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Ma minden kdzeleti embernek a szabadkomuvesseget 
es a szocializmust kellene tanulmdnyozni. Ennek ket 
oka van: hovd vezethetnek a szepen hangzo eszmek es 
kik vannak a hdttereben. Igy ertheto meg a harmadik 
nagy becsapds. ami az eurokommunizmusban. az 
Eurdpai Unidban dit testet.

(N. A )



A holtak az elot szolgaljak

Endes Pongrac professzor sziiletesenek 100. evfordulojara gyult osz- 
sze a kis szamu kozvetlen tanitvany es nagy szamban a tisztelok. akik 
egyiitt meg halala utan 15 ewel is egy egyetemi tantermet tudtak zsu- 
folasig megtolteni. Az emiekezes az embernek es a tudosnak szolt. de 
annak is, hogy nemreg meg szakmaja, a patologia szinte minden orvo- 
si tudas alapja volt, es az endesi kovetelmenyeket minden leendo or- 
vosnak meg kellett ismernie Debrecenben. E ritka alkalom szulte. hogy 
konyvem ajanlasa egy szokasos idezet helyett hosszabbra nyuljon.

A patologiai gondolkodas mestere volt. Nem a korbonctane, annak 
aiapjait mar reg leraktak. Nem is a korszovettane, pedig azt muvelte 
legkivalobban. Annak a gondolkodasnak a megtestesi'tojekent marad 
meg emlekezetiinkben, ami hidat jelent a halal es az elet kozott. Taian 
az utolso orvos volt, aki meg kepes volt befogadni a tudomany kinalta, 
szerteagazo ismeretet. es azt megszurve. mindennapi munkajaval az 
elo ember szolgalataba allitani. Kulbnos dolog belegondolni. hogy mi- 
lyen tiszteletben tartotta a betegbol eltavoli'tott apro szovetdarabkat is. 
Szinte atelte a betegseget vagy eppen az anyagvetel fajdalmat, es ezert 
kovetelte munkatarsaitol is a leggondosabb banasmodot. Maganak a 
patologia fogalmanak elterjesztese is tole szarmazik - ezt adta konyve 
cimenek - feloldva ezzel a korboncolas szo sokak szamara borzongato 
erzetet. „Mortui vivos docent” - a holtak az elot szolgaljak. ez volt 
a felirata a regi korbonctani intezeteknek. Az idezet atvitt ertelemben 
Endes professzorra is vonatkozik. amikor reg elhangzott tanltasait idez- 
ziik. Mara alig maradtak nyugdijas tam'tvanyai. mert a patologusok vagy 
koran halnak, vagy ritkan - neki ez adatott meg - hosszu eletet elnek. 
Ez ujabb lehetoseg volt szamara a szakmai tudas es kultura osszegze- 
sere, a bucsuzasra. utolso intelmek megfogalmazasara. Akik kozel alltak 
hozza, fenykepet kaptak tole, egy mondatos utravaloval. Egyik - eppen 
a klinikumba tavozo munkatarsanak - sok sikert kivant uj szakmaja- 
hoz endesi ertelemben". E szavakban volt osszefoglalhato nevelesenek 
lenyege. Talan soha nem dicsert, de mindenkirol tudta, milyen ember. 
Mint ket generaciova! fiatalabb munkatarsanak, nekem ez az egyetlen, 
kozvetett elismeres jutott Tole; az intezet bajainak harom oka van: G. 
urnak mar meg kellett volna szuini a disszertaciojat, Sz-nek nem lett 
volna szabad fiatalon meghalnia es neked sem kellett volna mas szak-



mat valasztanod. Igaz, egy evtized multan ez ugy valtozott, hogy va- 
ratlanul mindent megkdszono, maig orzott sorokat kaptam Tole. Ez az 
„utols6 idoben” egyiitt toltott idore vonatkozott, es a megszolitasban 
jelzo nelkiil is minden benne volt; „volt tani'tvanyomnak es munkatar- 
samnak".

Professzor urral valo egyiittes munkalkodasunk a gepi'rassal kezdo- 
dott, amikor meg medikuskent ejszakaba nyuloan irhattam neki kesziilo 
konyve reszleteit. Ilyenkor persze tobbet lehetett Tole tanuini, mint a 
holt betuboi, es emellett a gepiras faradalmai is eltorpultek. Ezert val- 
laltam ezt a szakalias titkarnoi szerepet is.

Eleteben mindennek megvolt a szokasos rendje, merteke, evesnek-al- 
vasnak is. Az utobbi kora delutan is. Igy persze lehetett ejszakaba nyu- 
loan dolgozni. Ejszaka pedig johetett a sok munka. sok kozlemeny at- 
olvasasa, majd egy rovid anekdota - ez volt a menetrend az alkotasban. 
Nem forditva! Ugyanigy a tantermi eloadasok. pontosan kezdve. idoben 
befejezve. Es csak az ora vegen lazitani, nem tobbet mint 5 percet. de 
ebbe is bele lehetett suriteni mindent. Ekkor johettek az idezetek, a Bib- 
liatol napjainkig. „lzrael fekvese (foldrajzilag) legalabb olyan rossz, mint 
kis hazanke... mondotta. Mindez pedig olyan korban, amikor sokan 
figyeltek. felve attol, hogy masok erre eppenseggel felfigyelnek. Izrael 
nevet alig mondta kis mas a katedran. mert megvadolhattak erte. Vagy 
azert, ha rossz szemmel nezi, vagy ha dicserne, az mar folottebb gyanus. 
A szovjet szocializmus kora volt ez. amikor az Intezethez kozeli ken'tes 
atjarojan megjelent az elso falfirka: Ruszki, mars ki! Senki nem szolt 
rola. de gondos kezek masnapra lefestettek. Ilyen alkalmakkor szolt 
Maughamrol, a Ldtszat es valosdg okan, szamos peldat felhozva arra, 
hogy a dolgok folytonosan masok. Minden mas, kivaltkepp a poiitika- 
ban. ezert hallgatta, szinten megszurve a BBC adasait. Ami ebbol sza- 
momra peldakent es feladatkent is megmaradt. az igazsag keresese.

A tudomanyhoz valo viszonya kettos volt. Mindenkit buzditott arra. 
hogy az eredmenyt kilora (is) merik, dolgozni kell. Onmagahoz viszont 
oly igenyes volt, hogy tudasa nem a kozlemenyek szamaval merheto 
igazan. Ami az iras sziiksegletebol ram oroklodott. azt mas temavalasz- 
tasban. effele irasmuvekben eltem ki igazan. Ez a kotet. Endes profesz- 
szorra emiekezve es neki ajanlva. immar a 21. abban a sorban, melyben 
a tenyekbol kiindulo ..alapkutatasok” eredmenyei gyiilekeznek.

Az emiekezes a szamadas ideje is. Mit latna ma 6: hova fejlodott a



szakma, hova jutott az egyetem? Az utobbiban van a nagyobb valtozas: 
megszunt a Debreceni Orvostudomanyi Egyetem. Csak a neve szunt 
meg, mondhatnank vedelmezon. A valtozas azonban tobb ennel. Val- 
toztatasrol van szo, eroszakrol. mint ami megtortent Endes idejeben az 
integralt oktatas bevezetesevel. Minden tiitakozasa eilenere at kellett 
elnie, hogy a hagyomanyos tantargyakat. koztiik sajatjat, az egyik leg- 
fontosabbkent elismert patologiat. Izekre szedve oktassak. A nehezitett 
korulmenyek kozott is tette a dolgat, mondvan az orvosokat kepezni 
kell. Hamarosan meg is bukott a integracio kiseriete. Sokan lattak elore, 
hogy a szervenkent, betegsegenkent evekre szetbontott oktatas nem 
adhat egyseges szemleletet, felsobb erdekbol megis ki kellett probalni. 
Az oktatas szetzilalasanak egyik elso modja volt ez. Ma mindent atfogo 
..reformok” zajlanak az egeszsegiigybcn. Ha ezt elmondhatnank Endes 
professzornak, s hogy Muszbek vagy Fesus elvtarsbol rektor lett, hiim- 
mogve mondana, csak mas betuvel: Tudod, a R... elvtars az egy olyan 
elvtars... Endes professzor nem erte meg azt a kort, hogy Horvath 
Agnesbol iegyen miniszter. Ezt valoszi'nuleg nem hinne el, bar sokat 
megert eleteben.

Egy eletre szolt, sokan megoriztuk, amit a vizsgaidoszak elotti za- 
roeloadasan mondott; ..Kivanom Onoknek. hogy ne csak jol kereso, 
de valoban jo orvosok legyenek". A masiranyu ki'sertes megvolt mar a 
hatvanas-hetvenes evekben, de az uzletvilag daridoja csak mostanaban 
kovetkezett be.

