


AGOR,A

BEVEZETES
Olvas6ink korrekt t6j6koztat6sa c6l-

j6b6l szirks6ges visszat6rntink Kir6ly
B6la nyugallom6nyi vez6rezredessel

kapcsolatos esem6nyek ismerbet6s6-

re, mert v6ge lett ery Pernek, amelYet

Kiraly B6la (mint felperes) inditott a

Budapesti F6varosi Bir6s6gon dr' Bo-

kor Imre (mint I' r. alperes) 6s Mocs6ri

J6nos (mint II. r. alperes) ellen, mivel a

felperes szerint (nyolc kereseti pontban

meghat6rozva) az alperesek,,sil'IAos
mdrt€kb en meg s€rtettdk uddett szemElE -

hez fiiz6d.6 i og dt A 6 hlmeadt) " (Sicl)'

KirdLly B6la iigyv6dje (dr. Wagner

Ldszl6) ritj6n k6rte a bir6s6gt6l, hory
kotelezze az alpereseket 500.000 Ft nem

varyoni k6rt6rit6s 6s 1.000.000 Ft kOzer-

dekti birs6g megteritdsdre. a perkoltseg

6s az iigyv6di dii (+AFA) visel6s6re'

Kiraly Bela magabiztos volt 6s ery

kdrbyai6t6kl<al szeml6ltetve eljar6s6t:

19-re huzott meg egg tapot, abbanbizva'

- mint 6let6ben naryon sokszor -, hogy

a szerencse most is mell6je szeg6dik'

EML6KEZTET6
Azok szdmdra, akik nem olvastak az

et6z6 cikl<et, itletve akik nem eml6kez-

nek minden r6szletre, r0vid t6i6kozta-

toba.n ismertetjirk a legfontosabb kdr-

d6seket.
Dr. Bokor Imre k6szitett ery alapos

tanufmanyt Kir6ly B6lar6l, amelyben

rogzitette, hory Kir6ly B6la nevezhet6 a

maryars6g torl6nelme legnaggobb, leg-

ii.gA es ebb, Ie g szerencs4s ebb hazudoz6j d-

nak, szdlhatno sanak, deaert6r4nek, po -

titikai kamdte onj dnak 6s arul6i dnak'
Kiraly B6la el5rulta Horthyt, Sz6lasit,

S6lyom L6szl6t, Beregff Krlrot)'t' Prilfly

Gyiirgyiit, Kozmalstv6nt, Czebe Jen6t'

Rdkosit, Fbrkast, cserben hagltaBatflt,
Nary Imr6t, a K6szeget v6d6 katonait,

Budapest katonai atakulatait 6s (Nary-

kov6csin6]) a nemzet6reit.
CsuPdn a h6rom utols6 6rul6sanak

bSrmelyik66rt (dezertiiis66rb) a vilag

bdrmely hadsereg6nek hadbir6s6ga fo-

belov6ssel v6grehajtand6 halalos it6te-

tet r6tt voboa ki a tett66rb.
I{trfiy az druldsait - a fel vildg hisz6-

kenyei szitnfua - dics6 tett6 konver-

t6Jta, a sz6 szoros 6rtelm6ben kos6r-

sz6mxa,,gytijtotte be" ainaza;-6s ktilfdldi
kituntet6sek tomeg6t: diszpolgars6go-

kat, rendfokozati el6rehatad6st, okle-

veleket, testirleti (elnoks6gi) cimeket'

orsz6ggyril6si k6pvisel6s6 get, bizotts6gi

tags6got, f6tan6csad6i titulust, 6s m6s

tiszts6geket.
Kiraly meghokkent6 6s g6tl6stalan

hazugs6gaival mindenhol sikeresen

,,kapraetatta" el a hallgat6sdg6t' iry
p6ld6ul a Mindentud6s Eryeteme ren-

dezv6nyen elSadott, Munchausen b6-

r6t ..utcahosszal" lepipitJ6 anekdot6it
vastapssal jutaJmazta a hatlgat6s6g, 6s

hdrom t6v6csatom6n is,,Lepergettdk"

az el6aditsitl.
Senki sem vette 6szre, hory minden

szava val6tlansdgokat tartalmaz, s6t dr'

