Történelmi Igazságtétel Bizottság
1051 Budapest Nádor u. 36.
VI. évfolyam, 1. szám
2013. június.

TIB IDŐSZAKI KIADVÁNY
AMIT NEKÜNK JÓL MEGTANÍTOTTAK

A tartalomból:

Amit nekünk jól
megtanítottak

1

Tallózás…..

2-4

Június 16

4

Amilyen vagy
ellenzékben,
olyan lennél hatalomban.

A főkáderek erkölcstelenül szolgálták „a munkásosztály nagy ügyét”, hiszen győzelmet
ígértek (sőt, világgyőzelmet 1972-re!)a nagy áldozatok fejében – s mi lett belőle? Talán az egy
Thürmer Gyulán kívül már senki sem meri azt állítani, hogy a szovjet gyarmati lét használt a magyar
munkásosztálynak. Jogos tehát a kérdés: lehet-e erkölcstelen ügyet erkölcsösen szolgálni?
Ráadásul, a bennünket vörös rabszolgaságba kényszerítő, sőt 1956-ban visszakényszerítő
főkáderek elsőként váltak a kizsákmányoló kapitalizmus oszlopaivá, mégpedig a magyar munkásosztály tulajdonával a zsebükben! Ugyanis addig-addig vezették a harcot a tőke ellen, amíg már csak
lopás útján lehetett nagy pénzekhez hozzájutni.
S ezek után az évtizedeken át hűségesen felmarkolt extra jövedelmek alapján mindenkinél
nagyobb nyugdíjjal vonulhattak vissza hatalmi pozíciójukból, és mindmáig zokszó nélkül teszik
zsebre a tetemes külön juttatásokat is. Mondhatnánk, egész tevékeny életükben szemrebbenés nélkül
elfogadták a munkásosztályt megkárosító gyarmati szolgálatáért járó busás juttatásokat. Magyarul:
mindvégig dúskáltak annál az asztalnál, amely alatt a morzsákat szedték a tévedésből életben hagyott
56-os magyarok.
Nekünk ezt a leckét kemény módszerekkel sikerült úgy megtanítaniuk, hogy – íme – máig
sem felejtettük el. Aki ugyanis évtizedeken át a vörös szőnyeg alá sepert piszok létformájában tengődött, visszamenőleg is megérdemli a sorsát, ha ezt az alapleckét elfelejti.
Vesztesként éltünk tehát a szocializmus győztesek talpa alatt, s ezért csodálkozva figyeltük
a most folyó vizsgálat eredményét. Száz meg száz egykori bolsevik főkáder közül még a 150-et sem
éri el azoknak a száma, akiknek valamicskét lecsippentenek az érdemtelenül kapott nyugdíjukból.
Meg kell adni ugyanis, hogy „az igazság pillanatát” olyan ügyesen ragadta meg a szocialista felső
tízezer, hogy a demokráciától a sajtószabadságig, a magántulajdon védelmétől a szerzett jogok megtartásáig, sőt a nemzeti ügyek tematizálásától a jövő horizontjának felfestéséig minden lényeges
dologban még mindig az övék a döntő szó. Nagy mágnes a hatalom, s „jó íze van annak”, ha szabad
Mikszáth Kálmánt idéznem. Ahogyan mi megtanultuk a vesztes alapleckéjét éppen tőlük, ők ugyanolyan jól rögzítették fejükben-lelkükben a hatalom megszerzésének és birtoklásának tanulságát.
Az FBI egyik tanulmányában olvastam, hogy a kegyetlen bűnözés önmagát erősítő folyamat. Ha egy hivatásos rabló – esetleg akaratlanul – gyilkosságba keveredik szakmája gyakorlása