Megkerdezheto, hogyan kerul e kbnyvben egymas melle egy profesz- 
szor meltatasa, es az egyetem kritikaja. A tortenet kiemeli az elobbi er- 
demeit, ami kulonoskepp jol ervenyesiil a jelenkor tiikreben. Az immar 
ujabb modon integralt egyetem vezetese. az orvostudomanyra vonat- 
kozoan messze eltavolodott azoktol a gyokerektol. melyek Hippokra- 
tesszel kezdodtek, es etikailag az Endes korszakban meg ervenyesultek. 
Persze, ma is vannak orvosok, akik vagy ezen az uton haladnak, vagy 
„kiszailnak a ringbol” . A mai magyar valosag alapjan el lehet gondol- 
kodni azon, hogy erdemes-e ugy tudomanyt fejleszteni, amivel epp az 
ember es a jozan gondolkodas szorul hatterbe. A tanulsagok tulmennek 
a helyi jellegen. Ma „az elet eletveszelyes” , mondta egykor egy masik 
patologus, szinten Endes tam'tvany. Az egyetem eletere vonatkozoan 
olyan torveny van eletben, mellyel barmikor, barmilyen kar alapfthato, 
de meg is sziintetheto. Aki ma csodaloja az egyetemi fejlodesnek, a



Amikor az elo szd gyogyit. lanil, szorakoztat. Endes professzor munkaldrsai koreben. 
Fent: Szokol Miklos. Herczeg Ldszlo es Varga Eva 

Lent: Motndr Peter es Nagy Artdrds kozott



r

)

Szakmai megbeszeles utdn. a II. emeleten: Bodotay Edit. Mikd Twadar. Molnar Peter 
es alul: a konyvldrban Nagy /ittila tdrsasdgdban



megalapi'tott 15 karnak. az azzal is szamolhat, amint az alapi'tas tor- 
tent, ugyanugy lehet mindent megszuntetni is. Az indok az lesz: nem 
piackepes. Ki veszi majd eszre. ha a 15 kar koziil epp az orvoskart 
szijntetik meg egyszer. Itt is lehet majd iizleti erdekre hivatkozni, pi. 
az orszagnak eleg csak a jelenlegi 4 helyett csak 3 helyen orvosokat 
kepezni. A kozelmultban meg iehetett sziintetni az orvostovabbkepzo 
egyetemet is. Ennek tagabb ertelmezese az europai globalizacio, ami ha 
bekovetkezik, europai erdekbol lehet majd a kepzest ugy koncentralni. 
hogy csak egyes orszagokban legyenek bizonyos karok, es a fejlodes. 
fejlesztes, atepi'tes lehetosegei vegtelenek.

Ma az elfelejtett „endesi igazsagok" es a burjanzo gyurcsanyi hazug- 
sagok koraban elunk. Ennek Debrecenbe kinyulo aga a fesiisi felreveze- 
tesek, melyben a legnagyobb. ha az akademikus mostmar nemcsak a 
politikaban, hanem sajat szakmajaban, a tudomanyban is hazudik. Es 
hogy az ujkori egyetem tortenete sem mas, mint eroszak es hazugsagok 
lancolata. ennek bizonysaga eppen az elso rektor. Kenezy Gyula sza- 
badkomuvessegenek titkolasa. Endes professzor tudasban es emberseg- 
ben merfoldko volt, korszakok hataran. Tenyszeruen 1954-tol halalaig 
elt Debrecenben. Ismerte a megelozo kor tortenelmet, megadta kora 
kritikajat, de talan elkepzeini sem tudna napjaink valosagat.



A z eltitkolt szabadkomuves gydkerek

A kovetkezo dokumentumok Kenezy Gyulanak, az elso debreceni 
orvosrcktornak azon tevekenysegerol szolnak, melyek a mai tortenet- 
irasbol rendszeresen kimaradnak. Eletenek sikertortenete, az eletrajzi 
es tudomanyos adatok gyujtemenye megtalalhato Lampe Laszlonak a 
rola keszult monografiajaban. ami 1995-ben jelent meg a Debreceni or- 
voskepzes nagy alakjai c. sorozat 5. fiizetekent. Kenezy volt szervezo 
orvosprofesszor, udvari tanacsos, a babakepezde igazgato tanara, varosi 
tisztifoorvos, a Debreceni Egyetem elso rendkiviili tanara (1908), elso 
nyilvanos rendes tanara (1914), az orvosi fakultas (akkor meg csak ter- 
vezett) elso professzora, 1918-ban az Orvosi Kar dekanja majd az 1920- 
21. tanevben rektor. Hajduszoboszlon emiektabla hirdeti tevekenyseget 
az alabbi szoveggel: ..Sziilesz. nogyogyasz egyetemi tanar, varosunk 
szijlotte. az anya es csecsemovedelem harcosa, kimagaslo erdemeket 
szerzett a Debreceni Orvostudomanyi Egyetem megalapitasaban.” (A 
tabla az egyetemet az avatas idejen. 1981-ben meglevo nevevel jeloli.) 
A mai Debreceni Egyetem foepuletenek elocsarnokaban levo ujraallitott 
marvanytablan neve ..epitesi biztoskent” szerepel. Maig nem hangzott 
el a kerdes, hogy miert kellett epp egy szulesznek epitesi biztosnak len- 
ni. A valasz egyszeru, mai szoval ..ez volt politikai kiildetese". Kenezy 
valojaban a szabadkomuvesseg epi'tomestere volt, e szovetsegben az 
emiektabla tanusaga szerint is egyiitt mukodott Baltazar Dezsovel, Ma- 
goss Gyorggyel es Vasary Istvannal.

Ami ezutan kovetkezik, az az egyetem tortenetenek es Kenezy elet- 
rajzanak eltitkolt, szabadkomuves resze, nemcsak a marvanytablakrol 
hianyzik. de kimaradt a szocialista es az ujabb eurokommunista kor 
hivatalos tortenetirasabol is. Meg a kozelmultban 95 eves koraban el- 
hunyt Balogh Istvannak, a varostortenet ismerojenek is csak ennyi all 
az 2004-ben megjelent kozlemenyeben: „Az eddigi feldolgozasokban 
keves szo esik Kenezy Gyula szereperol, es az egyetem letrehozasa ko 
riili masfel evtized alatt a varos kozvelemenyenek alakulasarol. Keve 
sen tudjak, hogy ebben az 6 iranyitasa alatt alio szabadkomuves pa 
holynak mekkora szerepe volt. A varos kulturalis es gazdasagi vezetoi 
koziil ugyanis legtobben az 6 nagymestersege alatt alio paholy tagjai 
voltak.”



Kenezy szabadkomuvessegenek elhallgatott dokumentumai:
Kenezy Cyula dr., (1870-1931) varosi keriileti orvos, babakepzo in- 

tezet igazgatoja, majd egyetemi tanar, belepett a debreceni Haladas 
szabadkomuves paholyba 1891. febr. 6-an, 1893-ban I. feliigyelo, 
1894-1899- helyettes fomester, 1900-1913. dec. 19. fomester. Tehat
14 evig vezeto fomester, 20 evig helyettes es rendes fomester. alatta in- 
dult viragzasnak a szabadkomuves paholy 1901. apr. 4. - 1906. kozott 
szovetseg tanacsos, 1901-ben felesege zaszlot ad a paholynak, majus 
17-en volt a zaszloavato nover unnep. Sokszor unnepli a paholy Igy 
1903-decemberben mint lelenchazi igazgatot, 1909. majus 7-en mivel
15 eve vezeti a kalapacsot, 1910. januarban pedig 50 eves sziiletesnap- 
jat. Az egyetemrol, szabadkomivessegrol stb. tobb felolvasast tartott, 
mely ki lett nyomtatva. 1913. dec. 14-en a Korosi Csoma S. paholy 
alapitasa vegett kilepett a Haladas paholybol.

Felvetodik a kerdes, hogy valojaban mifele szabadkomuvesseget szol- 
galt, azaz a humanizmus onzetlen lovagja volt-e Kenezy vagy ellenke- 
zoleg, torteto, erdekervenyesi'to, idegen erdeket kiszolgalo, zsidobarat 
szabadkomuves? „Egy titokzatos memorandum” cimmel a Feher ujsag 
1920. augusztus 29-i szama az alabbiakban szamol be Kenezy Gyula, 
hivataiaban levo egyetemi rektor egyik titkos kuldeteserol.

„Kenezy Gyula dr. a Korosi Csoma Sandor paholy fomestere s ennek 
dacara a debreceni egyetemnek meg mindeg rektora, a napokban feluta- 
zott Budapestre.

