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Az új kiadású „PARÁZS” első szám „honnan-hová” c. cikkének folytatása… 
 

 Folytatom az akkori főszerkesztő v. Hajdu Szabolcs gondolatait – mivelhogy főszerkesz-

tőváltás történt. Szabolcs barátunk széles körű egyéb elfoglaltsága, vidéki munkája, lakása miatt 

adta át nekem ezt a feladatot. 

 Személyi váltás történt – ugyan – de a „PARÁZS” céljai, hangja, szerkesztői, olvasói ma-

radtak! Így a jövőben változatlanul igényeljük tagjaink, szervezeteink támogatását elsősorban új 

információkkal. 

 Szervezetünk sok elvárás, próbatétel, főként személyi veszteség után megérte a huszadik 

évfordulóját! Ünnepelünk! Ünnepelhetünk? Vajon megfelelt-e az alapítók elképzeléseinek? – 

vajon túl ezen, hogy méltóképpen eltemettük kivégzett bajtársainkat megfeleltünk-e az igazságté-

tel elvárásainak? 

 Méltók vagyunk-e ma 1956. elesett és kivégzett hősei emlékéhez? – vajon méltók va-

gyunk-e ma meghurcolt, bebörtönzött, sokszor megalázott – kifosztott – akkori önmagunkhoz?? 

Szervezetünk a TIB vajon teljesítette-e egykori elképzeléseit – képes volt-e rá? Bizony kérdések 

ezek amire nem egyértelmű a válasz! 

 Egy valami biztos: akkor más társadalmi légkörben tele voltunk egy szabad demokratikus 

Magyarország megvalósulásának reményével! 

 Azonban rémálmainkban sem gondoltuk – gondolhattuk, hogy húsz év múlva egy kifosz-

tott, becsapott – magyarságtudatában megcsonkított országban leszünk öregemberek! Nem gon-

doltuk nem is gondolhattuk, hogy hitvány „percemberkék” az állami politikai szintjére szelik a 

hazudozást, az egykori vásári kupecek stílusát! Nem gondoltuk, hogy a hatalom legfőbb birtoko-

sai saját önös érdekeik szerint elkótyavetyélik minden nemzeti vagyonunkat! 

 Napjainkban a legsúlyosabb érvágásra készülnek: a magyarság szellemi tőkéjének kiárusí-

tására. Oktatáspolitikájukkal megakadályozni készülnek, hogy beérjen néhány éven belül a ma-

gyar szellemi tőke termése – pedig csak ez lehet a garancia, hogy Magyarország újra felemelkedik 

és kijut a válságból! Ez az a pont, amikor megálljt kell kiáltanunk! Van erőnk hozzá, ha lesz szán-

dék az összefogásra! 

 Mohi puszta, Mohács, Világos, a világháborúk és 1956. után mindig talpra álltunk! 

 Talpra állunk mos is! Talpra állunk, mert lesz hozzá erőnk! Sok irányú a gyökérzetünk, 

közismert, hogy befogadó nemzet vagyunk, – tótok, tatárok, kunok, törökök svábok és még ki 

tudja hány nemzet fiai kovácsolódtunk itt össze MAGYARRÁ a Kárpát-medencében. Ez a tény 

ad nekünk magyaroknak kivételes tartást, tűrőképességet, küzdeni akarást! Mindehhez elengedhe-

tetlen, hogy egymást segítsük, hogy legyen erős hitünk, és menni fog a romeltakarítástól az  

ÚJ MAGYARORSZÁG felépítéséig! 

 Utódaink csak rossz emlékként fognak ezekre az évekre emlékezni! 

  Ezekkel a gondolatokkal mutatkozik be az új főszerkesztő, ahogy a cikkem elején 

is ígértem. Sántha László vagyok, 1989 óta TIB tag, jelenleg a TIB Katonai Szervezete elnökhe-

lyettese, és a TIB Országos elnökségi tagjaként tevékenykedem. Kérlek Benneteket, minden szer-

vezeti tagot, hogy segítse, segítsétek a „PARÁZS” fennmaradását, céljaink, reményeink megvaló-

sulását magunk és utódaink örömére! 

