számolt be a találkozóról:
„A térre érkezésünkkor szakadt az eső, de az audiencia kezdetére elállt, hamar eltűntek a színes esernyők, s ülőhelyünktől, a pápai
trónustól pár méterre jól ráláttunk a kollonádokkal körülölelt, több
ezer emberrel megtelt, hatalmas térre. Rövidesen feltűnt az egyházfőt szállító automobil, több kört is tett az egybegyűlteket kö-
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szöntve; végül a pápai
trónus előtti lépcsők
alatt megállt, ahonnan
az egyházfő felsétált
ülőhelyére, az audiencia megkezdésére.
Felekezetközi család sarjaként, de egykori katolikus iskolásként
különös és elgondolkodtatásra késztető érzés volt néhány méter
Hanti Vilmos, a tolmács,
közelségből figyelemKerecsényi Zoltán átadja az
mel kísérni a jeles eseoklevelet a pápának
ményt s személyesen
hallgatni a római katolikus egyház fejét. Ferenc pápa megemlékezett egy 1944-ben, a dachaui koncentrációs táborban megölt domonkos rendi szerzetesről, Giuseppe Girottiról, akit április 26-a
óta már a boldogok sorában tisztelhetnek a hívek. A pápa elmondta,
Girotti 1944. október 9-én került Dachauba, letartóztatásának okaként a zsidók segítése szerepelt. A haláltáborban erkölcsi és lelki
erőt a Biblia olvasásából merített, amelyet egy evangélikus tiszteletestől kapott. Decemberben járvány tizedelte a tábor lakóit, Girotti
legyengült. Karcinómát, a rák egy fajtáját diagnosztizálták nála. Váratlan halálát egy injekciónak tulajdonítják. Megrendítő volt mindezeket hallgatni.
Az audiencia hivatalos részének végén Ferenc pápa röviden elbeszélgetett az ott helyet foglaló személyekkel.
Miután Ferenc pápa kezet szorított, szívélyesen elbeszélgetett
velünk, megáldotta a kezemben tartott Béke Vándorfáklyát, s átvette a neki szóló, magyar nyelvű díszoklevelet a FIR–MEASZ elnökétől, Hanti Vilmostól, amelyet több mint egyesztendős szolgálata
alatti antirasszista-humanista kiállásaiért adtunk át.
Felejthetetlen marad, hogy beszélgetés közben Ferenc pápa
többször is megfogta a kezünket, nagy érdeklődéssel, figyelemmel
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hallgatott minket, s legnagyobb meglepetésemre hozzám fordulva,
mosolyogva azt mondta magyarul: „Isten éltesse!” Búcsúzóul bemutattam neki szülővárosom zászlóját, amelyet szintén megáldott...
Hálás vagyok a gondviselésnek, hogy az idei húsvétot követően, a történelmi jelentőségű szentté avatás hetében megadatott életemben először eljutnom a több mint két és fél ezer éves világvárosba, a klasszikus ókori művészetek „védőbástyájába”, illetve a
pápai államba, hogy elvihettük a Béke Vándorfáklyáját, amely egy
hét múlva már Izraelben volt. A Béke Vándorfáklya olyan jelkép is
– ahogy Hanti Vilmos gattaticói beszédében is kifejtette –, amely
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sokakat összeköthet, mert az antifasizmus nem jobb- vagy baloldaliság, valamint nem vallásosság kérdése. Az antifasisztáknak igen
nagy a családjuk, mindazok beletartoznak, akik nem képviselik az
ordas, bűnös eszméket. Az antifasizmus humanista életfilozófia,
minden tisztességes embernek vállalnia kell.”
(A hírhatár.hu nyomán)

A FIR Athénban
A FIR Végrehajtó Bizottsága Hanti Vilmos elnök vezetésével 2014 októberének utolsó napjaiban megemlékezést tartott
Athén külvárosában, Haidariban, ahol a náci németek által
működtetett hírhedt koncentrációs tábor működött. Egyéves
üzemelése alatt – 1944 szeptemberéig – 21 ezer ember haladt
át rajta, főleg zsidók, olasz hadifoglyok és a nácikkal szembeszálló görög politikai foglyok.

Képünkön: FIR-es főhajtók a tábor egykori 15-ös
blokkjánál, ahol kétezer embert végeztek ki a vészterhes
időkben
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„Álljon meg a menet!” –
antifasiszta tüntetés
„Álljon meg a menet!” felszólítással antifasiszta tüntetést szerveztek 2014. február 8-án Budapesten. Az akciót a neonáci
„becsület napja” ellen hirdették meg.

Demonstrál a MEASZ Budapest felszabadulásának
69. évfordulóján a Szabadság téren

„Mondd hangosan, mondd ki tisztán, nem akarunk több fasisztát!” – zúgott a dobos csapat kíséretében demonstrálók kis
csoportja Budán, a Dózsa György térről a Várba menet. A tüntetésen számos szervezet (Antifasiszta Hálózat, Nácivadász
Brigantyk, MADA Akciócsoport, Szövetségben Együtt Magyarországért Párt, Anonymous Operation Hungary, MEASZ,
Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete, Híd a Demokráciáért Egyesület, Magyar Szolidaritás Mozgalom, Változást 2014,
Hét Olajfa Egyesület, valamint több Facebook-csoport) vett
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részt. Az akciót nemcsak a „becsület napja” ellen szervezték,
hanem a Szabadság térre tervezett megszállási emlékmű felállítása miatt is. A 150-200 fő minden előzetes információközlés
nélkül – természetesen magas fokú rendőri készültség mellett
– indult a Várba. A menet a Dísz téren át az Úri utcán keresztül vezetett a német nagykövetségig, ahol a folyamatosan növekvő csoport – immár közel háromszáz fő – óriási molinót
feszített ki „A fasizmus háborút és nyomort jelent!” felirattal.
Csatlakozott az akcióhoz a Magyarországi Nemzeti- Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete is, képviselői rögtönzött beszédben a rasszista, kirekesztő megnyilvánulások térnyerésére hívták fel a figyelmet – akárcsak egy héttel azelőtt
a Szabadság téren.
Az akció egyik szervezője, a Radnóti-díjas Garai-Édler
Eszter elmondta: a tüntetés célja a szélsőjobboldal vérlázító
ünneplése elleni fellépés, illetve annak hangsúlyozása, hogy
náci csoportok egy demokratikusnak mondott jogállamban
szabadon és engedélyezve tarthatják meg a „becsület napját”.

„Megbűnhődte már e nép...”
Budapest fasizmus alóli felszabadulása alkalmából megemlékezést tartott a MEASZ a budapesti Szabadság téri szovjet
hősi emlékműnél is. A február 13-i eseményen Hanti Vilmos
és Szanyi Tibor mondott beszédet.
Hanti szerint az e helyre tervezett, a szovjet emlékművel
mintegy „feleselő” náci, új-horthysta szobor az 1990 után kiharcolt európai szabadság, a EU-integráció tagadója. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a magyar antifasiszták szövetsége már
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január 1-jén figyelmeztetett az eljövendőkre! Bár akkor még
nem tudtuk pontosan, milyen lesz a szobor, de valami hasonlóan elfogadhatatlant vártunk, és sajnos nem tévedtünk.
„Európában, aki nem antifasiszta, az fasiszta” – kezdte beszédét Szanyi Tibor, az MSZP EP-képviselőjelöltje. Élet-halál, antifasizmus-fasizmus: ezek még mindig azok a fogalmi
párok melyek elválasztják egymástól a jókat és a rosszakat.
Don-kanyar, soa, Auschwitz: ezek a szavak minden szótárban
a halál és a pusztulás szavai. Fegyveres magyar emberek gyilkoltak magyar embereket, két bombázás között szégyenérzet
nélkül ezreket lőttek a Dunába.
Szanyi elmondta, hogy ma Magyarországon náci cipőtalpak csattognak, miközben az Orbán-kormány birodalmisas-fészekké változtatja az országot, a birodalmi sasban pedig Orbán Viktor sötét lelke lakozik.
A politikus felhívta a figyelmet, hogy bár a Himnusz utolsó két sora akképp szól, hogy „Megbűnhődte már e nép / A
múltat s jövendőt!”, ez nem ad felmentést a gaztettek alól.
„Antifasiszta mindenki, aki nemet mond a kirekesztésre, a
megkülönböztetésre, az idegengyűlöletre, az ideológiai gyilkosságokra. Orbán, Áder, Kövér, Rogán, Lázár! Benneteket
látunk a sasban!”
A beszédek az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége nevében katonai attaséjuk és két első titkáruk, a Magyar Antifasiszta Liga nevében Hirschler Tamás, a Belarusz Köztársaság,
a Munkáspárt 2006 – Európai Baloldaltól Vajnai Attila és Kósik Lajosné, valamint Hanti Vilmos és Szanyi Tibor helyezte el koszorúikat.
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Bajcsy-Zsilinszky Endre
a reményt jelenti
2014. június 7-én negyedik esztendeje találkoztak közösen
emlékezni Bajcsy-Zsilinszky Endre publicistára, a második
világháború alatti antifasiszta ellenállási harc kiemelkedő vezető egyéniségére pálkövei emlékhelyén különféle gondolkodású magyar demokraták, antifasiszták, emlékőrzők, neves és
kevésbé neves közéleti szereplők.