Zsebeben ket memorandumot is vitt magaval, a debreceni gyogy- 
szereszhaligatok es orvostanhallgatok kerelmet a kultuszminiszterhez, 
melyben az orvosi fakultas megnyitasat surgetik. Feltuno, hogy a me
morandum a zsido kerdest nem erinti es a fakultas megnyitasanak egye- 
duli akadalyaul a tanari kinevezesek elmulasztasat allitja. Mintha egyeb 
objekti'v akadalyai nem is volnanak az orvosi fakultas megnyitasanak.

Utana jartunk a dolognak es kisiilt, hogy a memorandum Kenezy su- 
galmazasara irodott, az ifjusag nem is tud rola es az alairasok nagy 
resze kozonseges hamisi'tvany Egyes tulbuzgo Kenezy-tisztelok 20-40 
alairast is rahamisitottak a kerelemre. De jellemzo, hogy a memorandu
mot meg az a nehany alairo sem latta, mert az alairasok egy kulon feher 
lapra gyujtettek.

Persze a paholymester, mint az ifjusag tolmacsa fog szonokolni Toth 
Lajos allamtitkar elott. (A miniszter mar ismeril)



Egyetemi korbkben nagy felhaborodassal targyaljak Kenezy ujabb 
manoveret s az elso ifjusagi gyules elegtetelt fog koveteini a titokzatos 
memorandum csempeszet iigyeben. A debreceni egyetemi ifjusag nem 
fogja elturni, hogy az orszagot forradalmasi'to zsido-barat szabadkomu- 
ves fomester kepviselje a kultuszminiszter elott.”

Csaknem egy evszazad tavolabol nehez allast foglaini a cikk valodi- 
sagat illetoen. Annak a biztos tudataban kell megis hitelt adni ennek, 
hogy az egyetemi hallgatosag jo resze ma is hasonlokepp cselekszik 
bizonyos rektori sugallatokra, pelda erre akar a legutobbi (2007-es) 
rektorvalasztas ugye is. A masik dolog. ami alatamasztja az igazsagot, 
hogy mindmaig homaly fedi Kenezy es sok mas neves egyeniseg sza- 
badkomuves multjat. Csak a hasonlat kedveert; nemcsak Lampe Lasz- 
lonak a Kenezy Gyula eletet es munkassagat bemutato egyetemi kiad- 
vanya pelda e tortenelemhamisi'tasra, de ugyanigy kimaradtak Lampe es 
professzortarsainak eletrajzabol a partallami funkciok es tevekenysegek, 
melyek a nem dicsoitheto kommunista tortenetiras reszei.

Kenezy szerepel abban a Kommunistak arckepcsarnokaban, amely 
sorozat a Feher ujsag 1920-as szamaiban jelent meg.

„Dr. Kenezy Gyula m. kir. Tud. Egyetemi ny r. tanart. a debreceni noi 
es sziileszeti klinika orvosprofesszorat nem mi, hanem ononmaga il- 
lesztette be arckepcsarnokunk keretebe. mar 1919 ev marcius 27-en, a 
Handler Gyula nepbiztos altal osszehi'vott orvosgyulesen, amikor min- 
den hazafias es joerzesu orvos igaz megbotrankozasara vedelmebe vet- 
te a minden tisztesseget es torvenyes rendet felbon'tani torekvo verbeli 
kommunista orvosokat.

Mi ezt a kepet es felejthetetlen jelenetet rogzitettiik es most csak 
..eiohi'vjuk” , felfrissiitjuk, hogy jol lassuk es lassa meg mindenki, mikep- 
pen viselkedett 6, Debrecen ..balvanya” a kommiinuralom idejen s hogy 
mikeppen helyezkedett bele a kommunizmusba mar azonnal a proletar- 
diktatura kezdeten.

Nem allltjuk mi azt, hogy kommunista volt ... ennek elbi'ralasat ma- 
sokra bi'zzuk ... mi csak azt allitjuk, hogy a kommunizmus eszmeit ma- 
gaeva tette. partolta, s kepes volt elhinni, hogy szerencsetlenne tett 
orszagunk javat es boldogsagat a „burzsuj” -t irto. minden torvenyt 
es tisztesseget felbon'to kommunizmus hozza meg: allitjuk. hogy be- 
folyasat es allasanak minden tekintelyet tehat csakis a kommunistak 
erdekeben ervenyesitette, nem nezett sem vallast, sem Hazat."



1919. marcius 27-en d.u. tartott orvosgyulesen cgyebek kozt felve- 
todott, hogy van-e orvosi diplomaja a mar emh'tett Handler nepbiztos- 
nak, akkoriban az egeszsegiigy Icgfobb dirigensenek. 6t egyebkent az 
orvosi kar egy resze nem latta szi'vesen e helyen, mert nem szakerto. 
sot mesterseget nem szereto komives legenybol lett nepbiztosnak tar- 
tottak. Ugyanitt ..Gyulay Laszio korhazi foorvos oklevel fenyegette meg 
e mindent felforgatni akaro csoportot s reajuk mutatva kinyilvanitotta, 
hogy ez az ordi'tozo banda egy kommunista erdekcsoport, mely nem 
szereti a tisztesseges munkat. nem is azt keresi. hanem csak felforgat
ni akar mindent. hiszen meg a torveny legelemibb kovetelmenyeinek 
sem tettek eleget. a mai napig sem. mert nem mutattak be orvosi ok- 
leveleiket a foorvosi hivatalnal kihirdetes celjabol. miert is jelenletuk 
jogosultsaga is kerdeses. Hasonio ertelemben beszelt dr. Horvath Ka- 
roly foorvos is. sot viselkedesuk utan itelve egyenesen ketsegbe vonta 
azt. hogy okleveliik lenne. Dr. Varga Emil keriileti tisztiorvos is azon 
veiemenyen volt, hogy az orvosi okleveiuket, ha van, be kellett volna 
mutatniuk, mert ezt az 1876. evi torveny szigoruan eloirja. A zajt dr 
Kenezy Cyula ny r. egyetemi tanar felallasa es szolasa csillapitotta le, ki 
a kovetkezoket mondotta: „6sdiak, ozonvi'zelottiek azok a torvenyek, 
melyre elottem szolok hivatkoznak s ma szami'tasba sem johetnek, ezek 
az emberek pedig ... az en embereim, ezekert en jot allok. Ebben a pilla- 
natban tehat, amikor dr. Kenezy Cyula m. kir. Tud. Egyetemi ny rendes 
tanar Handler Cyula nepbiztos elott megtette elobbeni nyilatkozatat a 
kommunizmus es kommunista orvosok javara;nylltan es hatarozottan 
belehelyezkedett a kommunistak kezebe.” Mindezt pedig meg a magyar 
kiralytol nyert allasanak tekintelyevei tette, a ,.kiralyhusegr6l” atallva 
a kommunizmus oldalara! Tovabbolvasva az eredeti dokumentumot: 
Kenezy „ezen felszolalasaval azt a hamis kalmar merleget, mellyel a 
kommunistak dolgoztak, azok javara billentette, kik minden torvenyes 
rendet negligaltak; eros tamaszpontot, labat adott nekik, hogy legyen 
batorsaguk es kitartasuk tovabb is dolgozni. ... Nagy elismeresenek es 
megelegedesenek jutalmaul aztan kinevezte Dr. Kenezy Cyula egyetemi 
tanart a „tizestanacs” vagy maskeppen az „egeszsegijgyi direktorium” 
tagjaul. Sokan hittek meg akkor is, hogy dr. Kenezy Cyula, kit meg a 
kiraly nevezett ki egyetemi tanarra, ezen komuveslegenytol jovo bizal- 
mat es kitiintetest egyenesen visszautasitja, vagy szokott betegsegere 
hivatkozva az alol magat kivonja. - Amde nem I'gy tortent, sot 6 lett az



..egeszsegijgyi direktorium” legszorgalmasabb tagja es szamtalan alka- 
lommal igen siirgos eloterjesztesei voltak. ... nem lehet csodaini, hogy 
a vezetese alatt alio szuleszeti es nogyogyaszati intezet hemzsegett a 
kommunista erzelmu orvosoktol s azokat ott nemcsak megturte, hiz- 
lalta, apolta, hanem minden vonalon eloterbe is tolta es nem vette fi- 
gyelembe, hogy azoknal sokkal tisztessegesebb, hazafiasabb orvosok is 
vannak, kik a becsuletes munkanak es nem a kommunizmusnak es vad 
eszmeinek eltek, hanem persze ... ezeknek volt megis egy nagy hibajuk, 
hogy t. i. keresztenyek valanak es nem zsidok! Izrael fiainak mindent el- 
nezett az ..egeszsegijgyi direktor” ur. Kiiionos kegyeltje dr. Balog (Eisen- 
stein) Arthur volt, kinek mindenre szabadsaga volt, ... ferfi betegeket 
kezelt a szulesznoi klinikan gennyes sebekkel; a keruleti munkasbizto- 
si'to penztarnal, mint ..professzor” szinten valogatas nelkiil kezelt gen
nyes sebeket s betegeit kirendelte a klinikara tovabbi kezelesre: az allam 
Rontgen gepen rontgenezett. neha olcson, neha draga jo penzert..."