Sántha László 

 

Kommentár nélkül 
Öreg hiba, hogy magyaráznom kell: a TIB 56-os szervezet. Örömmel látjuk sorainkban mindazo-

kat, akik bár nem voltak harcostársaink, s nem osztották meg velünk a börtön és az utána követke-

ző évek nyomorúságait, közösséget vállaltak velünk. Tudniuk kellett, kik közé jöttek. Ezért tiszte-

lettel és szeretettel azt kérjük minden tagunktól, akik valójában nem 56-os, hogy vállalja el a TIB 

szellemiségével együtt az őt megillető helyet is a bajtársak közösségében.  

Regéczy-Nagy László 
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Elnöki gondolatok 
 
 

R ózsaszínű békegalamb 

 

 

 „. . . az mi veszett is, többnyire békesség alatt s frigynek színe alatt veszett, hogysem hadakozásban” – panaszolta jó gróf 

Zrínyí Miklós, aki a bennünket 150 év elteltével (önmagának) felszabadító osztrák birodalomról már korán megállapította, hogy 

még a Vasvári békét is a mi kárunkra kötötte meg. 

 Ma – öreg magyaroknak jól ismert módon – ismét kijátsszák a békét az erőszakkal szemben. Márpedig a tartalom fonto-

sabb a formánál. Ha erőszak nélkül ugyan, de a pénzhatalom és a monopolizált média sokféle eszközével rontják tovább a proletár-

diktatúrában félig agyonvert magyarságot, lehetőleg az ő végső győzelmükig, akkor édes mindegy, mennyire „szelíden” teszik ezt. 

Röpke fél évszázaddal ezelőtt a magyarság kénytelen volt fegyveres erőszakkal kiszabadítani magát annak a hatalomnak a marká-

ból, amely szégyentelenül tűzte veres zászlajára a béke jelszavát. Ám a fehér békegalamb csak nem tudta elfedni az osztályharc 

kegyetlenségét, miközben a saját népét a gyarmatosítónak alávető élcsapat hangosan gyalázta az „ellenforradalom” bestiális erő-

szaktételét. A szocializmus építői számtalan eszközzel vívták a békeharcot az imperializmus háborús uszítói ellen, ám nekik eköz-

ben még az erőszakhoz is joguk volt. 

 Nagy hiba (sőt bűn) volt bennünket életben hagyni. Ugyanis talán már csak mi emlékezünk a „békés” lélekgyilkosok ol-

csó propagandájára. Ők úgy ismétlik meg a történelmet, mint ha nem is tudnának róla. 
Regéczy-Nagy László 

 

 

Á tváltozás, változás nélkül 

 

 

 Amely rendszer hitvallásosan gyűlölte a profitot, önmaga bukását készítette elő. A ráfizetésből megélni: ez még a külön-

leges anyagból gyúrt élcsapatnak is csak ideig-óráig sikerülhetett. Az ám, de ők totális hatalommal tiltották meg bármiféle más 

gazdasági megoldás puszta felvetését is, tehát a felelősségük is totális! Szegény Nagy Imre pusztán „magyarító” igyekezetéért is 

halállal lakolt, a csehszlovák elvtársak is 12 évvel később az „emberi arculat” kereséséért kaptak enyhe figyelmeztetést Moszkvá-

tól. Amíg a történelem legnagyobb páncélos hadereje mozdulni tudott, a világ fölötti uralomra egyedül jogosult rend nem tűrt meg 

jobbítási szándékot. A szent ideológia jegyében mindenkinek süketen és vakon kellett sodródnia a katasztrófába. 

 Ha jól meggondoljuk, ennél olcsóbban nem úszhattuk meg. Sőt: nagy tömegeknek még ez a lecke sem volt elég, hiszen 

rendre hatalomba szavazzák azt a lenini élcsapatot, amely egész világrendszerüket – szilárd elviséggel – vereségre vezette. S mi 

több, az „igazság pillanatában” ez az élcsapat még faképnél is hagyta a dolgozó népet, s kizárólag a saját túlélésével törődött. A 

magára maradó munkás-paraszt tömeg vesztese lett az összeomlásnak, a belőle kiválasztódott pártelit pedig (ismét) győzött – ezút-

tal kizsákmányoló osztályellenségként. Hiába, a hatalom nevű bálvány éppen az ilyen híveket szereti. Pesti bon mot: Mi a szocia-

lizmus? A kapitalizmushoz vezető leghosszabb út! (Csoda-e, ha a legélenjáróbb elvtársak csaptak célba elsőként? Talán innen vet-

ték az élcsapat nevet.)  
Regéczy-Nagy László 

 
 

K ettős mérce 

 

 

 Mussolini meg a barátnője, lelőve, fejjel lefelé felakasztva Milánó főterén: sokszor ismételt, jó téma volt, s egyetlen új-

ságíró sem ítélte borzalmasnak. „Megérdemelte” a nép igazságos ítéletét! 