közben, egész egzisztenciája, s különösen az említett bűntény a bűnözői világ magasabb szférájába
kerül. Nagyobb lesz a tét a számára. Márpedig a mi egykori főkádereink tudatosan, sőt büszkén utasították el a takarékoskodást a drága magyar vérrel. Nem voltak ők megvetendő, nyavalygó kispolgárok, s József Attila tanácsa szerint nem szisszentek minden kis szilánkhoz. Ezért aztán napjainkban
szinte ugyanazzal a véres elszántsággal nyomják a társadalom tudata alá a felelősségüket a félévszázados bolsevik uralomért, mint amellyel kímélet nélkül lecsaptak „a legnagyobb történelmi jó”, a
szocializmus bármilyen vélt vagy valós veszélyeztetésére. Egy évnél is tovább élveztem Bibó Istvánnal és Göncz Árpáddal a Gyorskocsi utca vendégszeretetét. Az ott tanultak egész életemre emlékezetesek maradnak. Például: „Maguk, önös érdekből, képesek lettek volna a dolgozó tömegeket átvezetni a győztes oldalról a vesztesek közé!” Nekem legalábbis megadatott, hogy ép ésszel éljem meg azt
a történelmi fordulatot, ami éles fényt vetett igazi nemzeti alapkérdésünkre: KINEK LETT IGAZA?!
Ennek a vádnak az ismeretében, miként szemlélhetjük 1990 eseményeit? Ki volt az, aki
„önös érdekből” nem vitte át a munkásosztályt a vesztes oldalról a győztesek közé, sőt még csak nem
is világosította fel a történelem-váltás tényéről és feladatairól. A saját magából kitermelt főkáderek
bizony úgy engedték a dolgozó tömegeket „korszakot váltani”, hogy sem a közelgő eseményről, sem
a saját érdekeinek felismeréséből és okos képviseletéből egyetlen vesszőnyit nem adtak a tudtára!
Csak a saját átmentésükkel törődtek, ám – meg kell adni – ezt dicséretes ügyességgel hajtották végre.
Ki akar hát jót a dolgozó tömegeknek, s kellő megértéssel találkozik-e ez a tevékenysége
azok között a milliók között, akik még utólag sem tanulták meg Lenin egyetlen erkölcsi szempontját:
HASZNÁL-E EGY ÚJ FEJLEMÉNY A MUNKÁSOSZTÁLYNAK? Aki képtelen felismerni ennek
a szinte együgyűen lapos erkölcsi tételnek mai alkalmazási lehetőségeit, az nem is érdemel egyebet
az ezerszer elátkozott kizsákmányolásnál.
Regéczy-Nagy László
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TALLÓZÁS
a TIB barátainak és jóakaróinak felhívásaiban, vágyaiban, leveleiben és propagandájában
Évek óta folyik a TIB tudatos bomlasztása, mégpedig alaptalan állításokkal, a valóság csúsztatott ismertetésével, a vélt sérelmek okainak elhallgatásával.
Az elnökség, megelégelve ezt az Alapszabállyal ellenkező módszert, az alábbi idézet-gyűjteményt adja
közre, a hivatkozott források és időpontok megjelölésével. Minden forrásmunka birtokunkba van, és
kívánságra megtekinthető.