/

V' r.vi \ :■ ' i \ i  K K i

IHHl

mai egyetem 
teriileten a feliratok 
nem nevezik neven a 
szabadkdmuuessegel. 
Az l.-es Belklinika 
bejdratdndl az alapi'ld 
emiektabldjdn a 
..testuerkepzo " szd 
azonban erre utal.



A kovetkezo osszefoglalo cikk hangvetelebol le kell vonni a kor sti'lu- 
sat. dagalyossagat, de a benne szerepio adatok megis forrasertekuek:

„Ha a nemzeti erzes leziillesztesenek, a magyar faji dntudat meg- 
alazasanak, a vallasrombolasnak, allam- es tarsadalom felforgatasnak 
szobrot emelnenek. Debreczenben, nem kellene modellert idegenbe 
szaladni, itt jar kbzottunk, a bomlasi processzus megszemelyesitoje: 
Dr. Kenezy Gyula.

A hokusz-pokuszok fellengzos levegojebe. magas piedesztaira kelle
ne alli'tani, lehetoleg di'szmagyarban, Zrfnyi-menteben. - omagyar frin- 
giaval es hajdusagi bajuszpedrovel. Mert az 6 maga machiavellizmusa 
nem vetette meg a tradicionalis pozokat, ha a hatalomhoz a magyar 
etikett kiilsosegeiben kellett jarulnia; testehez egyforman klasszikusan 
simult: a di'szmagyar. a vakolokoteny a rektori palast.

A szabadkomuves paholyokban intezmenyesen megszervezett anti- 
nacionalizmus es tarsadalmi rendbontas studiumaibol koran elnyerte a 
mesteri oklevelet. Az ateista, zsido. anyagelvu elemek szolidaritasanak 
emeltyujevel lendiilt a magasba, azok korebol, akik a viszontbiztosi'tas 
talpazatara allitottak egymas politikai erdekeit.

Az 6 vezetese alatt mukodo maffianak hatalma egyre nott. A szim- 
bolikus nagypaholy es kapcsolatai reven a nemzetkozi szolidaritas ved- 
jegye alatt nyaldostak az allamelet pillereit es mikor az 6 boszorkany 
konyhajanak mergezett lavaja clontbtte a lelkeket es istentelen tam'ta- 
sanak gyeptuzei vegig ki'gyoztak a kozeleten, egyszer csak azt vettuk 
eszre, hogy a varos politikai eszmekore teljesen a Kenezy altal meg- 
huzott tengely korul forgott es a szabadkomuvesseg hatarai kbze volt 
rogzitve minden politikai hatalom.

Rogeszmeje volt, hogy az egyetem letesitesenek minden erdeme 6t 
illeti; a paholy-reklam uvoltotte igy. Alhatatos nekifesziilessel akarta ki- 
eroszakolni, hogy az ifjusag oktato mesterei behodoljanak a szabadko- 
mijves eszmekbrnek es az altala femjelzett emberek toltsek ki a kated- 
rakat. Az osi kalvinista foiskolabol fejlodott allami egyetem keresztyen 
szellemet az orvosi fakultas zsidaival akarta majorizalni.

Emlekezetiinkben van az a cinikus poz, melyben a keresztyen magyar 
ifjusag kuldottseget fogadta.

Mikor az ifjusag ultimatumaban bejelentette, hogy az egyetem ke- 
resztyen-magyar jelleget eroszakkal is fenn fogja tartani, arcizmai, 
szemoldoke idegesen vonaglottak es kenetes dorgalasba tort ki. Majd



kedves irodeakja, az orszag osszes egyetemeirol kitiltott kommunista, 
Thury Levente utjan a zsido lapok vedelme alatt oles interjukban patto- 
gott az ifjusag ellen es „kulturbotrany"-nak ncvezte a mozgalmat.

A numerus clausus kerdeseben a legkisebb erzelmi angaszmant sem 
vallalt a keresztyen magyarsaggal. 6, aki mindcg ketlaki eletet elt, ket- 
fele taktikat Folytatott politikai matematikajanak kuszalt kepleteivel leg- 
alabb az olah megszallas tartama alatt megmentctte pozi'ciojat. Kenezy 
a reformer, a progressziv, egyszerre buzgo legitimista lett: egy rosszul 
ertelmezett torvenyszakasz nyergebe pattant es hosies konoksaggal ve- 
delmezte - a zsidosagot. Kicsinyes szekaturakkal akarta megbem'tani a 
lelkek megmozdulasat.

Utobb, hogy az ebredo magyar korszellem a kozelet mas frontjai fe- 
161 is megtepazta Kenezy hatalmi tarajat. bizonyos zilaltsagot es re- 
vedezest lehetett eszrevenni rajta. Rezignaltan mondott le arrol, hogy 
kiegyensulyozza a szabadkomuves vilagnezet es a magyar nemzeti esz- 
mekor erokulonbsegeit.

De most ugy latszik eszrevette, hogy a kurzus letargiaba esett es a 
buta vegetalas ingovanyai fele csuszamlik, reaktivaini akarja magat es 
ujra az egyetemen akarja leverni a feltamadas hidjanak colopeit.

II momento e venuto! - mondja a fomester es a cionista zsidoval 
bijszken epi'tteti az egyetemet.

El vagyunk arra is kesziilve, hogy invenciozus rogtonzesekkel latszo- 
lag belesiklik az uralkodo aramlatba.

De mi nem keriink ebbol, tobbe mar nem hiszunk neki. Annyira disz- 
kreditalta magat es annyira tudjuk rola, hogy futo hangulatokkal szem- 
ben - allando szabadkomuves erdekeket rejteget tarsolyaban, hogy nem 
tarthatjuk kivanatosnak az egyetemen valo maradasat.

A magyar kiralyi egyetem szepseghibaja marad. ha az allami rendnek. 
a nemzeti eszmenek, a keresztyen vilagnezetnek ez az ellensege meg 
tudja fesziteni labat az ifjusag nevelesenek legmagasabb rendu csarno- 
kaban.”

Kenezy a szabadkomuvessegrol szamos eloadast tartott, ami resz- 
ben nyomtatasban is megjelent, az idezetek ezekbol valok. „Mi a sza- 
badkomuvesseg? ... emberek szbvetsege. Jegyezzetek meg, hogy nem 
magyarok, nemetek, franciak feherek vagy szinesek szovetsege. hanem 
aitalaban emberek szovetsege. A szabadkomuves eszmek nem tago- 
zodtak soha es nem is tagolodnak soha foldrajzi hatarok szerint. Ezek



az eszmek egyformak. ugyanazok a fold minden reszen... Tehat a sza- 
badkomuvesseg nemzetkozi. Vannak magyar nemet, angol, szerecsen, 
hindu szabadkomuvesek. De nincsen magyar, nemet, angol stb. szabad- 
komuvesseg. A Magyarorszagi Szimbolikus Nagypaholy nem magyar. 
hanem magyarorszagi... A szabadkomuves eszmek ugyanazok a bksi, 
magyarorszagi, szerbiai, romaniai paholyokban.” (Mar a korabeli kriti- 
ka is felismerte ebben az „olahbaratkozas"-ra balo buzdi'tast.) A gon- 
dolat tovabbelt a proletar internacionalizmusban. mely szerint peldaul 
az erdelyi magyarsag sorsat a roman elvtarsakkal, a roman es magyar 
kommunistak egyiittmukodesevel kell megoldani. Ennek felsofoka az 
Europai Unios gondolatmenet, ami ertelemszeruen a szabadkomuves- 
seg europai csucsa, mely szerint a problemakat az union belul „testveri 
egyiittmukodessel” kell rendezni. Ugyancsak Kenezy mondja ki azt a 
nagy titkot, ami valasz arra a ma kozkezen forgo, a szabadkomiivesseg 
nyi'ltsagarol es nyitottsagarol szolo hazugsagra. „A szabadkomuvesseg 
az egyetlen titok, amit elarulnunk nem szabad. Megmasithatatlan tor- 
veny, hogy az ero ervenyesul. A mi feladatunk tehat az, hogy a kituzott 
cel szolgalataba nagyobb erot allitsunk, mint amekkora utunkat allja. 
Erre csak egy modunk van, a tomeg tanitasa, felvilagosi'tasa. Ha erzi a 
tbmeg valaminek a sziikseget, azt megszerzi maganak. Ha lehet bekes 
uton, ha nem lehet eroszakkal. Ez a tetel mutatja a haladas utjat."