A pálkövei megemlékezésen középen Bajcsy-Zsilinszky
egykori barátjának, Kerék Mihálynak unokája,
Kerék-Bárczy Szabolcs

A kiemelkedő történelmi személyiség mártírhalálának,
valamint a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulója jegyében zajlott idei tisztelgésen Vitányi Iván szociológus-esztéta, Bajcsy-Zsilinszky egykori rabtársa, a MEASZ
Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság tiszteletbeli elnöke, illet-
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ve Kerék-Bárczy Szabolcs közgazdász, a Magyar Köztársaság
egykori Los Angeles-i főkonzulja emlékeztetett a 20. század
legnagyobb hatású magyar, antifasiszta mártírjára.
Kerecsényi Zoltán, a bizottság ügyvezetője felidézte
Bajcsy-Zsilinszky hét évtizeddel ezelőtti embermentő tevékenységét. Mint mondta, a jeles politikus küzdelmes útját választási csalás, képviselőházból való kiszorítás, megszólalási
lehetőségeinek csorbítása, anyagi ellehetetlenítés szegélyezte. A hatalom nyomása mellett a legelemibb anyagi gondokkal is meg kellett küzdenie. Ha szegényen is, de hallatlanul
nagy erőfeszítéssel, bátorsággal végezte ellenzéki-politikai
tevékenységét az egyre fenyegető szélsőjobboldali világgal
szemben. Az ismeretlen kisemberek és az ismertebb értelmiségiek ügyeit egyaránt felkarolta, különösen sokat fáradozott a szadista parancsnokok túlkapásait elszenvedő zsidó munkaszolgálatosok védelmében, zsidóügyekben együtt
dolgozott a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájával, illetve
segítette a Magyarországra menekült lengyeleket is. A lengyel emigráció vezetőivel kapcsolatban állva pálkövei birtokáról számtalanszor vitorlázott át a Balaton túlsó partjára,
hogy találkozzon a balatonboglári lengyelekkel, közbenjárjon többük érdekében.
Búzás Huba költő-író verseit szavalta el, s egyúttal fiatalkori, világháborús tapasztalatairól, a szombathelyi gettóban
látottakról osztotta meg emlékeit a hallgatósággal.
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Bajcsy-Zsilinszky a legfajvédőbb magyarnak indult, bűnei is voltak ebből a szempontból, de feldolgozta a helyzetet,
s hitet tett a demokrácia mellett. Ebből a szempontból jelképe
annak, mit kell Magyarországon tenni – hangsúlyozta Vitányi
Iván, aki szerint Bajcsy-Zsilinszky Endre életsorsának, küzdelmeinek ma aktualitása van, reményt adhat a jelenkori magyar
viszonyok közepette. „Ne feledkezzünk el arról, hogy igazi előrehaladás csak akkor van, ha a társadalom maga akarja,
ha a társadalom maga teremti meg a demokráciát, ha megvan
a demokráciaélménye, ha megvan a közösségélménye. Erre
gondoljunk akkor, amikor Bajcsy-Zsilinszky nevét kiejtjük!”

Vitányi Iván bizottsági elnök, Tulok András volt MSZP-s
parlamenti képviselő és Kerecsényi Zoltán Pálkövén

Kerék-Bárczy Szabolcs Kerék Mihály (1902–1990) szociográfusnak, A magyar földkérdés című jelentős agrárirodalmi alapmű szerzőjének, Bajcsy-Zsilinszky egykori barát-
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jának unokájaként osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.
Elmondta, ma is nagy becsben őrzi azokat az ereklyéket – dedikált köteteket, leveleket –, amelyek nagyapjától maradtak a
mártír politikustól. Vitányi Iván gondolatmenetéhez kapcsolódva kifejtette: Bajcsy-Zsilinszky Endre példája azt bizonyítja, hogy csak egymásban bízhatunk, hogy a demokráciáért meg kell küzdenünk, áldozatokat is kell hoznunk, s ennek
érdekében nem a múltbéli cselekedeteket kell egymáson számon kérnünk, hanem a jövőbeli szándékokat kell látnunk és
keresnünk. A megemlékezés Katanics Sándor veszprémi önkormányzati képviselő zárszavával és koszorúelhelyezéssel
zárult a Bajcsy-Zsilinszky Emlékháznál.