Ugyanez vadállatian kegyetlen ÁVÓ-sokkal Budapesten 11 évvel később: borzalmas, embertelen. Persze, a nyugati fotósok nem 

jártak a 60 pincéiben, az ÁVH villáiban, pedig egy évtizeden át igen érdekes riportokat készíthettek volna. Akkor feszítették elő 

azt a rugót, ami ’56 októberében elpattant! 

 Kegyetlenkedni is, meg bírói talárban ítélkezni más – bosszúálló – kegyetlenek felett: hazug alapállás. 

Hogyan fogadható el európai jogállamnak az az ország, amelyik tudatosan megsérti saját törvényeit annak érdekében, hogy kielé-

gítse a frissen hatalomra törők bosszúvágyát? Ami rosszul kezdődik, azt aligha lehet jól folytatni. Még a rosszul begombolt mel-

lény újragombolásához is először be kell vallani a tévedést. Ám bűnvallás nélkül gyilkolni, s utána évtizedeken át rezzenéstelen 

arccal gyilkosok fölött ítélkezni akkora tévedés, amelyért az idő múlásával egyre borsosabb számlát fognak benyújtani.   
Regéczy-Nagy László 
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Emlékezzünk! 
 

 A „PARÁZS”  emlékezés rovatában fővárosunk 20. sz.-i történetének talán legdrámaibb eseményére emlékezünk febru-

ár 11-edikén. 

 1945-ben ezen a napon tajtották végre a kitörést a budai-vár védőinek még megmaradt német és magyar katonái. A kitö-

rést a védelmi gyűrű bezáródásától (199. dec. 24.) elkeseredett harcok előzték meg.  

 A vár védőinek német parancsnoka PFEFFER von WILDEN BRUCH SS Obergruppenführer (vezezds.), magyar részről 

pedig vitéz HINDY altbgy. Majd vezezds. volt. 

 A védelem magyar résről kb. 51 ezer, míg a németek részéről kb. 41 ezer SS és Wermacht katona volt. Szovjet részről a 

támadók 157 ezer katonát (kiegészítve román alakulatokkal) és nagy mennyiségű hadi technikát vetettek be. Budapest „NYÍLT 

VÁROS”-sá nyilvánítása sem nem sikerült, amit különösen két neves egyházi vezető szorgalmazott. Serédy János és Ravasz 

László püspökök. 

 A bekerítéstől a kitörésig az élő erők mintegy kétharmada hősi halált halt, vagy felmorzsolódott a harcokban. A tartalé-

kok (hadianyag, élelem, technika, üzemanyag) elfogytak. A légi utánpótlás nem tudta pótolni a hiányt.  A védelmi harc folytatása 

reménytelenné vált. Kapitulációra sem gondolhattak, hiszen korábban pl. 1945 januárban az elfogott német tiszteket és SS kato-

nákat a szovjetek Pesten az Andrássy úti fákra sorban felakasztották! Egyetlen megoldás maradt: végrehajtani a lehetetlent:  

KITÖRNI fegyveres harccal az Olasz fasor, Ördögárok, Budakeszi irányába. 

 A kitörésben mintegy 20 000 katona vett részt és ebből kb. 780 fő érte el a német vonalakat a Pilisben! Kb. 8000 sebe-

sültet hagytak a Vár kazamatáiban hátra, akikre a benyomuló szovjet erők rágyújtották a korházat, többségük a tűzhalál áldozata 

lett! 

 A február 11-ediki nap veszteséglistáját tekintve is (kb. 22 ezer fő) az 1526. évi mohácsi ütközethez vált hasonlóvá. 