Kenezy megfogalmazasa a jogrol: ,.A szabadkomuvesseg lenyege az 
ember veleszuletett jogainak a megszerzese, fejlesztese... A jogfejlesztes, 
kiterjesztes munkajaban mindig minden szabadkomuvesnek termeszet- 
szeruleg, felszoli'tas nelkiil, reszt kell venni.” Ez a jogfejlesztes is (valo- 
jaban a jog felullrasa) tetten erheto a szocialista jogalkotasban, es ennek 
egyenes folyomanya az, ami Goncz Arpad koztarsasagi elnoksege idejen 
csucsosodott ki az eroltetett tempoju torvenykezesben. 6  ezt miikodese 
kiemelkedo erdemenek tekintette. Ezutan pedig valosagos jogaszok (MadI, 
Solyom) elnoki vedoszarnyai alatt folytatodott az egyiranyu folyamat. 
vegeredmenye pedig napjaink viharos kozeletebol oivashato ki.

A szabadkomuvesseg mindig korhoz kototten ertelmezendo. Az 
1875-ben Debrecen keleten alakult 6s es elfogadott skot szertartasu 
..Haladas” paholy szentelyenek megnyitasakor az Alkotmany elso cik- 
keiye igy hangzott: .,A szabadkomuvesseg emberbarati, bolcseleti es 
haladasi intezmeny Feladata: az igazsag kutatasa, a kozerkolcsiseg, a 
tudomanyok es muveszetek tanulmanyozasa. s a jotekonysag gyakorla-



sa.” E magasztos elvek mellett a szabadkomtjves utopiak kritikaja mar 
az 1920-as evekben megjelent: „Ha ... a fomester elore lathatta volna, 
hogy mive fog a szabadkomuvesseg fajulni. nem hogy megnyitotta, de 
fomesteri kalapacsaval verte volna szejjel a kiralyi gyulekezetet. Mert 
hiszen lehet, hogy a mult szazad hetvenes, nyolcvanas eveiben a sza- 
badkomuvesck adtak meg valamit alkotmanyuk elso pontjara. de ke- 
sobb, kiilonosen pedig az utolso ket-harom Mizedben a harom alapelv 
koziil a progresszio volt az uralkodo planeta. az emberszeretet es filo- 
zofia ehhez csak alnok es megteveszto alarcul szolgalt. Filantropiat mi- 
melve vagy hazudva tamadtak meg a tarsadalom es allam organizmusat 
es munkajukat albolcseleti mezbe oltoztetve, tettek azt teljesen tonkre. 
A fo azonban a haladas volt! Streberkedni, csortetni, tulekedni vezeto 
allasokert, koncokert; szabad szerelmet hirdetve mergezni a nemzetet 
pornograf kulturaval: csufondarosan nevetsegesse tenni mindent, ami 
magyar. piros-feher-zold; kiirtani a magyar nemzeti erzest, elhomalyo- 
si'tani. megingatni a magyar allameszmehez valo ragaszkodast: a tarsa- 
dalmi osztalyokat, felekezeteket, nemzetisegeket egymas ellen halalos 
viadaira uszitani; ezt neveztek ok haladasnak!”

A szabadkomuves Alkctmany I. pontja politikarol hallgat. ezzel 
szemben „a vak is latja, hogy a paholyokban nemcsak hogy politizaltak, 
de tront es hazat. nemzetet es vallast rombolo sotet es gonosz iizelmek 
folytak. persze az eloirt... komikus szertartasok szigoru megtartasaval. 
A jobb erzesii szabadkomuvesek. akik mindezt eszrevettek. amint sze- 
ret tehettek, siettek is a paholyok nyomaszto homalyabol ki a napfenyre 
menekulni azzal a kijelentessel. hogy aki az emberi nemtol orokre meg 
akar undorodni. az menjen a szabadkomuvesek koze.”

Kenezy pedig mint fo szabadkomuves biztoskent szolgalt az 1914- 
ben megkezdett egyetemi epitkezeseknel. Az eredeti szerzodesben 12 
epiilet szerepelt, 10 millio korona ertekben. 1920-ban azonban varat- 
lanul az eredeti tervtol elteroen ket ujabb klinikai epiilet letesiteset 
hatarozta el a kultuszminiszter (ezuttal 30 millio korona ertekben) es 
a vonatkozo szerzodest egyben meg is kototte a T6th-Remenyik-Se- 
bestyen ceggel. Kezdetben ugyanis nem volt tervbe veve a szuleszeti 
es nogyogyaszati klinika, mert Debrecenben volt Babakepezde (ezt is 
Kenezy alapftotta), de nem volt tervben bonctani intezet sem. mert 
ezt potolta a torvenyszeki orvostani intezet. Mikor az epitesi bizottsag
- amelynek csak velemenyezesi joga volt - eloterjesztese alapjan Haller



kultuszminiszter megallapitotta a surgosseget, es „kez alatt" fel is sz6- 
litotta a Toth-Remenyik-Sebestyen ceget ajanlatteteire, hamarosan a 
szerzodeskotes is megtortent. Megkerultek tehat Kossuth Ferenc akkori 
kereskedelmi miniszternek az ide vonatkozo rendeletet, a kozszallltasi 
szabalyzatot, melynek ertelmeben minden allami epi'tkezest nyilvanos 
..arlejtesen” kell meghirdetni. A nyertes ceg mindharom tagja szabad- 
komuves. Sebestyen pedig zsido, aki a vallalat igazi finanszi'rozoja volt. 
A „Halier miniszter zsidoval epitteti a keresztyen egyetemet” alci'mu uj- 
sagcikkben reszletesen is olvashato tortenet szerint szerint ..Sebestyen 
Rezso atyja Schmil David, a kolozsvari ortiiodox zsido hitkozseg einoke. 
hi'rhedt cionista vezer ... a kilencszazas evekben vegzett korteskedesei 
cimen magyar nemesseget kapott, de elonev nelkiil. Nemsokara azon- 
ban akadt elonev is. A Tisza-fele valasztasoknal ugyanis a Schmil. azaz 
most mar Sebestyen csalad Kalman Gusztavnak a mandatumat tiporta 
ki. ami jutalom nelkiil nem maradhatott. Mivel Szekelyhidon volt nekik 
valami kobanyajuk. ennelfogva ..regi” (!) magyar nemesseglik epsegben

/i Kenezy-uilla elolnezetben a klinikatelep kdzponli hdromszdgletu parkjdban. 
a professzori lakosztdlyt a szemkozli Sziileszeti Klinikdval az atagsorba siillyesztett

folyoso koti ossze



tartasa mellett megkaptak a szekelyhi'di elonevet.” Igy tortenhetett meg. 
hogy a 40-50 millios vallalkozast ket kirakati komuves gojjal (ertsd: a 
ceg mesterharmasaban szerepio Toth es Remenyik neveket) terhelt ci- 
onista cegnek adtak oda, - megpedig ..versenyen ki'vul” . Hogy mi epiilt 
meg ebbol? A legnagyobb klinikaepiilet. eppen Kenezynek es hozza a 
mai napig Kenezyrol elnevezett villa, atellenben a klinikaval, kozteriiie- 
ten, kozpenzbol, korulkerltett kozparkban, a klinikatelep kozepen, sajat 
uszomedencevel - egyetlen professzor reszere. Igaz, epult tobb tars- 
berletes professzori villa is. de a fomestcrnek jart megis a legnagyobb 
klinika es villa is. A modszert akar 100 evre eloremutato beruhazasi 
politikanak lehet nevezni. Kenezy nevet ma is viseli a villa, az uj egye- 
temi konyvtar es a megyei korhaz. Tisza Istvan neve azonban lekeriilt 
az egyetemrol, a korabban ledontott szobrat sem lehetett visszaallitani 
eredeti helyere, csak felretoltan, a kerites mellett egy folddarabnyi he- 
lyet kiszakitva szamara.

7\z szabadkomuvesek taldlkozdinak egykori szintere. a kesobb konyvtdrrd lelt 
Kenezy-villa park feloli hdtoldala. a lerasz elott korabban furdomedence is voit. 

az epiilet alatt pedig istdlld



Ha a lei'rtak ebben a formaban igazak, akkor nem az egyetem nevet 
(Tisza Istvan vagy Kossuth) kellett volna levenni az intezmeny hivatalos 
megjelolesebol, hanem ellenkezoleg; Kenezyet az emlitett 3 intezmeny 
tablairol. Kenezy nevenek tulelese azt jelenti, hogy megvan a jogfolyto- 
nossag a debreceni egyetem elso es jelenlegi rektora kozott, tagabb er- 
telemben az 1919-es Tanacskoztarsasag es a mai Magyar Koztarsasag, 
az 1989-ben ujrakezdodo. valojaban az 1919-es hagyomanyt folytato 
tortenetiras kozott.