KARANCSLEJTŐS 1944
„Hitler vert serege fejvesztve menekül a szövetségesek minden
oldalról rázúduló támadása elől. Hitlerék már régen nem reménykednek a győzelemben, és már abban sem, hogy saját nyomorult
életüket megmenthetik. Csak azért hajtják még vágóhidra a dolgozók millióit, köztük a magyar népet is, hogy gyilkos életüket pár
napra meghosszabbítsák…” – írta A Harcoló Bányász című újság
1944. októberi 2. szám vezércikkében Döme Piroska.
A közel ezer példányban megjelent újságban ez a szöveg állt:
„Lapunk minden példánya életveszélyek közepette készül. Egyetlen
példánynak sem szabad elvesznie. Add tovább! Vesszen Szálasi!
Halál a német megszállókra!”
Ezen sorokkal köszöntöm az emlékülésen megjelenteket.
Döme Piroska (1912–2007) a magyar és nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége, aki Kádár János, Ságvári
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Endre és több kiváló személyiséggel harcolt a németek és nyilasok
ellen, kapcsolatot tartott a bányászvidékekkel, a nógrádi bányászokkal is. A tatabányai és dorogi kommunista szervezetre támaszkodva elhatározták, hogy a többi bányavidékre is kiterjesztik a szervezkedést.
1943 tavaszán az illegális Kommunista Párt kezdeményezésére
szerteágazó antifasiszta szervezkedés indult az ország bányavidékein. A Nógrád megyei ellenállás 1943 őszétől erősödött meg, ekkor
Petőfalvi Lajos és Golub Rudolf irányította a szénmedence munkásainak szervezését.
Petőfalvi Lajos a Kommunista Párt Bányászati Bizottságának
összekötője volt, Dachauban végezték ki. Golub Rudolf már 11 évesen a bányában, majd 1923–1932 között Franciaországban dolgozott, ahonnan kiutasították. A Kommunista Bányász Bizottság tagja
volt, Dachauban végezték ki. Mind a két hős neve szerepel a
Nemzeti Sírkert emlékfalán.
Nehezítette munkájukat, hogy a fasiszták súlyponti területként
kezelték a nógrádi medencét, ezért nagyobb katonai erőket mozgósítottak e területen.
A Harcoló Bányász első száma 1944 szeptemberében, a második szám 1944. október második felében jelent meg. A harmadik
szám anyaga már együtt volt Döme Piroska táskájában, amikor
1944. október 30-án letartóztatták.
Döme Piroska 1994-ben javasolta Schalkhammer Antalnak
(1946–2002), a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ)
elnökének, hogy a hős bányászokra, az ötven éve történtekre emlékezni kellene a Mező Imre úti temetőben (ma Nemzeti Sírkert).
Schalkhammer Antal engem bízott meg a szervezéssel. Akkor kezdődött kapcsolatom Döme Piroskával, s Piroska haláláig tartott. Az
emlékezést a temetőben lévő Munkásmozgalmi Mauzóleum előtt
javasoltam, ahol nyolc bányász neve is szerepel.
Részlet Döme Piroska Fény és árnyék című könyvéből:
„1978. augusztus 8-án Nógrád megyében jártam. Szerettem
volna felkutatni, mit végzett Petőfalvi annak idején Nógrádban.
Petőfalvi két leánya is velem jött édesapjuk tevékenységének szín-
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helyére. Negyediknek a Nyúlkenyér című film rendezője csatlakozott hozzánk.
Nagy Lajos, aki 1944-ben tizennyolc éves volt, vállalkozott rá,
hogy kalauzolni fog bennünket.
Első utunk a pártbizottságra vezetett, ahol Godóné segítségével
kéziratos visszaemlékezésekben lapozgattunk… Némelyik személy
szerint is említette Petőfalvit, illetve Prokesh Lajost…
Expedíciónk ezután felkereste otthonában Kakkuk Gusztávot. A
házigazda megmutatta a szobát, ahol annak idején Petőfalvi aludt.
Kakkuk Gusztávné, aki 1944-ben tizennégy éves kisleány volt, jól
emlékezett „Balatoni”-ra. Én szaladtam a patikába, mert átlőtték
a kezét… Guszti bácsi azt is elmondta, hogy az acélgyári orvosi rendelőben vették ki a golyót a sebesült kezéből. Nyolcvan pengőt kellett fizetni a kötözésért.
Kakkuk Gusztávék tágas családi házábból indult 1944. október
28-án hajnalban Budapestre Petőfalvi. A búcsúzáskor azt ígérte,
három nap múlva visszatér…”
A megemlékezésen több száz bányász, valamint bányászzenekar vett részt, s a falon szereplő minden bányász hős neveinél koszorúztunk.
2004-ben és 2014-ben Rabi Ferenccel, a BDSZ elnökével,
Hámori István Péterrel, a Bányamunkás című lap főszerkesztőjével helyeztük el a megemlékezés virágait.
2013 decemberében Hanti Vilmos, az Ellenállók Nemzetközi
Szövetsége (FIR) elnöke tájékoztatott arról, hogy 2014. március
21–22-én Budapesten tartja ülését a FIR végrehajtó bizottsága és
felkért arra, hogy tartsak előadást a bányász ellenállásról. A felkérést örömmel vállaltam, de akkor még nem gondoltam arra, hogy
mennyi új ismeretanyaggal találkozom.
A Magyar Újságírók Országos Szövetségében megrendezett
konferencián a FIR elnöke tartotta a megnyitó beszédet, majd a
görög alelnök és a német főtitkár előadása után tartottam meg az
előadást, amelyben természetesen kiemelt szerepet kapott a karancslejtősi ellenállás.
Hogy az összegyűjtött anyagok ne vesszenek el, 2014-ben meg-
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jelentettem kereskedelmi forgalomba nem kerülő Emlékez(z)ünk
az 1939–1945. évek bányász ellenállóira című könyvet.
A mostani előadásra számos helyen kutatómunkába kezdtem, s
a karancslejtősi ellenállásról számtalan új anyagot találtam.
Tisztelt Emlékezők!
S most az ellenállásról röviden.
1944 novemberében a front a salgótarjáni szénmedence felé
közeledett, a fasiszta hadvezetésnek azonban kiemelt fontosságú
volt a széntermelés. A nyilasok és a német katonai parancsnokság
ellenőrzése alatt lévő bányavezetőség frontszolgálatra vonultatta be
a rendszer számára nem kívánatos személyeket, vagy hetente többször rendelték be őket kihallgatásra. A német és a nyilas hadvezetés a szovjet hadsereg nyomását nem tudta kivédeni, ezért a civil
lakosságot is kirendelte lövészárkok, tankcsapdák építésére. Amikor
ez már nem volt elég, a bányaigazgatóság javaslatára a karancslejtős-aknai dolgozókat kívánták kirendelni Apc–Zagyvaszántó vidékére lövészárkokat ásni, utakat építeni.
1944. november 22-én a bányaigazgatóság utasítást adott
Jámbor főmérnöknek, a karancsaljai lejtősakna üzemvezetőjének,
hogy csákányokat és lapátokat ki kell szállítani a bányából azzal,
hogy 23-án reggel az idősebb bányászok induljanak szerszámmal
együtt a frontvonal mögé hadimunkára, a fiatalok Szécsényben
jelentkezzenek katonai szolgálatra. A nagyobb nyomatékért
Karancsalján, Etesen és a környező községekben kidoboltatták a
bányaigazgatóság utasítását fejbelövéssel fenyegetve azokat, akik
esetleg otthon maradnának.
Másnap több bányász gyülekezett a bánya bejáratánál. Kozik
Ferenc öreg vájár felszólítására délutánra már 250 bányász nem
ment le a bányába, több fegyvert szereztek, de arra számítottak,
hogy a felszabadító szovjet csapatok rövidesen megérkeznek.
Kialakult az ellenállás vezető csoportja: Kozik Ferenc, Kozik
Rajmund és Mahinyák János, aki a fegyverek kezelését is tanította.
November 24-én délután a német parancsnokság utasítására az
üzem vezetősége lekapcsolta az áramot, leállt a szellőzőrendszer,
ezért a szellőzőgépet kézzel kellett meghajtani.
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Jámbor üzemvezetőt és Szepesi főaknászt leküldték a bányába
azzal, hogy az ellenállás beszüntetését kérjék az akkor már kb.
háromszáz bányásztól és 22 katonától. A kérést a bányászok vis�szautasították. A karancsaljai kijáratnál Molnár Ferenc és Pál Pál
állt őrségben és a két csendőr óvatos közeledésére mindketten elsütötték a fegyvereiket, amire a csendőrök elmenekültek.
November 25–26-án a fasiszták befalazták a bánya légaknáját,
a többi kijáratot – a főbejáraton kívül – az aknával összerobbantották, majd a németek gázbombát dobtak be a légaknán keresztül.
Ezt követően Cusz Sándor bányászt, majd a bányászok feleségeit, gyermekeit kényszerítették a bányába, hogy aljas ígéretekkel
kicsalogassák a bányászokat.
A következő nap a mind súlyosbodó helyzetre (levegő romlása,
víz emelkedése stb) 270 bányász a fasiszták ígéretében bízva
elhagyta a bányát. Fegyveres csendőrök és német katonák motozás
után a salgótarjáni nagy laktanyába vitték őket ahol napokig éheztették és kínozták őket.
November 28-án 33 ember hagyta el a bányát, hatan maradtak.
A kicsalogatott bányászokat kínozták, meg akarták tudni, kik
maradtak a bányában, de ők egyetlen nevet nem árultak el. Ezután
az SS-parancsnok utasítására a sor szélén álló három embert félreállították a bányabejárat fölé. A gyilkos sortűz kioltotta Páles Jenő,
Laczkó Mátyás és egy erdélyi katona életét.
A bányában maradt hat bányász két, hármas csoportban szervezte meg a kitörést. Az egyik a berobbantott kijáraton, a másik a lezárt
légaknán keresztül. A kitörés – igaz, tűzharcban – sikerült.
Emiatt a különösen kegyetlenül megkínzott Mahinyák Józsefet,
Lukács Sándort és Tóth Miklóst is megölték december 6-án.
1944. december 26-án Kisterenye, Zagyvapálfalva és Salgótarján
után Karancsalja és környéke is felszabadult a német fasiszták és a
nyilasok rémuralma alól.
Csak néhány név hangzott el a sok százból, akik példát mutattak, akik a magyar ellenállás, antifasiszta mozgalom szervezői és
harcosai voltak. Ezért ölték meg őket a magyar nép ellenségei.
A hőstettek soha nem évülnek el, a hősök örökéletűek. Amikor
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felidézzük tetteiket, mi, utódok megőrizzük emlékeiket, alakjukat,
cselekedeteiket nem hagyjuk a feledésbe merülni. Hálával és büszkeséggel tekintünk rájuk.
Az akkori bányavállalat 1957. október 15-én emlékművet állított a mártír bányászok emlékére azon a helyen, ahol az első sortűz
eldördült és ahol minden évben elhelyezik az emlékezés virágait.
Beszédemet – megköszönve a figyelmüket – Jókai Mór gondolataival zárom: „Acélszív és kőhomlok kell hozzá, hogy az ember
oda le merjen szállni és bekopogtasson az örök természet évezredes alvó nagy csodáihoz.”
Kívánok önöknek és Karancsalja minden lakójának további eredményeket, jó egészséget az 1894-ben Selmecbányán elfogadott
bányászköszöntéssel: Jó szerencsét!
(Elhangzott Karancslejtősön a 2014. november 23-i emlékünnepségen.)
Dr. Horn János,
a Bányászszakszervezet (BDSZ) főtanácsadója,
a MEASZ Nemzeti Tanácsának tagja