Már a weben is
elérhetők
vagyunk!
TIB1956.HU

Állásfoglalás a KÜRT 2. számához: (2008. május 19.) véleményem szerint e kiadványban foglaltak a
TIB alapszabályával ellentétesek. Krisár Miklós írhat a saját nevében, de semmi esetre sem a Katonai Szervezetében. E nyilatkozat aláírói elhatárolódnak a KÜRT című kiadvány TIB alapszabály ellenes megnyilvánulásaitól.
Kovács Sándor, a Katonai Szervezetelnöke,
Sántha László, a Szervezet alelnöke,
Szebeni Zoltán, a Szervezet titkára.
Levél a TIB elnökének Kovács Sándortól (2009. június 8.)
„2”*. Állásfoglalásunk az, hogy a TIB és a Katonai Tagozat ma is érvényes alapszabálya szerint lehet
törvényes, szabályos választásokat megtartani, nem kell mindenre külön szabályzatot készíteni.
„5”*. Hangsúlyozni kívánjuk ez alkalommal is, hogy a Katonai Tagozat országos jelleggel alakult meg
és a mai napig így működik. Kürt 2010 ősz (részlet)
Szeptember 7-én Kovács László elnök és Krisár Miklós alelnök a HM-ben látogatást tett dr. Simicskó István parlamenti államtitkár úrnál. A Katonai Szervezetet ért rágalmazásokról, törvénytelenségekről szóltunk.
Nyilatkozat a TIB Katonai Szervezet 2010. július 20-i elnökségi ülésről. (részlet)
„4.a)”* Regéczy-Nagy László elnök hatalmával visszaélve nem adja át az Országgyűlés által biztosított összeget a Katonai tagozatnak.
„5.”* A vidéki és pesti TIB tagok javasolják, hogy a Katonai Szervezet határozott lépéseket tegyen a
TIB elnöke és egyik alelnöke által manipulált vezetés határozatai ellen. …a testületi üléseken
és a médiában rendszeresen gyalázzák a Katonai Szervezetet.
„8.a)”* Szervezetünk tevékenysége országos jellegű. Működése soha nem sértette a TIB-hez való
tartozást.
„8.d)”* Az átutalások elmaradásának okát a TIB elnöke azzal indokolja, hogy legutóbbi közgyűlésünk
törvénytelen volt. Az, hogy egy tagozat közgyűlését segíteni kellett volna és nem gátolni, fel sem
merül a kritikusokban. Sőt olyan dokumentumokat követel hétről-hétre, amelyekkel a TIB sem
rendelkezik. A betegek távolmaradását a választásról nem kívánja elismerni.
„9.”* A Katonai Szervezet valójában a vidéki szervezetekhez tartozó katonák és a „pesti” bajtársak
egységes szervezete.
„14.„* TIB küldöttgyűlések halmaza, miközben program sehol.
„15.”* Ezúton is kinyilvánítjuk, hogy a TIB-nek szerves része vagyunk. (Négyszázan léptünk be 1990ben, ma alig százan élünk, és távozni nem akarunk.)
Kovács Sándor nyá. vezérőrnagy
Levél a TIB elnökéhez (2010 augusztus 30) részlet
„7.”* A Katonai Szervezet legutóbbi közgyűlése szabályszerű volt, még ha RNL ezt nem ismeri el.
Még a halottjainkat is le akarja igazoltatni. Olyan kimutatások után vágyakozik, mellyel egyetlen
tagozat sem rendelkezik.
„13.”* Ön és Vanek Béla hagyják abba a Katonai Szervezet folyamatos gyalázkodását.
Kovács Sándor nyá. vezérőrnagy
Levél a TIB Országos Elnökségének, valamint az Etikai Bizottságnak (2011. május 2) részlet
Kizáró határozatukat nem fogadom el, és nem is fellebbezem meg. Határozatuk ellentétes a TIB
alapszabályával. Ha Önök szerint nincs is Katonai tagozat, akkor milyen címen ítélkeznek rólam?
Kovács Sándor nyá. vezérőrnagy
Kovács Sándor levele Regéczy-Nagy Lászlónak 2011. július 12.részlet
„2.”* Szervezetünk és tisztségviselőink jogi státusza a TIB-ben változatlan.
„3.”* Jelen működésünket sokban gátolja az Ön és társa immár 2 éve tartó pénzügyi támogatásának visszatartása (sic).
„9.”* A Katonai tagozat hajlandó a TIB megújításában közreműködni. Ennek viszont természetes
velejárója, hogy a TIB szabaduljon meg mindazon vezetőitől, akik a jelen siralmas helyzetet előidézték.

„

„

A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi
méltóságot és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika
így hív: lelkiismeret." / Szolzsenyicin /
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* számozás az eredeti dokumentum számozása

3
VI. évfolyam, 1. szám

„10.”* Az újonnan alakult egyesület tagságához, vezetőihez Önnek és Vanek Bélának
semmi köze. Ezúton is javasoljuk, tartsák magukat távol az Összefogástól.