Tisza Istvan ujradllitoU szobra az egyetem keritesenel (Kisfaludy Strobl Zsigmond muue) 

22



A talalgatdsra okot ado. jelkepes Professzorok szobra Varga Imre alkotdsa

Titkos tarsasag-e a szabadkomuveseke? Termeszetesen. a bizonyi'tek 
a fentiekrol valo evszazados hallgatas. A szabadkomuvesseg soha nem 
az. aminek latszik, vagy lattatni szeretne magat. Ez ma kiegesziil a „lat- 
hatatlan” , hatterben munkalkodo zsidosaggal, es latnivaloan tolakodo 
erdekervenyesitesevel.



Milyen eszmet szolgalt mar alapi'tasakor a keresztenynek, protestans- 
nak is nevezett egyetem, ami meghatarozo maradt az 1945 utan muko- 
deseben is? A kor nyelven, 1933-ban megfogalmazva es ma is helytallo- 
an I'gy olvashato Marton Aron gyulafehervari piispok Liberalizmus ci'mu 
Irasaban:,./) liberalizmus a filiszter vildgnezete. /J francia forradalombol 
megsziiletett polgdre. aki nagykepu. fitogtatott tuddlekossdggal rdnevelo- 
dott arra, hogy az elet legnagyobb es mindig egeto kerdeseit is kozdmbosen 
kezelje. Nem tagadja feltetleniil a tulvildgot. de nem is torodik uele. Lehet, 
hogy van Isten. de a vallds szerinte magdniigy, s az eletet az dllam is es 
az egyes ember is minden valldserkdlcsi kotottsegtol fiiggetlenul rendezheti 
be. Legnagyobb ertek szemeben a fiiggetlen emberi esz. 7\z igazsdgot az 
dllapitja meg, es nem a ualdsdg. /iz erkolesoket a korldtlan szabadsdg 
szabdlyozza. es nem isteni normdk. Eredmeny: kettos normdjdual kikezd- 
te. nyers erotikdba fulladt irodalmdval, muueszeteuel pedig teljesen szet- 
dulta a tdrsadalom alapegyseget. a csalddot. Qazdasdgi teren hirdetett 
es alkalmazott szabaduersenyevel meghizlalta az elelmesek kis csoportja. 
es a technikai fejlodes szedito fokdn megszegyemto nyomorba nyomta a 
tulnyomo tobbseget. Ez a kis erdekcsoport a maga jogi elmeletevel a tdrsa- 
dalmak elere dllitott minden iigyek korldtlan intezes&e egy hazug. bobe- 
szedu, 5 inkdbb az erdekszovetkezetek es nem a nep akaratdbol osszedllo 
tehetetlen parlamentet. Vagyis letrehozta a fdjdalommal szenuedett dtkos. 
kildtdstalan mai eletet.

7] bolsevizmus Mes gyermeke a liberalizmusnak. Marx es Lenin a leg- 
kovetkezetesebb liberdlisok. Nem dlltak meg feluton. a liberdlis tetelekbdl 
lehoztdk a leguegso kovetkezteteseket. Kant meg annyit mondott, hogy az 
Isten letet nem lehet bizonyitani. Marx mdr biztosan hirdeti, hogy nines.

liberdlis parlamentek siirgos teendokent hajszoltdk keresztiil a hdzastdr- 
sak elvdldsdt megkonnyito torvenyeket. 71 szovjet kodexben a hdzastdrsi 
viszony elo sem fordul.

A toke a liberdlis parlamentek mellett, sot azokon keresztiil ligy hasz- 
ndlta ki az orszdg nepet. ahogy akarta. Tandeskoztdrsasdg dllamkapi- 
talizmusa pedig egy elmeleti gazdasdgi rendszer esztelen eroszakoldsdual 
idez eld ehinseget. s a megindult ehes tomegeket louasdanddrokkal. uagy 
biztosan old gdzzal ezer szdmra killdi kegyetleniil a haldlba."
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A Vdrds Egyetem, avagy 2006-ban meg mindig santit a Santha-tigy

Az 1919-esTanacskoztarsasag ..voros korszakanak” egyertelmu foly- 
tatasa kovetkezett 1945 utan. A ketto kozott idoszakot nevezhetjiik 
..fehernek” is. ami kovetkezetesen szerepel a bal es jobboldali tortene- 
lemszemleletben egyarant. Mindossze a megitelese, a szo arnyalasa, 
s I'gy valos tartalma szerepel maskent. A kommunista tortenetirasban 
1919 voros, proletardiktatura (mily szepen hangzik, elnyomas a tome- 
gek erdekeben!), ami utan jott a feherterror. Ugyanaz a keresztyen kur- 
zus megitelese szerint bolsevik vorosterror, amit a feher zaszlobontas 
kbvetett. A kommunizmus 100 millios emberaldozata es egyeb tenyek 
sem voltak maig elegendoek ahhoz, hogy a vegso tanulsagok levona- 
saban mindenki egykent ertse Szolzsenyicint: ../I kommunistdndl kdr- 
lekonyabb es veszelyesebb embertipust meg nem produkdlt a tortenelem. 
Cinizmusuk. szemtelensegilk. hatalomehsegiik. gdtldstalansdguk. rombo- 
Iasi hajlamuk. kultiira- es szellemeltenessegilk elkepzelhetetlen minden 
mds. normdlis, azaz nem kommunista ember szdmdra. 7\ kommunista 
nem ismeri a szegyent. az emberi meltosdgot. es fogalma sines arrol. amit 
a kereszteny etika igy nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lelek! 
Egeszseges szetlemu europai ember nem lehet kommunista! Nines olyan 
uastag bdrt igenylo hazugsdg. amit egy kommunista szemrebbenes nelkiil 
ki ne mondana. ha azt a mozgalom erdeke vagy az elvtdrsak szemelyes 
boldoguldsa igy kivdnja."

Ahogy Kenezy Gyula konyvet I'rt a szabadkomuvessegrol, a szocialis- 
ta kor ideologiajat 1947-ben hasonlokepp irasba adta Kettessy (Kreiker) 
Aladar. 6  a masodik vilaghaborii elott es utan is ket-ket Mizedig volt 
professzor, kiszolgalva mindket rendszert. A „Szocializmus diohejban, 
amit minden szocialistanak tudni kell” ci'mu konyveben reszletezi Marx 
es Engels eletrajzat. a materializmust es a dialektikat. a szocialista rend- 
szereket, a harom Internacionalet, a 25 eves magyar ellenforradalom 
biralatat, a szocializmus etikajat stb. Bevezetojeben megallapi'tja: „0n- 
tudatos (osztalyharcos) szocialista csak az lehet, aki a szocializmus el- 
meletevel (ideologiajaval) tisztaban van. ... A szocializmus tudomanya 
hatalmas epiiiet, amely sok tudomanyagat foglal magaban. Aki onalloan 
akarja muveini, annak az emberi tudaskincs nagy reszere sziiksege van, 
foleg alapos ismeretekre a torteneiemboi, jogtudomanybol, kozgazda- 
sagtanbol, fiiozofiabol es a termeszettudomanyokbol. ... Szocialpoliti-



ka. vagy szocialis kerdes, megkerulese a szocializmusnak, amennyiben 
a kapitalista tarsadalmi rend kisebb-nagyobb bajainak enyhitesere es 
orvoslasara torekszik, szemben a szocializmussal. amely a bajokat gyo- 
keresen akarja kikiiszobolni.”

Az osztalyharcrol irva: ..Szocialista szempontbol mindig ket alapveto 
osztaly van; A kizsakmanyolok (jelenleg tokesek) es a kizsakmanyol- 
tak (jelenleg munkasok). A ket osztaly erdeke ellentetes: a tokes tobb 
munkaidot es kevesebb bert, a munkas kevesebb munkaidot es tobb 
bert kovetel. Ez az osztalyellentet ienyege. Az osztalyharc allando. Ma 
az osztalyharc mar nemcsak berharc, illetve, amennyiben ilyen jellege 
van. mar csupan azert folyik, mert ez is meggyorsitja a kapitalista ter- 
melesi rendszer felbomlasat, hogy helyet a szocialista rendnek adja at. 
Mivel a szocialista rendszerben nines osztalykulonbseg, nines tobbe 
osztalyharc sem, ami az emberiseg tartos bekejevel egyenlo. Az ontu- 
datos szocialistanak mindig es minden modon tamogatni kell a mun- 
kassag osztalyharcat, hogy ez az allapot minel elobb bekovetkezzek.” 
Amit Kettesy konyvecskejeben mindossze 67 oldalon lei'rt, annak sok 
kotetni anyagat kellett az elkovetkezo orvosgeneracioknak ..bibliakent” 
tanuini 5 tanulmanyi even at. A teljes szocialista orvoskepzesben ezek 
politikai gazdasagtan, marxista etika. filozofia es tudomanyos szocia- 
lizmus cimu tantargyakban oltottek testet, az eszmei oktatasnak csak- 
nem kotelezo folytatasa volt a marxizmus-leninizmus esti egyetem, a 
fentieken tul a magyar es a nemzetkozi munkasmozgalom tortenetevel 
kiegeszulve.