Magyarországon elsőként Budapest XIII. kerületében nyílt
meg 2014. szeptember 23-án az Európai ellenállás – című,
a FIR–MEASZ rendezte emlékkiállítás
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A MEASZ – FIR elnöke Izraelben
Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) és a Magyar Ellenálók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) elnöke, Hanti
Vilmos május 8-án beszédet mondott az izraeli latruni ellenállási emlékhelyen tartott ünnepségen, majd a jeruzsálemi Har
HaZikaron (Emlékezés hegye) található Jad Vasem Intézetben rendezett győzelem napi állami megemlékezésen koszorút
helyezett el a holokauszt áldozatainak és hőseinek emlékére.
Utóbbi helyen felszólalt az izraeli kormány bevándorlási miniszterasszonya is. A koszorúzáson 31 ország nagykövetsége,
valamint 17 civil szervezet képviseltette magát. Magyar állami delegáció nem vett részt a megemlékezésen...
Hanti Vilmos a koszorúzás után a következőket nyilatkozta a sajtónak: „Szégyennek és sajnálatosnak tartom, hogy a
magyar kormány nevében senki nem koszorúzott. A szervezők érdeklődésemre elmondták, hogy a kegyeleti eseményre
meghívták az izraeli magyar nagykövetet is, de ő nem fogadta el a meghívást. Úgy néz ki, a magyar kormány már a látszatra sem ad.”

Pillanatkép a 2014. évi izraeli győzelem napi ünnepségről.
Hanti Vilmos egy zsidó veteránnal
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Hanti Vilmos nyílt levele
Kumin Ferenc helyettes
államtitkárnak
„Tisztelt Államtitkár-helyettes Úr! Ön tegnap (január 21-én) az
Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) hivatalos tiltakozását megelőzve levelet írt a szervezet német főtitkárán keresztül a FIR közel ötven tagszervezetének, amelyben hamis információ adásával vádolja a MEASZ-t. Ön így a 69 éves, nagy
múltú antifasiszta szervezetet teszi felelőssé, hogy a FIR VB
hétvégi római ülése elítélte a magyar kormánynak az emlékmű állítási tervét. Kérdezzük öntől: honnan tudja, hogy a MEASZ hamis információkat adott a készülő náci emlékműről?
E-mailjeinket mindig más gépről küldjük, hogy a kormány ne
tudja azokat elolvasni, telefonjainkat a tanácskozásokon másik szobában hagyjuk, hogy a kormány ne tudjon bennünket
lehallgatni. Nem értjük, mégis miként szerzett tudomást arról,
mi milyen információkat adtunk a kérdésben.”

Budapesti antifasiszta akció a neonáci „becsület napja”
ellen 2014. február 8-án
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Diákokat vár a MEASZ
a FIR ezerfős
vonatzarándokútjára
Auschwitz-Birkenauba
A FIR korábban Buchenwaldba, majd 2012 májusában a Belga Veterán Intézettel és az Auschwitz Alapítvánnyal rendezte
meg az Ezerfős Ifjúsági Zarándokvonat nemzetközi találkozót.
2015 májusában zarándokvonat indul, hogy emlékezzünk a
fasizmus alóli felszabadulás és a háború európai befejeződése 70. évfordulójára. Ismét mintegy ezer fiatal fog részt venni
Európa különböző országaiból és Izraelből az auschwitz-birkaneaui emlékhelynél. Az előző munka elismerésének egyértelmű jele, hogy ez az akció Fülöp belga király védnökségével valósul meg.
Az ezerfős vonat 2015. május 5-én indul Brüsszelből Krakkóba. A táborok túlélői és az antifasiszta harc veteránjai együtt
utaznak a fiatalokkal, hogy közvetlenül tájékoztassák a fiatalokat. Az utazás célja nyilvánvaló: az emlékezésről, a történelem tanulmányozásáról szól, látogatás a történelem egyik
helyszínére, egyúttal a demokratikus öntudat fejlesztése, az
emberi jogok értékeinek felmutatása, valamint az Európa országaiból érkező fiatalok valódi találkozásán keresztül az előítéletek megszüntetése.
Május 5-én több mint hétszáz belga tizenéves és Európa
más országaiból közel kétszáz fiatal indul vonattal Brüsszelből Lengyelországba. További több mint száz fiatal érkezik
más régiókból közvetlenül Lengyelországba a találkozóra. A
résztvevőket a FIR tagszervezetei állítják össze. Lengyelországban a gazdag program vár rájuk: az emlékhelyek idegen-
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vezetéssel egybekötött meglátogatása, beszélgetések szemtanúkkal, emlékünnepségek, fiatalok egymás közötti találkozója, ízelítő a mai Lengyelországról.
Május 9-én este indul vissza a vonat, hogy a résztvevők
május 10-én visszatérhessenek hazájukba. Egy fő költsége a
hat napra (utazás, szállás, étkezés, a programokon való részvétel lehetősége) 250 euró.
A Magyarországról utazó fiataloknak további költséget jelent az eljutás Brüsszelbe, majd onnan a hazaérkezés.
Jelentkezni lehet a FIR magyarországi tagszervezeténél, a
MEASZ-nál: measz@upcmail.hu.

A 2012. évi ifjúsági zarándokúton a belga miniszterelnök,
az Auschwitz Alapítvány, a FIR–MEASZ és a Veterán
Szövetség elnöke közösen koszorúzott Birkenauban
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nyilatkozat a jeruzsálemi
zsinagóga elleni támadásról
Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) – Antifasiszták
Szövetsége, amely a fasizmus ellen harcoló egykori partizánokat, ellenállókat, a Hitler-ellenes koalíció tagjait, a náci rezsim
áldozatait és a mai antifasiszta generációkat fogja össze egy
ernyőszervezetben, mély szomorúsággal fogadta az egyik jeruzsálemi zsinagóga ellen elkövetett támadásról szóló híreket.
Elítéljük ezt az erőszakos cselekedetet, amelyet semmilyen
politikai elszántság vagy ok nem igazolhat. Ez az erőszak a
legnagyobb akadálya, hogy haladást érjenek el a közel-keleti
konfliktus békés megoldásának útján.
A templomok és a hívők elleni ilyen támadások eszkalációhoz vezetnek, és kulcsszavakat adnak azoknak a konfliktus
mindkét oldalán lévőinek, akik ellenzik, hogy megállapodjanak és az erőszakra erőszakkal válaszolnak. A Közel-Keleten
az erőszak azonnali beszüntetésére szólítunk fel. Arra kérjük
a palesztinai területek politikai vezetőit, tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy megelőzzék az egyéni terror ilyen formáit annak érdekében, hogy Izrael lakosai félelem nélkül élhessenek.
Felszólítjuk Izrael felelős politikai vezetőit, hogy e bűncselekményt ne torolják meg a palesztinai civil lakosság elleni saját bűnös akcióval.
A közel-keleti béke csak az Egyesült Nemzetek határozatai alapján érhető el, a katonai megoldás lehetetlen. Szimpátiánkról és teljes szolidaritásunkról biztosítjuk izraeli tagszervezeteinket.
Berlin 2014. 11. 18.
Hanti Vilmos
elnök

Dr. Ulrich Schneider
főtitkár
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Memento70