Már a weben is
elérhetők
vagyunk!
TIB1956.HU

KÜRT 2012. nyár-ősz (részlet)
Tavaly december utolsó napjaiban kaptuk meg az új egyesület jogerős határozatát: új
formában kezdhet ez az immár 70-80-90 éves nyugállományú katona egyesületi
életét.
1051. Budapest, Nádor u. 36. V. emelet. Felelős kiadó Kovács Sándor
KÜRT 2012. január 17. Elnökségi ülés (részlet)
„5.”* A jogszabályokat mi is ismerjük, de méltányossági eljárások kezdeményezését vártuk.
„8.”* Több száz toborzó levél szétküldése kezdődik január 18-án.
Kovács Sándor, az Egyesület elnöke
KÜRT 2013. tél (részlet)
… 3 éve az évi 16 milliós TIB támogatásból egy fillért sem kapunk, mert a Regéczy –
Vanek vezetés mondvacsinált okokra hivatkozva mindent megtagad tőlünk.
…takarodjunk még az irodáinkból is.
… a lényeg: néhány száz 56-os katona meghatározó alapítója volt a TIB-nek. Senkinek
sincs joga felettük ítélkezni.
Levelében 2013. január 15-vel felmondja a Nádor utca 36-ba ide költözött és használt
helyiségeink használatát. Erre nincs felhatalmazása, levele törvénytelenségek sorozatába ütközik és erkölcsi értelemben ellentétes az eredeti TIB és 1956 szellemével,
ezért visszautasítjuk és felszólítjuk annak visszavonására.
Tekintve, hogy Ön nem vett részt a TIB szervezeti működésének kialakításában, erről
rendre elfelejtkezik. Az irodahelyiségek birtokbavételét az előbbiek miatt nem ismeri
és az időközben kialakított elnöki hatalmi magatartása meg is erősítette pl. ezen
levele megírásában. Hogy jön Ön ahhoz, hogy az 56-os katonák kiebrudalására ösztönözze a TIB tagságát? Honnan van bátorsága rendre hazugságokkal fertőzni a
társait? Elvakultságában sorra lehetetlen helyzetbe hozza a TIB-et.
„1.”* Kitartó munkája Vanek Béla alelnökké választásában. Most persze, hogy Vanek
Béla bajba került, Ön azonnal megtagadja és saját felelősségét elfelejteti.
*
„3.” Aki a három helyiségünk használatának jogosultságát kétségbe vonja: hazudik.
Hazudik és félre vezet. Hazudik és ezzel is mételyezi a TIB még meglévő tagjait.
„5.”* …természetes volt, hogy az 5. emeleten három helyiség a mi birtokunkba került.
„6.”* …nem akarjuk a TIB-et elhagyni. Szervezeti alapításában meghatározó szerepünk
volt, és a jelenlegi válságos állapot kizárólag a TIB elnökének felelőtlenségén alapul.
*
„7. … Magyarországon bárki akár 10 egyesületnek is tagja lehet. Tehát én és több társam tagja a TIB Katonai Szervezetének is, az Összefogásnak is. Azt, hogy az
együttműködésnek milyen formáit használjuk a tagozat és az Összefogás között, ahhoz
pedig senkinek sincs köze, még az irodák használatának terén sem.
„9.”* Hazugság, hogy a lakbér, fűtés, világítás nagy terheket ró a TIB-re. Ezt ugyanis a
Magyar Kincstár felé a Szabadságharcosokért Kuratóriuma fedezi.

„

A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi
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KÜRT 2012. tavasz (részlet)
Bízunk abban, hogy a működésünket gátló személy mihamarabb itt hagyja a TIB-et és
ismét az eredeti célkitűzések megvalósításán működhet a TIB tagsága-bár erre jogerős bírósági határozat kötelezte 2012. januárban a TIB vezetőit, dr. Tófalvy Károlytól és Krisár Miklóstól nem kértek bocsánatot az ellenük hozott etikai bizottsági határozatért.
„2.”*Javaslat a TIB megszüntetésére és a jogfolytonosság elfogadására.
„2.c)”* A gazdasági alelnök (valójában a TIB eszmei, gyakorlati vezetője, aki bűnügyi vizsgálat alatt van lopás miatt).