E szocialista kor, az onallo DOTE, Debreceni Orvostudomanyi Egye
tem tortenetenek tovabbi reszletei barki szamara barki szamara hoz- 
zaferhetoek Bot Gyorgy: A Debreceni Orvostudomanyi Egyetem tor- 
tenete es professzorainak eletrajza I 9 18-1 988 cimu osszeallitasaban, 
mely a Csokonai Kiadonal jelent meg 1990-ben. Mondandojaban e 
vaskos konywel egyenerteku az a cikk. amely Leel-Ossy Lorant tolla- 
bol jelent meg nem egeszen egyetlen ujsaglap terjedelemben. Ennek 
cime; „Rubra mater” , Megjegyzesek egy torteneti es eletrajzi konyv- 
hoz, amibol 30 ev hianyzik. Mivel ez az akkori (1990-es) Egyetemi 
Elet-ben latott napvilagot, ami bizonyara sokkal kevesebb embernek 
van meg. mint Bot professzor emiltett konyve. a tanulsag kedveert 
ez a jelen konyvfejezetbe csaknem teljes egeszeben belekerult. Szol- 
zsenyicini hatarozottsagu. a tudomanyos forumokon es eletrajzokban



maig hallgatnak rola. A „v6r6s egyetem” valodi area pedig eppen az, 
,imi a Bot konyvbol kimaradt:

..A kiadvany igyekezett nagyon megfeleini annak a mai ki'vanalomnak. 
Iiogy a ..Part” meg kisbetuvel se keruljon bele egy felsooktatasi es tudo- 
inanyos intezmeny tortenetebe. Igy viszont az intezetek es foleg a pro- 
lesszorok eletrajzi adatai nem felelnek meg a valosagnak, azaz hamisak. 
inert mind a Klinika. mind a professzorok, sot a konyv vegen felsorolt 
ibbb szaz orvostanhallgato elettorteneteben nagyon is szerepelt a part
I S annak eminensei.

Az Orvostudomanyi Egyetemnek es vezetoinek, professzorainak a 
ibrteneteben, eleteben a part es annak ideologiaja kifejtett poziti'v es 
negati'v hatasokat. Pozitiv hatasnak lehet nevezni a klinika egyes resz- 
leteinek fejleszteset. uj intezetek bealKtasat es egyes parttamogatas 
nelkiil is tanszekhez juto professzorok kinevezeset stb. Negativ hatas 
pedig az elmult 4 ev alatt tortent igen sok egyeni, csoportot. osztalyt 
serto intezkedes. meiloztetesek, korrupcio. opportunizmus es meg so- 
rolhatnank tovabb a jelenlegi vegeredmenyt latva.

Egyik megjegyzesem az. hogy azok a ma is aktiv professzorok, akik 
a part reven jutottak statusukhoz, majd a statuson keresztui sok-sok 
kedvezmenyhez es hazai, szocialista, sot nyugati. nemzetkozi kapcso- 
latokhoz. hogyan tagadhatjak meg a tenyek teljes elhallgatasaval azt a 
partot. amelynek ok a legtobbet koszonhetnek? Erdemes lenne elovenni 
20-30 ewel ezelotti, a palyazatukhoz mellekelt eletrajzokat es ossze- 
hasonh'tani a konyvben megjelentekkel. Hogyan bizhatunk az olyan ma- 
gas szinten levo ifjusagunkat nevelo ertelmisegi vezetokben. akik ennyi- 
re megtagadjak a multjukat tobb evtizedre visszamenoen. Sokan tettek 
ezt - talan kozuluk is - a valtozas korszakaban a vallasukkal. meg nem 
feleld szarmazasu szuleikkel, rokonaikkal, kollegaikkal. barataikkal.

A sztalini es poszt-sztalini korszak a konyvben szereplok kozul sok- 
nak szinte mindent megadott, mert meg is koveteltek. vagy jobb eset- 
ben ajandekba kaptak. Velemenyem szerint az elhallgatas ilyen formaja 
mind a torteneti. mind az eletrajzi reszekbol, etikatlan es ketsegbe von- 
ja a konyvben foglaltak hitelesseget. A mai kornak hatarozottan allast 
kellene foglaini abban. hogy ilyen iatvanyos Saul-Pai fordulasok nem 
leteznek es ha ezt valakik meg dokumentaini is akarjak, akkor azokra 
raillik a ma divatos onmagukat es kollegaikat ..atmentok” kifejezes. Tud- 
juk azt. hogy 44 ev erdekekbol eredo osszefonodasait, a minden szinten



letezo klikkeket (ma „lobby” -nak nevezik) nem lehet megsziintetni es 
helytelen lenne a mult modszereit atvenni, amelyek a melloztetestol a 
bortonig, kivegzesig valtakoztak politikai rendszerunkben. A B-listazas 
is helytelen lenne, de az biztos, hogy az illetekesek altal a multban 
olyan sokat gyakorolt bnkritika jol esne azoknak, akikkel annyi kedve- 
zotlen onkritikat gyakoroltattak.

Akarva-akaratlanul felmerul a bizalom kerdese: jovendo ifjusagunk. 
orvosaink ilyen nevelok hatasa alatt maguk is hasonlo, elveiket gyorsan 
valtoztato, a nekik sok hasznot nyujto partot, embereket megtagado 
egyenekke valhatnak. Ha a mai ifjusag mar piedesztalon latja is az ilyen 
vezetoket, a sziiloktol. ismerosoktol tudja a valosagot es akkor nagyon 
kiabrandito lesz szamara az.

Talan egy onvizsgalat utan sikerult volna az eletrajzokban, a torte- 
netekben nehany mondattal erzekeltetni - a tortenelmi huseg kedveert
- a partos miiltakat. a part szerepet a klinikak tdrteneteben. Ez becsiile- 
tere valt volna mind a szerkesztonek, mind a szereploknek. A tulzottan 
partos multu es karrieru kollegak pedig elerven a hatvan eves nyugdij- 
korhatart - levonva a konzekvenciakat - emelt fovel mehetnenek nyug- 
di'jba. hiszen a dolgozok, tisztviselok. egyes vezetok szamara ez meg 
ma is szinte kotelezo. Ezzel nemcsak lelkiismeretuknek, jellemuknek es 
a mai megvaltozott kornak, hanem a szamukra sokat nyujto MDP-nek 
(Magyar Dolgozok Partja) es MSZMP-nek (Magyar Szocialista Munkas- 
part) is eleget tettek volna. Nyugdijban is lehetne folytatni azt a magas 
szintu tudomanyos munkat (mint a konyvbol olvashatjuk). amihez a 
partjuk es/vagy tudasuk, munkajuk juttatta oket. Igy aterezhetnek meg 
azt, hogy milyen nehez lehet magas status es tamogatok nelkul vegez- 
ni a tudomanyos munkat partvezetok, titkarnok, forditok osztondijak. 
kulfoldi kikuldetesek. meghivasok stb. hianyaban.

Elonyok helyett hatranyokkal dolgozni es sikereket, tudomanyos 
fokozatot elerni legalabb ti'zszeres energiavai lehetett, ha egyaltalan 
megengedtek. Ilyen ertelemben lehetne csak igazi erkolcsi, politikai es 
gazdasagi megujulast elerni, azaz onkentes nyugdijba menesekkel, hi
szen annyit hallottunk a ..nincsen nelkulozhetetlen ember” fenyegeto 
jelszot, hogy ma mar magunk is ezt gondoljuk a tisztesseges es szak- 
mailag megfeielo masodik, harmadik sor neveben.