 A német parancsnok ezután tíz évig Szibériában raboskodott, a magyar parancsnokot (v. Hindy vezezds.) a magyar 

kommunisták kikérték és felakasztották. 

 Nekünk, az utódoknak 45 évig emlékeznünk sem volt szabad, hősi halottainkra csak gyalázatot hordtak össze, mi  pedig 

még el sem sirathattuk őket! Ezért is emlékeztünk kegyelettel ez év január 11-én Budán a Böszörményi úton a TURUL szobornál 

az egykori Budavári Hősökre! 

Sántha László. 

Emlékezünk azokra a katonai bajtársakra, akiket 51 évvel ezelőtt az erőszak semmisített meg. 1958. március 6-án 7 óra 17 

perc között végezték ki Csepel Nemzetőr parancsnokát és három hű katonatársát. 

 

 

Somogyi Tibor tizedest 1935–1958. március 6-án  7 órakor kivégezték. Élt 23 évet. Nyugszik 301. parcella/16. sor/20. hely. 

 

 

Andi József hadnagyot 1924–1958. március 6-án 7 óra 13 perckor kivégezték. 301. parcella/16. sor/23. hely. Élt 34 évet. 

 

 

Major Ernőt 1915–1958. március 6-án 7 óra 10 perckor kivégezték. 301. parcella/16. sor/24. hely. Élt 43 évet. 

 

 

Kőrösi Sándor főhadnagyot 1932–1958. március 6-án 7 óra 17 perckor kivégezték. 301. parcella/16. sor/24. hely. Élt 26 évet. 

 

 

Bűnük az, hogy magyarok voltak, becsülettel teljesítették esküjüket, néphez és hazához hűek  voltak, védték az orvul támadó 

orosz csapatok ellen, ezért a magatartásaikért halállal kellett bűnhődniük. 

 

 

Ui.            

Hősök, akik életüket is feláldozták a hazáért. A politikai rendszer önkényének. áldozatai.  

     Kovács Sándor 
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Ismeretlenek, akikről eddig még nem emlékeztek meg, Bank Barbara történész rovata 
 

Nevet nem, csak hírt hagyál 

Dicső mártírhalált halál, 

Csavargónak hitt az ellen, 

Pedig hősként álltál ellen, 

Köztünk neved ismeretlen 

Fel van jegyezve az Mennyben.” 

(Rongyos búcsúztató sírfelirat) 

 

 E sorok ugyan több évtizeddel az 1956-os forradalom előtt íródtak, de jellemzővé vált az utókor történelmére is. E 

cikksorozat, illetve rovat emléket kíván emelni azoknak az „ismeretleneknek” is, akikről eddig nem emlékeztek meg, nevüket 

„csak” a Politikai Rendőrség által összeállított megyei, városi névlisták bizonyítják, vagy nevük még oda sem került fel. Emlé-

kezést kíván nyújtani az 1956-os forradalmi eseményekről Budapesten, de főképp a „vidéken” történtekről, a szovjet-magyar 

diplomáciai tárgyalásokról, a nyugati országok jelentéseiről, tudósításokról, a napilapok által lehozott hírekről.  

 Kronologikusan tárgyalná az eseményeket, néhány főbb történést bővebben tárgyalva – mivel a rendelkezésre álló 

oldalak és a sok adat egyszerre nem tenné élvezetessé a Lap olvasását sem.  

 Mivel a Lap 3 havonta jelenik meg, ezért összefoglalva mindig a negyedév történéseinek rövid ismertetése (politikai, 

diplomáciai, jogi, társadalmi), illetve egy-egy téma bővebb tárgyalása lenne a cél (pl. MUK, különböző perek, forradalmi cso-

portok története).  