Zsidó mezőkön zsidó mezőkről
A Memento70 zsidó és nem zsidó szervezetek és személyek
összefogása azért, hogy tisztán, hitelesen emlékezzenek meg
a magyarországi holokauszt 70. évfordulójáról.
Magyarország kormánya az évfordulót emlékévnek nyilvánította, és kiírta az 1,8 milliárd forintból gazdálkodó Civil
Alap-pályázatot az egyének és szervezetek kezdeményezte
megemlékezésekre, programokra. Az eredményhirdetés idejére a pályázók nagy része előtt is világossá vált, hogy a jelenlegi emlékezetpolitikai gyakorlat nem tükrözi hűen a történelmi valóságot. Ragaszkodnak a történelmi igazsághoz.
Nem fogadták el az állami támogatást, és társadalmi összefogást hirdettek a programok megvalósulásához szükséges források előteremtésére.
A Memento70 a kormány által kiírt Civil Alap-pályázaton
elnyert támogatásokat visszautasító szervezetek és személyek szövetsége. Célja, hogy Magyarországon és a határokon
túl lehetőséget adjon minden zsidó és nem zsidó szervezetnek
és személynek arra, hogy támogatásukkal mozgalmunk mellé
állva kifejezhessék független véleményüket.
Egy 18. századi bölcs rabbi, Bal Sem Tov mondta: „A felejtés száműzetés, az emlékezés szabadulás.” A hiteles, méltó megemlékezés mindannyiunk ügye. A Memento70 tisztán
emlékezik.
Egyik programja a Zsidó mezőkön zsidó mezőkről című
előadása lesz a Bálint Házban. Garai Róbert színész-rendező eredeti dokumentumok – újságcikkek, pamfletek, versek –
alapján állította össze és viszi színpadra a darabot, amely az
1920-tól 1941-ig tartó, a három zsidótörvényt magában foglaló időszakot öleli fel. Hiszen a magyarországi holokauszt nem
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1944-ben kezdődött, hanem 1920-ban, az első zsidótörvény –
numerus clausus – elfogadásával.
A neves színészekkel, előadóművészekkel, zenészekkel
színre vitt – a humort sem nélkülöző – összeállítás a különböző jelenetek egymásba fűzésével érzékelteti a mind korlátozóbb, fojtogatóbb légkört a Horthy-korszakban. A darab második részében Hulesch Ernő író-újságíró Stációk című művét idézi. Hulesch a háború után bejárta a halálmenet magyarországi szakaszát, amely Radnóti Miklós utolsó útjának bizonyult. Civil tanúkat hallhatunk, helybéli egyszerű munkást és
parasztasszonyokat, akik elmondják, milyen elborzadva figyelték a szörnyű menetet, benne a halottakkal, az élőhalottakkal és egy „emberrel, aki a töltés oldalán a könyökére támaszkodva írt valamit”. A munkaszolgálatosokkal brutálisan
bánó keretlegények mind magyarok voltak.
Az amerikai követség által támogatott, ingyen látogatható előadást az alkotók elsősorban középiskolai osztályoknak szánják. Hiszen
a mai történelemhamisító, erős csúsztatásokkal, helyenként
rasszista felhangokkal operáló történelemtanítás ellensúlyozására kihagyhatatlan a tizenévesek
reális történelemszemléletének alakításához.
R. J.
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Ukrajnának demokrácia kell,
nem nácizmus!
2013 novemberében Ukrajnában a kormány, illetve az elnök menesztését követelő tüntetés zajlott, amelynek rövididőn belül több halálos áldozata is lett. A megmozdulásokkal egy időben sajnos a demokratikus eszmék mellett megjelentek bizonyos veszélyes eszmék is.
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke is részt vett azon a konferencián, amelyet az Ukrán Parlament épületében tartott a Nácizmus Nélküli Világ mozgalom. A tanácskozáson részt vett a
korábbi két ukrán elnök, Leonyid Kravcsuk és Viktor Juscsenko. A konferencia megállapításait egy hatfős delegáció vitte el
az akkor még hivatalban lévő elnöknek.
A Kijevben járt Hanti Vilmos úgy látja, hogy veszélyes tendenciák erősödnek Ukrajnában. Az általa tapasztaltakról szóló, tavalyi híradásokból: „A jelenlegi vezetést sokan elutasítják, korruptnak tartják, olyannak, amely nem tesz az emberek többségéért. Többen viszont a »mindegy, hogy mi« változást akarnak. A kijevi városházát elfoglalók az egykor Hitler
mellett harcoló Banderát nemzeti hősnek tekintik, arcképe a
nagy teremben meghatározó helyen látható. Hanti elmondta,
több olyan plakáttal is találkozott, amelyeken Ukrajna élősködőjeként a zsidókra utalnak. A különféle hazafias szervezetek náci jellegű szellemet képviselnek: nem kérnek az Európai
Unióból, de a közös cél egy platform alá, egy nagy központi
tüntetéssé terelte őket az EU-t támogatókkal, az ő farvizükön
jelentősen erősödnek. Érdekes volt az egyik fölszólaló megjegyzése, aki a két korábbi ukrán elnök jelenlétében fölhívta a figyelmet, hogy ide jutott Ukrajna, abban ők is felelősek
több oknál fogva is. Például azért, mert Banderát nemzeti hősként Viktor Juscsenko kiáltotta ki az egyik utolsó döntésével.
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Az EU egyébként szimpatizál »a majdanosokkal«, és olyan
hírek terjengenek, hogy a tüntetéshez jelentős segítséget is
nyújt, ugyanakkor nem választja le a szélsőjobbot az EU melletti tüntetőkről, de ez szinte lehetetlen is lenne.
A nyugati tudósítók is kevésbé adnak hírt arról, hogy egy
másik tüntetés is létezik, azoké, akik nem szeretik az EU-t,
jobban ragaszkodnak az orosz testvér kapcsolatához. Ukrajna szinte kettészakadt mára.
Ebben a nehéz helyzetben a felek közötti párbeszédet kell
erősíteni – ezzel a konferencia valamennyi résztvevője egyetértett. A szélsőjobbtól el kell határolódni, mert tőlük nem várható eredményes változás. A Majdanon tapasztalt »forradalmi« hangulat helyett inkább a reformok, a »lépésről lépésre«
kompromisszumos megoldások lehetnek eredményesek. Ukrajna kettéválásának gondolata nyilván nem lenne megoldás
az ukrán nép számára. Nem is beszélve arról, hogy a kárpátaljai magyarságnak is rosszabb lenne, kiszolgáltatottabbá válnának a Lemberg környékén igen megerősödött szélsőjobboldali csoportoknak.
Érdekes, hogy a Magyar Kormány láthatóan még nem találta meg a politikai válaszát ebben a helyzetben – folytatta
Hanti Vilmos. EU-ellenessége, Putyin-barátsága miatt a jelenlegi elnök oldalára kellene állnia. Ebben az esetben a »forradalommal« és nemkülönben a szélsőjobbal szemben kellene
állnia, ami különösen a magyarországi választások előtt tönkre teheti az eddigi igyekezetét. A kormány által kézzel vezérelt »közszolgálati« média részletkérdéseiben minden esetre
teszi a »dolgát«. Vasárnap (február 2-án) a náci szellemet felidéző orosz Dozsgy (Eső) tévét népszerűsítette, amikor az ő
híreire támaszkodva számolt be az aznapi moszkvai tüntetésről. Az »Eső tévécsatorna« körüli botrány Oroszországban akkor alakult ki, amikor a csatorna közvélemény-kutatást kezde-
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ményezett nézői körében a nácik által létesített leningrádi (ma
Szentpétervár) blokád végének 70. évfordulóján azzal a kérdéssel: »Fel kellett volna adni Leningrádot, hogy több százezer ember életét megmentsék?« Ez egy populáris fertőző vita
kezdeményezése, amely szándékosan meg akarja osztani az
orosz társadalmat. Rejtve a nácizmust dicsőíti. Leningrád hős
védői saját városukat mentették. Ha megadják magukat –, mivel a hitleri terv szerint nem tervezték őket élelmezni – valamennyien elpusztultak volna. Nem is beszélve arról, hogy a
második világháború kimenetele is másképpen alakult volna.
A kérdés megfogalmazását nagy felzúdulás követte: képviselők, közéleti szereplők, tévések-rádiósok, bloggerek tiltakoztak ellene, sokan elhatárolódtak a tévécsatornától. A szentpétervári közgyűlés képviselői egyenesen a legfőbb ügyészhez
fordultak az ügyben. Ezen körülmények után az MTI az oroszországi vitában az Eső oldalára állt, mindössze »ellenzéki televíziónak« titulálva a csatornát, erősítette annak ténykedését.
A kijevi konferencián bemutatták A gyűlölet fehér könyve
című, közelmúltban kiadott kötetet is, mely 18 radikális nacionalizmussal fertőzött országot elemez, mutat be képek segítségével, köztük Magyarországot is. A 18 ország közül ötödik Magyarország a sorban, előttünk Görögország, Észtország,
Lettország, Ukrajna szerepel, utánunk van Litvánia, Moldávia, Bulgária.”
(forrás: antifasiszta.hu 2014. február 3.)