Bokor Imre e-mail-en bekirldott meg-

jeryzeseit is flryelmen kivtrl hagl'ldk a

rendezv6ny szewezSi. Tbt6n ennek k0-

szonhet6, hory a MagYar Tlrdom6nYos

Akad6mia lnittagi anak is megv6lasztot-

tak.
Kiraly B6Ia 6vtizedeken kereszttil

hirdette, hory 6 volt a Nemzet6rs6g

fciparancsnoka, Narykovdcsindl meg-

verte a szodeteket, 1945-ben Koszeget

eryetlenery l0v6s n6llail i*adta a szov-

jeteknek, 16 6gyfval 6s 1500-2000 f6vel'

szdmtalan esetben hangoztatta, hory

R6kosi6k koncepci6s perben hal6'ha

it6lt6k 6s kozel ..ot euet ii''Lt q sira'lom-

hdzban"(!).

ALPERESI BEADVANYOK
Dr. Bokor Imre bizonyito erejri okmdi-

nvokkal c6folta meg Kiraly B6la 6Xit6-

sait, teh6t: a kereseti pontok minderyi-
k6t!

A beadvanyok tetelei:
1/ Kiraly B6la nem akad6mikus' ha-

nem az MTA kuls6 ta$ixir v6lasztot-

tak:
2l l<triny B6Ia nem volt a Nemzet6r-

s6g f6parancsnoka, okb6ber 31-6n kine-
v ezt6k Budapest katonai parancsnok6-

v6, viszont a nemzet6i f6parancsnoki
posztra nem kanott kineuezEst, nem

csupdn id6 hianYdban, hanem az€rt

sem, merb Nagy Imre ellene volt ilyen

beoszt6s t6tesit6s6nek, csupdn abba

egyezett bele okt6ber 28-dn este, hogy

Kirdly legyen a Nemzet6rs6g tisztelet-
beli elnOke;

3/ K6szegn6l Kiraly dezerl{Jl az da'
kulat6t6l, Pataj szfuados kocsij6t (6s a

benne I6v6 szem6lyes dolgait) eltulaj-
donitva. harmadmagdval. fehdr zaszlot

lobogtatva 6tment a vdrost bekerito
szovjet alakulathoz.

A K6szeg v6ros6t v6d6 zdszl6alj

semmit sem tudott Kiraly t6vozasar6l,

onnan 6rbesultek a dezeti6Jdsitx6l' hory
magyarul j6I besz616 mszin katondk ko-

zelitett6k meg a zdszl6afj v6d6s6vjdt es

megaddsra sz6litottdk fel Detre Gprla
f6hadnary katondit, azt is tudatva ve-

luk, hory Ktr6Jy szinados ott van n6luk

ery t6bornok tarsas6g6ban, nem lesz

bant6d6suk, ha elfogadjdk a szodetek

ultim6tum6t.
A zitszl6ali kem6nY v6delmi harc

sor6n kitOrt a szo{et csapatok gyti-

nijeb6l es Ausztria fele tavozott,
osszvesztes6guk u3 f6 volt.

Hazugsag tehdt Kird$'nak az az dli-
t6sais, hory 6 volt ak6szegi dandar dan-

ddrparancsnoka, mert Kciszegen nem

volt dandar. A hety6rs6g parancsnoka

pedig vit6z Kubicza Idinmdr vez6rkari

ezredes volt, Kiraly pedig Kubicza mel-

Iett seg6dtiszti teend6ket l6tott el.