 
Első negyedév (január – március) 

Első negyedévi kronológia 
 

1956 eleje itthon 

március 17-én a Petőfi Kör megtartotta az első nagyobb rendezvényét, az egykori MEFESZ funkcionáriusainak baráti ta-

lálkozóját a Kossuth Klubban 
 

1956 eleje a nagyvilágban 

február 14-25 között zajlott az SZKP KB XX. Kongresszusa 
 

1957 eleje itthon 

január 3-án a rögtönítélő bíróság ítélete alapján kivégezték Szívó Gézát 

január 6-án kihirdetik a Kádár kormány programját 

január 7-én a karhatalmisták letörték a Pécsbánya-telepen kihirdetett sztrájkot 

január 11-én a Csepeli Vas –és Fémművekben kormánybiztost neveztek ki. Az ellene tüntető munkások összecsaptak a 

karhatalmistákkal. Egy munkást halálos lövés ért. 

január 12-én törvényerejű rendeletet adtak ki a gyorsított büntetőeljárás bevezetéséről 

január 17-én a belügyminiszter felfüggesztette az Írószövetség működését 

január 19-én kivégezték Dudás Józsefet és Szabó Jánost 

február 3-án a budapesti egyetemi kollégiumban a belügyi szervek házkutatást végeztek, melynek során fegyvereket talál-

tak. Kivégzik a Batonai testvéreket. 

február 4-én a Legfőbb Ügyészségen tartott értekezleten Marosán György felszólalt a megtorlás eszközeiről  

február 18-án felállítják a munkásőrséget. Ezen a napon kezdődött meg a Fővárosi Bíróságon Tóth Ilona és társainak tár-

gyalása. 

MUK 

március 14-én letartóztatják Petrus Józsefet és társait Pécsett 

március 10-15 között a nemzeti ünnep miatt országszerte tömeges letartóztatásokat hajtottak végre 

március 15-én a karhatalmisták megszállták Budapestet és a nagyobb városokat 

március 21-én a DISZ utódaként megalakult a KISZ 

március 21-28. Kádár János vezetésével magyar delegáció utazott Moszkvába. Ez volt a Magyar Forradalmi Munkás-

Paraszt Kormány első hivatalos külföldi tárgyalása 

március 22-i Legfelsőbb Bíróság kollégiumi ülésén Marosán György felszólalásában az ítélkezést, mint az osztályharc esz-

közét ecsetelte a Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiuma előtt 
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1957 eleje a nagyvilágban 

 

január 5-7-én az emigráns Magyar Forradalmi Tanács megalakult Strasbourgban 

január 10-én az ENSZ létrehozta az öttagú bizottságát, amely kivizsgálta a magyar eseményeket 

márciusban, Romániában a magyar forradalommal kapcsolatban több mint húsz embert végeztek ki, és több 

ezret bebörtönöztek 

 

1958 eleje itthon 

 

január 9-én kivégezték Brusznyai Árpádot, a Veszprémi Nemzeti Bizottság volt elnökét 

január 18-án Szénási Géza főügyész vádat emelt Nagy Imre és társai ellen 

február 3-án megkezdődött a Legfelsőbb Bíróság Katonai Különtanácsának másodfokú tárgyalása, Renner Pé-

ter és társai ellen 

február 5-6-án megkezdődött a Nagy Imre és társai per titkos tárgyalása 

március 6-án halálra ítélték és kivégezték a Csepeli Nemzetőrség parancsnokát, Andi Józsefet és a nemzetőrség 5 

tagját, Babolcsai Istvánt, Kőrösi Sándort, Major Ernőt, Molnár Sándort, Somogyi Tibort 

március 11-én kivégezték Nagy Józsefet és Farkas Imrét. Győrött megkezdődött a Keszthelyi Hadosztály pere. 

március 14-én kivégezték dr. Fáy Ferencet és Zrínyi Jánost, a nagytétényi nemzeti bizottság, illetve nemzetőrség 

vezetőit. 

 

1958 eleje a nagyvilágban 

 

március 14-17-e között rendezték meg az I. Magyar Szabadságharcos Világkongresszust Párizsban 

március 27-én  Hruscsov a Szovjetunió miniszterelnöke lett  

 

 

1959 eleje itthon 

 

február 14-én a Legfelsőbb Bíróság Borbély György vezette tanácsa, jogerősen halálra ítélte Nagy Józsefet, Bá-

rány Jánost, Ivicz Györgyöt, Nagy Lajost. Az ítéleteket 5 nappal később végrehajtották. 

február 19-én letartóztatták Széll Jenőt 

március 21-én kivégezték Mansfeld Pétert 

 

 

 

Márciusban újra kezdjük (MUK) 

 
1957 márciusára az egyre fokozódó megtorlások miatt erősen megnőtt az országban a félelem. Ekkorra több ezer 

embert helyeztek már közbiztonsági őrizetbe, zártak börtönbe, és már több kivégzést is végrehajtottak bírósági íté-

lettel, melyet még így is keveselltek. A gépezet beindult …  

A disszidálások tovább folytatódtak, egyre több embert bocsátottak el állásából, amely egyfajta megtorlási formává 

vált abban az időben. Egyre több embert vontak ki a rendes életéből és vittek börtönbe és/vagy internáló táborba. 