54

MEASZ 2015
MEASZ - Összefogás a Demokráciáért
Központ: 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I. 6.
Tel.: 343-3900,
Postafiók címe: 1701 Budapest, Pf. 244.

www.antifasiszta.hu

E-mail: measz@upcmail.hu

Alapítva: 1945.

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetségének (FIR) tagja

Dr. Orbán Viktor Úrnak
Magyarország Miniszterelnökének

Budapest, 2014. december 1.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Mellékelt felhívásunkat szíves figyelmébe ajánljuk.
Üdvözlettel
Hanti Vilmos
a MEASZ elnöke
FELHÍVÁS
Magyarország fasizmus alóli felszabadulása 70. évfordulójának
közeledtével a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) a feléledt újfasiszta, rasszista és kirekesztő megnyilvánulásokkal szembeni hatékonyabb fellépésnek és e téren a progresszív
nemzeti elkötelezettség előmozdításának sürgető igényével fordul
a magyar kormányhoz.
Kérjük a kormányt, hogy ennek kapcsán kerüljön kiemelt méltatásra a hitleri fasizmus fölötti történelmi jelentőségű győzelem, amely véget vetett a vérontásnak, békét hozott szerte a világon és – habár rövid
ideig – plurális demokráciát hozott el hazánknak. Az évforduló alkalmából kérjük, hogy az ország függetlenségéért és szabadságáért életüket áldozó antifasiszta nemzeti ellenállókról méltóképpen emlékezzék
meg és gondoskodjék a még meglévő emlékhelyeik felújításáról. Feltétlenül szükségesnek tartjuk azt is, hogy a tananyagokban, az állami
intézmények által tartott megemlékezéseken, a közintézmények kommunikációjában hitelesen mutassuk be a II. világháború eseményeit
és mondjuk ki bűnösnek azt a politikát, amely honfitársainkat tragikus
módon, a rossz oldalon a háború vágóhídjára küldte.
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Kérjük a kormányt, hogy a II. világháború befejezésének napját
(május 9.) nyilvánítsa nemzeti emléknappá.
A szélsőségek –a rasszizmus, a sovinizmus, az irredentizmus – sajnos továbbra is súlyos veszélyt jelentenek társadalmunk számára. Ezért
kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy csökkentse országunkban az intolerancia minden
formájának jelenlétét. Szavakban és tettekben is határolódjék el a szélsőjobboldali szervezetektől és azok kirekesztő, populista, nacionalista megnyilvánulásaitól. E cél megvalósításáért javasoljuk a kormánynak, hogy az érintett társadalmi szervezetek bevonásával dolgozzon ki
egy erre irányuló cselekvési programot.
Megfontolásra javasoljuk a kormánynak, hogy e civil szervezetek
részére megfelelő pénzalapot különítsen el a hitleri fasizmus feletti
győzelem 70. évfordulójának méltó megünneplésére.
Az antifasiszta magyar nemzeti ellenállás megismertetése, a történelmi emlékezet megőrzése érdekében kívánatosnak tartjuk, hogy a
kormány képviselői az érintett társadalmi szervezetekkel, így az immáron 70 éves MEASZ-szal is, vitassák meg azokat a további lépéseket, többek között egy emlékház létrehozását, amelyek hatékonyan
szolgálhatják e célokat.
Budapest, 2014. december 1.

56

A MEASZ elnöksége

MEASZ 2015
Szoborsorsok
„Tarkólövés – így végzed hát te is – / súgtam magamnak”.
Az abdai tömegsírból, Radnóti Miklós viharkabátjából előkerült Bori noteszből való ez a vers, amelyben halál pontosan megjósolja saját halálát. Azt már semmiféle költői képzelet nem vizionálhatta, mi történik majd a szobrával, amelyet agyonlövetése helyszínén állítottak fel.
Azt, hogy egy autós – állítólag véletlenül – ledöntötte, és ezzel összetörte. A hírek beszámoltak arról, hogy sikerült Melocco Miklós – kicsit Adyra emlékeztető – alkotását újra elkészíteni és felállítani.
Remélhetően véglegesen, ledönthetetlenül. Nálunk nehezen
tolerálják a múlt bizonyos részeseit, nem úgy, mint Mexikóban.
Néhány éve járhattam Mexikóvárosban (saját költségemen),
és meglepődve hallottam, hogy a Főutcán – ami emlékeztet a mi
Andrássy utunkra – a kétoldalt álló, ember nagyságú szobrok az
állam történetének utolsó két évszázadából valók.
Egy részük éppen a függetlenségét kivívó Mexikó érdekében
kifejtett, nemegyszer hősies tevékenységéért kapta ezt a fajta
megtiszteltetést, de kiderült, hogy az ez után, a polgári államért
vívott küzdelem harcosai is ott díszelegnek az út két oldalán.
S ami több mint pikáns: olyan személyek is, akik annak idején szemben álltak egymással, adott esetben egymás elleni polgárháborúkban harcoltak. Persze a spanyol alkirályok szobrai
sehol nincsenek már, csak az emlékük, mert minden valamirevaló város főterét Zocalónak hívják.
Ami magyarul körülbelül a mi „talapzat” szavunknak felel
meg. Ezeken a tereken kellett állni az alkirályok szobrainak. S
ha meghaltak, vagy mást neveztek ki, csak kicserélték a szobraikat a „talapzaton”, azaz a Zocalón.
Persze óriási különbség: Radnóti szobra nem felcserélhető,
mert nagysága sem az. Az ő „talapzata” nem lehet másé, kizárólag az övé, ledönthetetlenül.
– bel –