Kiraly ery sof6ron, illetve egy oroszttl

beszelo katondn kivrlil senkit sem vitt dt

a szovjetekhez. Lovegekr6l sz6 sem le-

hetett.
Kiraly dllit6s6val ellent6tben a vfrost

tuz6rs6ggel, aknavet6kkel 6s bomb6z6-
g6pekJ<el (6ij el-nappal) pusztitottak'

4/ Narykov6csinat mintery 35-40 f6s

nemzet6r volt, az oda6rkezett szovjet ala-

kulat mintery 1? f6t fogs6gba ejtett, 6s

10-12 f6 Ielte haldlat a sz6rv6nyos 6ssze-
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csapes sordn. Ktdly szerint tuz6rs6ggel
bekeritetlek oket, de elmondas6b6l ki-
demlt, hory 6 ery magaslatr6l flgyelte az

esem6nyeket, odament targ5ra]ni ery Du-
ndntflra menekiilt forradalmdr csoporl
vezetoj6vel, majd az elfogott nemzet6rok
vallom6sa szerint Ausztria fel6 elmene-
krllt. A megkeres6s6re indutt szoljet fe1-

derit6 csoport nem 6r-be el Kir6lyl.
5l Ktrfny ilIit6s6val ellentetben - te-

h6t - Narykov6csin6l nem volt .,csata",
a szo{etek nem menekriltek el. hanem
6 menekult ki Ausztri6ba, cserbenhagy-
va nemzet6reit.

Nagykovacsindl nem volt sem leg-
vedelmi csoves tuzerezred. sem tUzer-
osztdly. hanem eg1' legredelmi r,iteg,

sil6 sem volt a loszerek taroiasala. es

atomrobban6sra emlekezteto deton6-
ci6 is csak a munchauseru mondavildg
termekekent jelentkezert Kl'al1' ag1(e-
kerv6nyeben.

IirdJy katonai ismerete olyan gyatra
volt, hogy azt sem tudta, hogy luz6r-
s6ggel nem keritenek be senkit, az uteg
pedig nem osztdly vagy ezred, a loveg
pedig azonos az uteggel.

6/ 1945-ben a szor,jet fogs5.gbol meg-
szokott Kiraly, Budapesten bel6pett a

Maggar Komnnntista Pdrtba, Fbrkas
Mih6ly honve delmi miniszter kedvence
Iett, 6s amikor Solyom Ldszl6, a Hadi-
al'ademia pd:drcsnoka {eryben vezer-
kari fcjnok nen vaLla.Lta, hogy az 1950.
m6jus else"e: -<aionaj diszszeml6n je-
lentest ad'o:'. r= ;z i',t levo szo{et fcita-
n6csadonak, a-i;ol Fal'kas kineveztette
T{irih,t t:hn'_o^--'" ;l.i tplipsrtpttA mi-I ll\ vrlLvv! rru

niszterenek a ";e:'.s...
Solyom La-<z- --.a)'lrr.aq1'ot nem

sokka-l ezut?-]:, ieia::oz:a:,a_k Kudll'
Iepett Solyom a-ltabor:.a:-.' ;i4dpn-ldt
parancsnoki heiyere rma;ci Beleznai
Istv6n vezeromagy agyaban rerl ::;so-
v6ra, mert megkapta annak a lakasar ,

mivei Farkas instrukciojera (ezt eg]'
level6ben is elismefte), megr1gilmaz-
ta tS.bomoktarsait (Solyom L6.szlo 6s
P6ltry Gydrgy alt6bornagyokat), akik a
t6bomoki perekben szerepl6 tObbi t6-
bomok (Beleznai Istv6n, Porffy Gyrirgy,
Revay Kalm6n, Illy Guszt6v) sorsdban
osztozva. a bit6n v6gezt6k.

7l 1952-ben Kiralyl is elkapta a kon-
cepcios perek fogaskereke, haldlra
it6lt6k, de Fa:'kas ment6ovet dobott
szirnan es az itelelel (harom h6t eltel-
t6vel) a fel-lebbiiteli birosag eletfogylig-
Iani bortorue r-alt oztatta.