 
A tavasz kezdetére a „Márciusban Újra Kezdjük” (MUK) jelszó országszerte való terjesztésével 1957. március 

10.-e és 14.-e közötti időszakban megint indokot adott a Kádár – kormány rendőri szerveinek egy  újabb letartóz-

tatási hullámra. Ezen időszak alatt a MUK-ra hivatkozva, „begyűjtötték” a népi demokratikus államrendre veszé-

lyes embereket, akiket addig még nem tartóztattak le. A MUK azoknak az embereknek a reménye és jelszava lett 

ezekben a hónapokban, akik még bíztak, reménykedtek abban, hogy a forradalmi események megismételhetők, 

újra indíthatók. A jelszót házak falára mázolták, illetve röpcédulákon terjesztették, először Budapesten, de az 

ország több településeire és a határokon túlra is elterjedt a jelszó. A „mecseki láthatatlanok” szabadon megmaradt 

tagjai, illetve a fiatalok reménykedése révén, 1957. februárjában, március elején újra „csoportosultak”. Az ő jel-

szavuk is a MUK lett.  
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 A csoportot 1957. március 14-én a Hatóság „lefülelte” és a tagjait letartóztatták. A 23 vádlottból álló perben, - 

melyből 10 fő fiatalkorú volt – Petrus József, első rendű vádlott halálbüntetést kapott népi demokratikus államrend elleni 

szervezkedés büntette miatt. A Kádár-kormány egyre erősödő, magához térő megtorló apparátusa várta, sőt valószínűleg 

provokálta is a feszültséget, árgus szemekkel és beépített emberekkel kémlelve azt, hogy hol és mikor csaphat le a 

„szervezkedő fiatalokra”. Az MSZMP párthadseregének, a munkásőrség megszervezésének is az egyik indoka a MUK 

„fenyegetése” volt, többek között. 1957. márciusában (15.-ig) körülbelül 6000 embert „gyűjtöttek” be. Március 14-én  or-

szágosan megszervezett akcióban, tömeges letartóztatásokkal „ünnepelt” a Kádár – kormány. Március 15.-én Budapesten, a 

Petőfi szobornál félszáz tüntetőt tartóztattak le, eljárást indítottak azok ellen, akik fekete zászlót tűztek ki a házaikra, mivel 

úgy vélték, hogy 1957. március 15.-e a gyász szimbóluma.  

 Még 1957. március 10.-én módosították, az alig három hónappal azelőtt hozott intézkedést, miszerint, március 15-

én csak az iskolai oktatás szünetelhetett, másutt továbbra is a rendes munkanap volt érvényben 
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A tagság hangja 
 

Érthetően, tömören, lakonikus rövidséggel 
 

 Az átlag emberek millióinak egyike vagyok. Szeretném társaim figyelmét felhívni a következőkre. Az alacsony 

társadalmi szintről, alacsony képesítéssel, képzettséggel, tudással, gyakorlattal, tapasztalattal, az ezekből levonható, rossz 

következtetéssel, magas beosztásban dolgozók hamar elfelejtik, hogy honnan jöttek, és hajlamosak önmaguk túlértékelésé-

re. Például, amilyen én vagyok, és amit én képviselek, az jó az országnak. Hatalmas tévedés, buta beképzeltség. Az ország 

nem 560 elvtársból áll. A mesés vagyon, a magas tisztségek viselése nem értelmet, és emberi értéket képviselő tényezők. 

 Az ember értékét, a közösség, és a maga fontossága határozza meg. Pontos mértékegysége nincs, aminek a lénye-

ge az, hogy minden alkotója pontosan olyan, mint a többi. 

 

 Az értékelés a tulajdonságok segítségével megoldható. Mivel a tulajdonságok is különböző értékűek, úgy kell 

őket kezelni, mint a bankjegyeket. Van 20, 10, 5000, 2000 és 1000 forintos.  