57

MEASZ 2015
Emlékezünk...
A MEASZ korábbi elnökének búcsúztatása
Dr. Sárközi Sándor nyugállományú vezérőrnagyot, a MEASZ
korábbi elnökét Hanti Vilmos így búcsúztatta:
„Tisztelt gyászoló család, kedves rokonok, barátok, ismerősök, bajtársak!
Hanti Vilmos vagyok, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a MEASZ elnöke.
Sokan eljöttünk ide, de még többen itt vannak velünk gondolatban, hogy a ravatalozó csendjében, ebben a szomorú órában emlékezzünk, és fejet hajtsunk kiváló küzdőtársunk, Dr.
Sárközi Sándor, a MEASZ korábbi elnöke emléke előtt.
Sándor legfőképpen EMBER volt, aki a szó igazi értelmében, tisztességes és az emberi közösség morális értékei szerint élt. A sorstól kapott szerencsémnek tekintem, hogy 19922000-ig a MEASZ elnökségében együtt dolgozhattam vele.
Kedves, példaértékű kiváló személyisége hatással van jelenlegi munkámra is. Csak irigykedhetem rokonaira, hogy ők
még közelebb tudtak lenni vele. Ifjúkorában vállalta a harcot
a fasiszták ellen, majd sikeres pályát befutva katonaként szolgálta hazáját. Nyugállományban sem pihent, aktív közösségi
életet élt. Segítette a MEASZ munkáját, majd élére állt a múlttal való szembenézés, az átalakítás, a megújulás elvi szilárdságot követelő, embert próbáló feladatnak. A lehetőségeihez
mérten – sőt talán azon túl is - hatalmas energiával dolgozott.
Végezte a szürke hétköznapokban a feladatait, elvégezte
mindazt, amit a sors számára elrendelt. Fegyelmezett, példamutató katona, majd a közügyek iránt elkötelezett társadalmi
szervezeti vezető volt.
Szeretetet adott és kapott, megbecsült másokat és megbe-
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csülést szerzett magának, nevének és a hívatásának! A
MEASZ-ban tisztelet és szeretet övezte. Udvarias, előzékeny,
megértő volt, aki szerette az embereket.
Dr. Sárközi Sándor vezérőrnagy, katonai nyugállományba
helyezését követően kapcsolódott be a MEASZ munkájába,
először annak titkára volt, majd 1989. június 6-án a szövetség
elnöke lett. Feladatát a legjobb tudása szerint, az antifasiszta
ellenállás hagyományaihoz való töretlen hűséggel, s az idők
kihívásai, a társadalom szükségletei iránti nagy empátiával
látta el. Tízévi kitartó és lelkiismeretes vezetői munka után –
megromlott egészségi állapotára tekintettel – 1999. november
19-én mentette fel az országos bizottság az elnöki tisztség alól
és érdemeire tekintettel a szövetség tiszteletbeli elnökévé
választotta meg.
Dr. Sárközi Sándor olyan időben vállalta a szövetség vezetését, amikor a kibontakozó rendszerváltozás a múlt eredményeinek és hibáinak önkritikus tiszta, világos értékelését s a jövő
újragondolását igényelte. Értékelni kellett a társadalomban végbement változásokat, s a tagság meggyőzésével, az antifasiszta
harc hagyományainak töretlen vállalásával megőrizni, újjáépíteni a MEASZ-nak a társadalomban korábban megszerzett
helyét, tekintélyét. A MEASZ Dr. Sárközi Sándor vezetésével
vett részt a rendszerváltás utáni kerekasztal-tárgyalásokon.
Sok, nagyon sok vita eredményeként sikerült elérni a szövetség megújítását. A célok újragondolásával, a működési szabályok átalakításával választ adtak a „hogyan tovább” kérdéseire. A megújulás fontos eleme volt mintegy 2000 korábban
jogtalanul fel nem vett, vagy kizárt, tehát nagyrészt pártonkívüli, illetve az új pártokhoz csatlakozott egykori ellenálló felvétele.
Sikerült azt is elérnie, hogy olyan egykori antifasiszta
ellenállók, akik 1956-ban a változásokért léptek fel és emiatt
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börtönbüntetést szenvedtek el, szerepet vállaltak és kaptak a
szövetség megújításában, az átalakulás vezetésében. Ekkor
lett az elnökség alelnöke például Fekete Sándor író, Petőfikutató.
Az átalakulás eredményeit az 1994. évi közgyűlés abban
foglalta össze: „A szövetség az ország függetlenségét, szabadságát és demokráciáját kívánja szolgálni a továbbiakban is.
Ebben a helyzetben a szövetség kinyitja kapuit és soraiba hívja
az ifjabb nemzedékek mindazon tagjait, kik egyetértenek célkitűzéseinkkel, készek tenni az antifasiszta szellem térnyeréséért, a másság tiszteletben tartásáért. A mai helyzet megköveteli – tartalmazza az állásfoglalás –, hogy az újfasiszta megnyilvánulások ellen tenni akarók is szabadon tömörülhessenek szervezetünkben. A MEASZ ugyanakkor tiszteletben tartja azt a felfogást, hogy az antifasiszta felfogáson túlmenő politikai meggyőződés és pártállás mindenkinek magánügye.” –
Amit ma úgy fejezünk ki, hogy az antifasizmus nem jobbvagy baloldaliság kérdése, hanem humanista életút.
Az átalakulás, a megújulás eredményeként dr. Sárközi Sándor vezetésével kiteljesedett a múltfeltáró munka, sorra jelentek meg kiadványok az ellenálló csoportok, így például a Táncsics, a Budai Önkéntes Ezred emlékének, hősiességének
megőrzésére. Megújultak korábban állított emlékművek és új
emlékhelyeket állított a hálás utókor. Megemlékezéseinken
rendre megjelentek a katonai ellenállás, az egyetemi zászlóaljak, a vasútépítők és mások. Munkánkba bekapcsolódott az
egykori fegyveres ellenálló, Göncz Árpád is.
Megkezdődött a Holokauszt Dokumentációs Központ megalapítását előkészítő, majd megvalósító munka, mely - akkor
úgy láttuk - alapja lehet a következő generációk számára a
holokauszt, a fasizmus borzalmai továbbadásának, az iskolások oktatásának, nevelésének.
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A MEASZ részeként működő Nácizmus Üldözötteinek
Bizottságában a szövetség hathatós támogatásával felpezsdült
az élet: megerősödött a kegyeleti munka a volt táboroknál és
idehaza is, megemlékezések, koszorúzások, szociális tevékenység, a kárpótlás keretében 50 ezer igazolást adtunk ki.
A MEASZ széleskörű antifasiszta demokratikus összefogásra törekedett. Felkarolt, támogatott minden olyan törekvést, mozgalmat, amelyek céljai egybeestek törekvéseivel. A
90-es évek közepétől kezdeményezően léptünk fel a civil szervezetek összefogása érdekébe: Felhívással fordultunk a társadalomhoz a szélsőséges nézetek és erők ellen. Társadalmi
egyezményt kezdeményeztünk a „Félelem nélküli életről”.
Aktív közreműködésünkkel 1998-ban létrejött a Civil Fórum,
a demokratikus elkötelezettségű civil szervezetek koordináló
szerve.
Dr. Sárközi Sándornak mindebben meghatározó szerepe
volt. Vezetésével, az elnökség támogatásával a szövetség megújult, a rendszerváltozást követően a MEASZ-nak sikerült talpon maradnia és folytatnia antifasiszta-antirasszista küzdelmét.
Az általa, a vezetésével megkezdett munkát a MEASZ
tisztségviselői, tagjai - közös céljainkhoz töretlen hűséggel viszik tovább.
Köszönjük, hogy életeddel, munkáddal teljesebbé tettél
bennünket és elősegítetted, hogy a MEASZ megtalálja a helyét
a mai antifasiszta munkában, s szervezetünk jó időben történt
modernizálásával jelentős megbecsülést szerezzen itthon és
külföldön egyaránt.
Mint antifasiszták, emlékedet tisztelettel és kegyelettel
megőrizzük.
Nyugodj békében!”
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Gidófalvy Lajos emlékezete
A hagyományoknak megfelelően, 2014. január 4-én főhajtással, koszorú elhelyezésével emlékezett a XIII. kerületi MEASZ, az önkormányzat, a Honvédelmi Minisztérium
és a család Gidófalvy Lajos főhadnagyra, aki a XIII. kerületi
KISKA-alakulat parancsnokaként tevékenységével, bátor kiállásával sokak életét mentette meg a második világégés vége
felé. Az Erzsébet-híd közelében halt hősi halált. Posztumusz
Jad Vasem-elismerésben részesült, posztumusz ezredessé is
előléptették a magyar antifasiszta ellenállás hőseként. Emléktáblája a róla elnevezett utcában áll a magyar fővárosban.
Az Angyalföldi mozaik című sorozatban tizenöt esztendővel ezelőtt látott napvilágot Sárközi
Sándor Gidófalvy-emlékfüzete.
„Minden esztendőben a világ számos emlékhelyén és temetőjében emlékeznek meg a
hálás utódok az ismert vagy ismeretlen katonahősökről, akik
fegyverrel biztosították ezeregyszáz éves államiságunk fennmaradását. Egyikük Gidófalvy Lajos ezredes, aki tetteivel tovább
öregbítette a magyar katona messze földön híres vitézségét és
hősiességét, s ma már a világ számos országában ismerik nevét
és cselekedeteit. Személyében és emlékében összpontosultak
mindazok a valódi emberi értékek, melyek a megváltozott rohanó világban egyre kevésbé jellemző emberi tulajdonságok.”
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Búcsúzunk Kiss Pétertől
A MEASZ megrendülten búcsúzik Kiss Péter szocialista politikustól. Személyében a MEASZ Radnóti Miklós Antiras�szista -díjasától és a MEASZ Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottsága tagjától búcsúzik. A MEASZ elnöksége ezúton is őszinte
részvétét fejezi ki Kiss Péter családjának.