Kiraly tehdt rten uolt of euig a sira-
lomhclzbatt. es szabadul6sdt (1956. ok-

- tober 14-ent kovetci leveleben azt irta
Bata Istvfn honvedelmi miniszternek,
hogy bofton6veit,dertis optimizmw-
ban" titltdtte, minden idot altal6nos
muveits6g6nek novel6sere forditotta, a

toft6nelem 6s az angol nyelv fejleszt6s6-
vel foglalkozott, 6s a teljes gy6glrX6s rit-
j6n, vfiJtozatlan lelkesedessel k6sz mun-
k6ba atlni a szocializmus epitesere.

8l K6t h6t eltelt6vel (1956. okl6ber
28-dn) viszont. a forradalom els6 fazis6-
nak gr6zelme utan, elhagpt a a korbflz,at,
ahov6 egy kisebb mft6t miatt feKidt be,
Bat6t ,,ejtette" 6s Nagy lmr6n6l,,kopog-
tatott", eld<or kapta a Nemzet6rs6g tisz-
teletbeli elnok6v6 t0rt6n6 kinevez6s6t.

Osszegezve: Kira,ly B6la k6rh6zbaxr
toltotte a forradalom legkritikusabb
napjait, majd a Pesti Sracok (5.tmene-
ti) gy6zelme utdn, a szo{et csapatok
Budapestr6l val6 kivonul6sdnak kez-
detekor megjelent a nemzetorOkn6l,
felaj6dva szolgalatdt sz6mukra 6s f6pa-
rancsnoki beoszt6st ig6nyelve onmaga
szftmfua.

Miut6n (okb6ber 31-6n) kinevez-
t6k Budapest katonai parancsnok6v6,
nem l6tta biztositottnak a jov6j6t, mert
Mal6ter P6l kapta meg a honv6delmi
tArca vezeL6s6t, 6s I(raly eml6kezet6-
ben frissen 6lt Mal6ter all6sfoglaldsa a
koncepci6s per6nek id6szak6ban, mi-
kor is Mal6ter alaposan ,,eldztatta" 5t,
Lftj4koztatta szornyi bfineirSl a haJ6-
los it6leteket fut6szalagon gy6xt6 bvin<
szfm6ra. Nyilvdnval6, hogy sok j6t nem
varhatott Mal6tert6l, mert mindketten
kompromittalt6k magukat a koncepci-
6s perekben, teh6t egyik6juknek el kel-
lett tunni a ,,sullyesztoben", hogy fele-
d6sbe menjen a r6gi idSk intermezz6ja.

A BiN,6SAGI PER LEZAJLASA
Mint szemtanf 6.llithatom, hogy dr.

Wagner Laszl6 ugyv6d fr k6ptelen volt
edeLmezni a peranyagot, 6s meg sem
hserelte az alperes altal beadott rbizo-
nritott r allitasokat cd-folrri.

Elofesziteset ala ualyitotta, hogSr

d' Boso: I:::.: plobalja lejaratni a bi-
Io-ia.s o'o-- 

"zzn. hogy az alperes egy
cr-}d<eben a Fuiuen drcsciitette, teh6t
jelleme es ideoiograja ranyomta a belye-
get Iiirallyal sz emb eni munkaj ara.

Miutan kideru-Lt. hogy a Fuhrenel
kapcsolatos cikket nem Bokor Imre irta,
akkor (a mdsodik tdlgyalason) bocsdna-
tot kert az al.perestol de ery k6sobb ke-
szitett internetes leveleben (mintha elfe-
Iejtette volna a teved6s6t), ism6t vissza-
t6rt a Fuhrenel foglalkozo cikkhez, tal6n
az zavartameg hogy vedence Hitlertol is
,,b egyujtdtt" egy kit0ntet6st.