Tulajdonság – az ember jellegét, minőségét meghatározó és megkülönböztető vonása. Vannak jó (pozitív) és rossz 

(negatív) tulajdonságok. Értéküket természetesen nem forintban mérjük. Fontosabb tulajdonságok meghatároz és érthető-

en, röviden. Lakonikus rövidséggel. 

 Erkölcs – a pozitív tulajdonságok és szabályok betartása. 

 Jellem – pozitív és negatív tulajdonságok összessége. 

 Tudás – a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretek, értesülések, tapasztalatok, alkalmazni, hasznosítani tudása. 

 Modor – a társadalmi érintkezésben való külső magatartás, viselkedés. 

 Egyeneslelkűség – nyíltág, őszinteség, becsületesség, segítőkészség, önzetlen és feltétlenül igazmondás. 

 Még jó sok tulajdonság van, de mindent tönkretesz a legnagyobb negatív (rossz) tulajdonság, a hazugság, ami a 

valótlanság tudatos állítása. Három nagyobb csoportja ismeretes. A preformált, előre jól megszerkesztett, rákérdezésre 

nem változik. 

 A spontán, amit lehet profi szinten alkalmazni, annak ellenére, hogy rögtönzött, de rákérdezésre változik. 

 A fantázia-hazugság többnyire kicsi gyermekeknél fordul elő, nem is komoly hazugság, hanem gyermeki sajátos-

ság. A felnőttek sajnos önmeggyőzés alapján maguk is elhiszik. 

 A hazugság egy szintre alacsonyít utcaseprőt, parlamenti képviselőt, miniszterelnököt, kormányt. Egy esetleges 

világbajnokságon kormányunk egyéniben, és csapatban is aranyérmes lehetne. Ne gondolja senki, hogy a jelenlegi kor-

mány tagjai az ország legjobbjai. Bizonyára vannak tőlük értelmesebbek, alkalmasabbak az ország vezetésére. 

 Reménykedjünk! 

 

Baja, 2008. január 3. 

 

 Szirmai József ny. tanár 

 

A kormányfő rögeszméi 
 

A rögeszme a köznyelvben valamihez görcsös, beteges ragaszkodást jelent. Esetünkben ezek a következők: 1. Bátor-

ság, a veszélyes következmények ismeretében is, félelem nélkül nyilatkozik, vagy cselekszik, és vállalja érte a felelős-

séget. Az igazságosság, egyenlőség, egyensúly, jelenleg csak vágyálom. 

Kormányunk vezetője gátlástalan hazudozó. Támogatói valamennyien tevőleg, vagy hallgatólag, részesei a hazugsá-

goknak, ha nem határolódnak el. Így a kormány rákos góc a nemzet testén, ami gyógyszeresen már nem kezelhető, 

műtétre van szükség. Környékét is jól ki kell tisztítani, hogy véletlenül se ismétlődhessen meg. 

 

Baja, 2009. február 12. 

Szirmai József 

A Tagság hangja folytatás a 8. oldalon 



Így jártunk… 
 „Új” hajónk egy kietlen sziget partján 

zúzódott széjjel. Kiderült, hogy hiába for-

dultunk (volna) szembe a széllel, súlyos 

szerkezeti hibáink miatt eleve nem vészel-

hettük volna át a vihart. A vitorlák elsza-

kadtak, az árbocok kidőltek, s a hajótest 

úgy repedt szét, mint az érett dinnye. S 

mindezt a kapitány tudatlansága okozta, 

hiszen az ő szakértő közreműködésével 

épült meg annyi hibával a hajó! Miféle 

tengeri medve az, aki nem 10-es fokozatú 

szélterhelésre méretezi a „saját” hajóját? 

Talán a Társaság követelte meg tőle a 

gyors és olcsó munkát? 

 Bármint legyen is: bölcs dolog lenne-e orcánk verejtékével és maradék pénzünkön 

ugyanazt a hajót megépítenünk? Hisz’ ezzel csak ott találnánk magunkat, ahol a havária előtt 

voltunk. Jobb hajó kell – s jobb kapitány. 

Regéczy-Nagy László 
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