Amikor még antifasiszták is bemehettek a Parlamentbe.
Kiss Péter miniszter felszólal a MEASZ 2003-as győzelem
napi rendezvényén

Kispesti főhajtás
1944. június 30-án háromezer kispesti magyar állampolgárt
hurcoltak el a biztos halálba, a megsemmisítésbe. A Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Kispesti Szervezete, Szonderik
Gyula titkár, valamint Fórizs István elnök szervezőmunkájának köszönhetően tisztelettel hívott minden kispesti állampolgárt 2014. június 30-ra, a városrész Nagyboldogasszonytemplomába, a 70. évforduló kapcsán tartott szentmisére az
elhurcoltak lelki üdvéért.
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Egy elfeledett (?) politikus
A New Brunswick-i Szt. Péter temetőben emigráns magyarok
évtizedek óta gondozzák Sulyok Dezső egykori neves, magyar
kisgazda politikus, miniszterelnök-jelölt és felesége közös nyugvóhelyét.
Az idei esztendő májusában ezek az amerikai magyar emigráns
szervezetek arról határoztak, hogy Sulyok elhunytának közelgő ötvenedik évfordulójára emlékévet hirdetnek, s kezdeményezik a magyar kormányzatnál hamvai hazahozatalát, méltó hazai eltemettetését.
Közleményükből kiderül, hogy nemcsak a neves politikus hamvai kerülhetnének haza, hanem egyúttal Sulyok történelmi értékű
írásos hagyatéka is.
2012 novemberében a MEASZ Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottsága ügyvezetőjeként, a szövetség alelnökeként levélben, majd 2012
decemberében a Parlament épületében tartott Bajcsy-Zsilinszkyemlékülésünkön lévő beszédemben Horváth Jánoshoz, a Magyar
Országgyűlés akkori korelnökéhez, Emlékbizottságunk tiszteletbeli elnökéhez fordultam – aki még személyesen is ismerte Sulyokot –, hogy tekintettel a közelgő kerek évfordulókra, járjon közbe
Sulyok hamvainak hazahozatala ügyében. Az ügyet szorgalmazva,
2013 júniusában újra levelet fogalmaztam a korelnök úrhoz, majd
2013 decemberében, és a 2014 júliusában megtartott újabb BajcsyZsilinszky-emléküléseinken is újra felhívtam a figyelmet Sulyok
emlékezetére és méltó kegyeletére. A MEASZ Bajcsy-Zsilinszky
Emlékbizottsága üdvözli az amerikai magyar szervezetek kezdeményezését; s bízik abban, hogy az idehaza nyitott fülekre fog találni!
Bajcsy-Zsilinszky Endre politikus-társa, Sulyok Dezső – aki
szintén bátran fellépett a náci-nyilas eszmeiséggel s mindenféle
szélsőséggel szemben – megérdemelné, hogy hazai földben nyugodhasson. Az 1930-as években a kisgazdák soraiban nemcsak
Bajcsy-Zsilinszky volt az egyetlen, aki felemelte szavát az igazságtalanság, s az embertelenség ellen. Az 1938-as zsidótörvény beterjesztése előtt egy hónappal, már Ausztria német bekebelezése után
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kijelentette a parlamentben, hogy nézete szerint nincs úgynevezett
zsidókérdés Magyarországon.
Sulyok 1938-ban felszólalt Imrédy Béla zsidó származása ügyében, ami miatt a miniszterelnök lemondásra kényszerült. Felszólalt
a magyarkodó Szálasi Ferenc örmény származása és állampolgársága végett is. Mindezekért beperelték, a német megszállás, illetve
a nyilas hatalomátvételkor elfogató parancsot adtak ki ellene; bujkálni kényszerült. Sulyok is előre nézett és előre látott. 1943 nyarán
Bajcsy-Zsilinszky új politikai programot dolgozott ki, valamint háborúellenes memorandumot fogalmazott. Ez a memorandum a magyar antifasiszta harc fontos tényezője lett, ennek alapján jött létre a
demokratikus, németellenes alapokon álló pártszövetség a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt között, mely hivatalosan érvényben maradt a világégés után is. Ennek az ellenzéki, magyar antifasiszta összefogásnak a megkötésekor Tildy, Peyer, Kéthly, Szakasits
mellett ott volt Sulyok Dezső is.
Náciellenes magatartása miatt Sulyok börtönbüntetést szenvedett, amelyből Mindszenty József közbenjárására szabadult. A nyilas
rémuralmat, a háború utolsó hónapjait-napjait a pannonhalmi bencések
pápakovácsi uradalmában, majd egy somlói présházban bujkálva
élte túl. 1945 tavaszától őszig ő volt Pápa város polgármestere, tagja
lett a Nemzetgyűlésnek, s népügyész a Népbíróságon az Imrédyper vádlójaként. Az Államadósságkezelő Központ vezetője is volt
egy darabig. Tildy után az ő neve merül fel kormányfőjelöltként.
De hamarosan konfliktusok sora kerekedik a kisgazdáknál; önálló
pártot alapít Magyar Szabadság Párt néven, viszont az 1947-es
választásokon ellehetetlenül indulása, hamarosan elmenekül az
országból a tengerentúlra. 1965-ben bekövetkező haláláig többek
közt az Amerikai Magyar Népszava szerkesztője volt.
Sulyok életét nemcsak a „nemzeti oldal” embereinek, hanem a
politikai élet bal oldalán állóknak is érdemes megismerni. Antifasizmusa példaértékű. De fellépett a sztálinizmussal szemben is.
Oly sok magyar, emigráns politikus – jobb- és baloldali – színész,
tudós, irodalmár földi maradványai kerültek haza méltó módon 1990
után. Sulyok ma is idegen földben nyugszik. Kerecsényi Zoltán
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Csendesen, szűk körben búcsúztattuk a Kerepesi temetőben dr.
Rudnyánszky Pált, a MEASZ XIII. kerületi szervezetének elnökét,
akit néhány nappal 90. születésnapja előtt ragadott el a halál. A
„Perlit magyar atyja” posztumusz megkapta a XIII. Kerületért Díjat.
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Benczúr Pál
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Marjai József

Dáni Mihály dr.

Mitnyán Pál

Enzsöl Jánosné

Nagy László
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Nagy Ferenc Jenő

Garami Jánosné
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Örsi Miklós
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Pető László
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Emléküket megőrizzük!
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Több antifasiszta civil szervezet képviselője emlékezett
Váradi Andrásra az „igazmondó juhászra” (2014. október)

A Budapest VIII. kerületi MEASZ kirándulásán a képen
látható résztvevők jutottak fel a vöröskői kilátóba Révész
Márta elnök vezetésével (2014. szeptember)

68

MEASZ 2015

A zsidó exodus nyomában. 2014 szeptemberében a
MEASZ-csoport fölkereste a ciprusi emlékeket, találkoztak
az ottani zsidóközösséggel.

A MEASZ kiáll a Radnóti-díjas Népszava újság mellett.
Támogassuk a lapot előfizetésünkkel!
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2014. április 26-án a piemonti Alba településen boldoggá avatták Giuseppe Girotti antifasiszta szerzetest, akit hit elleni gyűlöletből öltek meg a dachaui náci táborban. Girotti Jeruzsálemben,
majd Rómában tanult bibliai ismereteket, később Torinóban tanított. 1939-ben felfüggesztették antifasiszta nézetei miatt az oktatói
munka alól, a rezsim megfigyelés alatt tartotta. 1944. október 9-én
Dachauba került. A dachaui nyilvántartásban letartóztatásának okaként a zsidók segítése szerepelt. Decemberben járvány tizedelte a
tábor lakóit, Girotti is legyengült. Karcinómát, a rák egy fajtáját diagnosztizálták nála. Hirtelen halálát egy méreginjekció okozta. A
leitenbergi közös sírban temették el
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