* számozás az eredeti dokumentum számozása
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KÜRT 2013. tavasz-nyár (részlet)
Levél Balog Zoltán miniszter úrnak.
Tisztelt Miniszter Úr!
A rendszerváltás idején több mint 400 rehabilitált katona alakította meg közösségét, majd a szárnyát
bontogató TIB egyik legnagyobb létszámú tagozatát hozta létre. …börtönt viselt 56-os katonák,
mint azt kinyilatkoztatta a TIB elnöke a tévé nyilvánossága előtt. Soroljam a kapott pofonokat?
Most éppen a Nádor utcai helységünkből a TIB vezetői ki akarnak lakoltatni, az Összefogás számukra „idegen test”.
Nekünk semmi, a szomszéd szobában pedig 14-16 milliós közalapítványi támogatás hull egy erkölcsileg tönkremenő csapatocskának. Hitünket 1956 és az erkölcsre épülő Magyarország adja.
Tisztelt Olvasó!

Erre a sajnálatos lépésre azért kényszerültünk, mert a TIB országos tagságát nem a TIB
barátai, hanem az ellenségei tájékoztatták helyzetünkről, nemegyszer a rosszindulat
négyzetre emelésével.
Ha szemlénk életre fújta a „PARAZSAT”, akkor elértük célunkat.

Június 16-ra
A görög és a magyar irodalom egyaránt bővelkedik tragikus hősökben. Akiről ma megemlékezünk
,éppen ilyen hős volt, hiszen azok ítélték kötélre, akiknek a „becsületét” kétszer is meg akarta menteni, de mind kétszer megakadályozták benne. Csak azt remélte szegény, hogy „nem a halálos ellenségei” fogják nevét tisztára mosni. Ám éppen azok akik –reformjával együtt– megtagadták és megölték,
ma kedélyesen tegeződnek vele a sírjánál: „Mondd Imre„. Mit mondana a vértanú bolsevik, akit 56ban a pesti srácok hősi kitartása ingatott meg internacionalizmusában—egészen az akasztófáig.

„

Krisár Miklós ügyvezető alelnök
KÜRT 2013. tél (részlet(
Dáridózó Urak! Mindegy, hogy tagozatnak, Összefogásnak, vagy bárminek neveznének bennünket, mi
– ez a még – élő bajtársi közösség vagyunk.

„

Kiemelten kellene szólni a Regéczy-Vanek páros aljas (ALJAS) aknamunkájáról is,
amelyet ellenünk a HM-ben folytattak. Nem alkudtunk meg 1956-ban, most sem tesszük.
A pályázathoz legalább 10 százalék önrész kellene. Hol van ez, ha elsikkasztották?
Haladéktalanul össze kell hívni a TIB közgyűlését, és ott felelősségre vonni a felelőseket, nevezetesen az elnököt, amely személyében felel minden hasonló mulasztásért, félrevezetésért, törvénytelenségért, valamint Vanek Béla alelnököt…
Ezután a TIB megszűnésének kimondása és jogutódjának kimondása, az Összefogás
1956 örökségéért számára.

A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi
méltóságot és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika
így hív: lelkiismeret." / Szolzsenyicin /

… az elmúlt évben is 16 milliót kaptak semmittevésükre, idén pedig érdekes lesz, hogy a megmaradó
két-három főre milyen ellátmányban részesülnek. (Továbbra is kérdezzük a TIB vezetőitől: „hová
lett a pénz?”)
Tájékoztatásként!
A TIB közgyűlés mihamarabbi összehívásáról, annak törvényes előírásának betartásáról megírtam kezdeményezésemet. Kérésem: mindenki tegye félre eddigi megaláztatását, félrevezetését
és a tagság emelt fővel mondjon búcsút a TIB-nek. Akik pedig elősegítették és lezüllesztették szervezetünket, köszönjenek el. Akik sorsközösséget vállalnak Regéczy-Vanek párossal, a jövőben
nem külső szemlélők, pályán kívüli drukkerek lesznek, hanem felelősséget kell vállalniuk a szervezetben történt eseményekért, dokumentumokért,