Sz6ba kerult a bir6s6gon Iiirdly
B6la sokf6le kitilntetese: (Horthyb6t,
HiUeftol, Mussolinitol, Szalasit6l, R6-
kositol, Farkast6l, Goncztol, Madltol,
Homtol, Medgyessl't61, Gyurcsdnylol,
Pongt6tzt5l, Borosst6l, Yad Vashemt6l
AZ ,,IGAZ EMBER" cim es 6rme), -
kineuezdsei: Nagy Imr6t6l (Bp. katonai

paracsnoka), Goncztol (vez6rezredesi
rendfokozat), SZDSZ-tol (katonai sz6-
viv5), USA hat tagallamdnak diszpolg6ri
cime, MTA tags6ga, Orbdnt6l (katonai
f6tan6csad6i beoszt6s), Medgyessyt6l
(katonai tan6csad6i beoszt6s), Keleti-
t6l (diszkard), stb., stb.

A tan6csvezet6 bir6 eml6keztette az
alperest I{rdly el6rehaladott 6letkor6ra,
,,tortdnelmi-kozd,Leti" szem6lyis6g6re 6s
kituntet6seire, amelyre Bokor Imre azt
vdlaszolta (jegyz6konyvben rOgzitve),
hogy Brezsnyevnek, Sztdlinnak 6s Hit-
lemek is sok kituntet6se volt, de 6 ezt
sem, meg az 6letkor6t sem tudja akcep-
tdlni, meft azok, akik Kiraly miatt meg-
haltak, mar 58-63 6ve nem 6b:ek.

Ezt k0vet6en dr. Wagner az javasolta
az a.lpereseknek, hogy jarulj anak hozzit
a per szuneteltet6sehez, 6s ha f6l6ven
belul nem fo$atjak tovdbb, akkor a
felperes keresete automatikusan meg-
szrinik.

Az alperesek csak fgy j6rultakhozzit
a per szuneteltetes6hez, haj e glzz6konyv-
be kerul, hogy a felperes inditvdnyozta a
k6r6st, 6s az alperesek a kereseti anyag-
ra beadott v6lasz-anyagaikban semmi-
lyen modosit6st nem eszkozolnek.

EPIL6GUS
A felperes Sltal inditott pe4 a sz0ne-

teltetdsi id6taft am letelt6vel megszrint !

A Kiraly mattot kapott, bar pontosabb
megfogalmaz6s szerint: a kozeig6 (elke-
rulhetetlen) matt lfftti.r:r, feladta a,,m6r-
k6z6st". Rossz Iapot huzott, elesett a
szdzezrel<LoL, nem tudta megv6deni a

,,uddett szemdlyhee fiiz6dd j ogdt A 6 lfir-
neu4t)", tat6n vegiggondolta azt is, hogy
megry6nja a buneit 6s megkoveti az el-
hunyf akat, valamint hozziltarLoz6tkat
6s a kozvelem6nyt.

Ebben rem6nykedtek azok is, akik
2008. augusztus 19-6n ldttdk a teme-
t6ben, a kiv6gzett tdbomokok sirjanal
Kiraly B6i6t megjelenni (tol6kocsiban
guritottak a helyszinre), de a g5r6szol6k

6s az eml6kez6k t6vedtek, Kiraly B6la
megmutogatta a kituntet6seit, t6bor-
noki gfny6j6t, kerestette az USA kato-
nai attas6j6t (besz6lni akart vele), de a
legcsek6lyebb gesztust sem tette, amely
a megb6n6s6ra utalt volna. Taldn em16-
kezett'anra a nyilatkozatdra, amelyben
a Farkas Mihallyal val6 megbesz6l6s
tartalma^rol 6rhekezett, miszerint: Far-
kas mandul6val kinalta meg, nagyon
bar6ts6gos volt hozz6, 6s 6 megtette
azt. arrit keft (t6bomoktdrsainak be-
mocskol6s6t), ut6lag pedig kijelenthe-
ti, hogSr: ,,NEM ERZETT SEMMILYEN
LE LKI I S M E RETFU RDALA S 7"...

Erre m6r csak azt a megjegyz6st te-
heti e sorok ir6ja, hogy: no comment!

a szere6 cr lwtitia Bizottsdg tagja