Ellentmondo es vitathato a konyvnek az a taglalasa, hogy 1918- 
tol egyes korszakok elhatarolasa nelkul kozli a tenyeket es foleg so-



roija fel a professzorokat. Igy tortenhetett meg az, hogy az egyik 
boszorkanyper aldozata (Santha Kalman) egy sorban szerepel iildo- 
zoivel. Finoman fejezik ki Kovacs Ferenc professzor eltavoh'tasat sajat 
elmozdi'toi. Az eletrajzokat egyes korszakok szerint kellett volna be- 
sorolni peldaul 1918-1944. 1944-1958, 1958-1980-ig Igy lenyegesen 
huebb lett volna az egyetem. mind a professzorainak a tortenete es 
akkor nyugodtan meg lehetett volna jegyezni egyeseknel azt is. hogy 
igen komoly part es mozgalmi munkat vegzett, netan partitkar vagy 
munkasor is volt. Orsos professzornal tudniillik megemlitik a jobb- 
oldalisagat, akkor erre vonatkozoan a tobbi professzornal is lehet a 
partallasrol beszelni. (Erdekes modon azt mar nem emii'tik meg. hogy 
Orsos professzor igazat allapitott meg a katyini tomegsirokkal foglal- 
kozo bizottsag tagjakent.)

Mindig tiszteltem azokat az embereket, akik nem szegyelltek szar- 
mazasukat, vallasukat. politikai vagy tudomanyos nezeteiket es annak 
megfeleloen. becsuletesen eltek. Ma is Igy tisztelem a meggyozodeses, 
tisztesseges, nem haracsolo. nem kegyetlenkedo. baloldali nezeteiket 
megtarto. korrigalo es azt kifejezo baloldalon helyezkedoket. Az mas 
kerdes, hogy mennyi bajt csinaltak elvtarsaik. mennyit tevedtek ideolo- 
giajukban es politikajukban, ami a jelenlegi sulyos helyzethez vezetett. 
Erdekes modon ezt az anyagi es erkolcsi valsagot jobban megszenvedik 
az alacsonyabb beosztasu, kisebb fizetesii dolgozok, mint a muitjukat 
megtagado. vezeto beosztasokban levo opportunistak. (Ugy gondoltam 
pedig, hogy Fouche-izmus csak az akkori forradalmi korban letezhe- 
tett.)

A gyors ideologiai-politikai palfordulast mutato tudosok tudomanyos 
munkainak az erteke, igazsaga is megkerdojelezheto. Hogyan bizzunk 
olyan tudos allitasaiban, kovetkezteteseiben, aki filozofiai, politikai 
meggyozodeset egyik naprol a masikra megvaltoztatja, ugy hogy meg 
emiltesre sem meltatja az 6t magas polcra juttato ideologiat.

Meg egy kritika a konyvrol: egyes intezetek, professzorok tortenete- 
inel a terjedelem es erdem nem felel meg a valosagosnak. Peldaul min- 
denki altal vilaghlrunek ismert es elismert regi professzorrol alig husz 
sor irodott, tanitvanya pedig csaknem ket oldalon at meltatja magat es 
vilaghiret. Masik aranytalansag az, hogy az altalam is jo! ismert nem- 
zetkozi hi'ru professzor, akinek az eletrajza vegen csak ket szereny szak- 
mai kitiintetes szerepel, alig irt magarol haromnegyed oldalt (es meg



hozza mindig vallotta es gyakorolta vallasos felfogasat is). A tul hosszu 
es magasan szarnyalo meltatasok emiekeztetnek a partmunkat jellemzo 
dicsoitesekre.

Elnezest kerek a szerkesztotol, lektoroktol es 6n-lektorokt6l, amiert 
egy mindig (jelenleg is) partonkivuli, Debrecenben 1952-ben vegzett, 
mindig a becsuletes. kemeny, etikus munkat es tudast cloterbe hclyezo 
orvos kritikat mer gyakorolni a nagyhi'ru Orvosegyetem almanachjarol, 
de ugy erzi. hogy ezzel tartozik azoknak a kollegaknak, akik hosszu 
evekig meg nala is tobbet szorongtak, esetleg szenvedtek. majd meg- 
torve eltertek vagy elten'ttettek eredeti celkituzeseikrol, kitiizott am- 
biciojuktol.

A cikk Irojat semmifeie bosszu vagy irigyseg nem vezereli, amikor 
e sorokat lelrja, de mint aki mindig idealista volt, ugy gondolja, hogy 
egyesek talan elgondolkoznak es atereznek vaiamit az altaluk nagyon 
iranyltott egyetemi tortenelembol es elfogadjak azt, hogy egy magas 
szintu intezmeny tortenetebol nem maradhat ki tobb evtized ideolo- 
giaja, illetve annak negativ vagy poziti'v hatasa (intezmenyi es egyeni). 
Mi intezmenyunket akkor is ..aima mater” -nek (edesanyanak) szeret- 
tuk volna tekinteni. amikor az ..rubra mater” (voros anya) volt, mert 
sok szep emieket is adott a tudas, erkolcsi felfogas mellett. ami halara 
kotelez. Irigyseg sem vezerli a cikkirot, mert etikus eletvezetessel min
dig gyakorolta orvosi tevekenyseget es tudomanyos eredmenyeket is 
ert el.”

Santha eletrajza egyebkent kiemelten (egyetlenkent) szerepel abban 
az osszeallitasban is, ami a 75 eves DOTE-t mutatja be (DOTE-emlek- 
konyv. 1994). ebbol egyebkent meg az alapitaskor babaskodo es epit- 
kezo Kenezy szabadkomuvessege is kimaradt. A Santha-eletrajz meg- 
jelentetese azt sugallja, hogy a hivatalos forumok tagjainak tudat alatt 
meg mindig van lelkiismeret-furdalasa. Sot meg 2006-ban is santit a 
Santha-iigy, halalanak 50. evfordulojan.

Santha Kalman (elt: 1903-1956) a Debrecen! Orvostudomanyi Egye- 
tem professzora volt, akit az otvenes evekben meghurcoltak. koholt 
vadak alapjan a tudomanyos elet vezetoi eliteltek. katedrajatol meg- 
fosztottak. Neve tudomanyos munkassaga mellett az lin. Santha-iigy 
megjelolessel valt egy korszak jelkepeve. Az emh'tett 75 eves DOTE 
emiekkonyvben megjelent eletrajz szerint: „Santha Kalman 1937-ben 
kezdett el Debrecenben dolgozni, amikor a klinikan onallo idegsebesze-



11 osztaly meg nem letezett. 1939-ben 36 evesen mar egyetemi tanar 
Ictt. Alapveto ceija volt megteremteni Debrecenben a magyar idegse- 
beszetet. A debreceni Idegklinikat az orszag neurologiai es idegsebe- 
szeti kozpontjava fejlesztette. Klnikaja a nemet megszallas alatt az ul- 
clozotteknek is menedeket adott. 1945-ben ujjaelesztette a sziinetelo 
Debreceni Orvosegyesiiletet, amelynek 3 evig elnoke volt. 1946-ban az 
MTA rendes tagja. Jelentos fejleszteseket vitt veghez az Idegklinikan.
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Az egyetem az aldozatnak dllUott emleket a szoborparkba



tobbek kozott elkesziilt az idegsebeszeti muto, amelynek felszereleset 
1949-ben megkapott Kossuth-dijabol vasarolta meg. Mar 1948-ban le- 
mondott a Magyar Tudomanyos Tanacsban viselt tisztsegerol. mert a 
tudomanyos- es kulturpolitikat elhibazottnak tartotta. Tiltakozott az 
egyetemi katonai oktatas bevezetese ellen. A Magyar Tudomanyos Aka- 
demia elnoksege 1951. junius 18-an kizarta Santha Kalmant. Kozben az 
Egeszsegijgyi Miniszterium is fegyelmi vizsgalatot folytatott ellene. A 
debreceni klinikarol elbocsatottak, Balassagyarmaton folytatta munka- 
jat. 1954-ben tort meg a jeg, Santha Kalman az Ideggyogyaszati Szemie 
foszerkesztoje lett, es az Akademia vezetese 1956-ban ismet az MTA 
rendes tagjava nyilvani'totta. 6  azonban ezt visszautasitotta. A debre
ceni egyetem is megmozdult, es 1956. augusztusaban az egeszsegijgyi 
miniszter visszahelyezte Santha Kalmant katedrajara. Ez az erkolcsi 
elegtetel azonban mar keson erkezett. Santha professzor 1956. decem- 
ber 12-en 53 evesen meghalt.” Ennyibol all az 1989-es ..rendszervaltas” 
utani velemeny Tovabbi reszletek es dokumentumok pedig felesegenek, 
Majerszky Klaranak a rola megjelent konyveben olvashatok.

Santhat 1945 6ta a Magyar Kommunista Part megfigyeles alatt tar
totta. mivel ismertek nezeteit. „A tudomany szami'that ram. de ideo- 
logiai nevelo nem leszek. am hogy en hallgatoimat jora fogom nevelni, 
az biztos.” - mondta nydtan. 1950-ben Debrecenben orvoskari iilesen 
targyaltak a katonai oktatas bevezeteset, amit Santha termeszetesen 
ellenzett. Ezzel kapcsolatos velemenyere az Egeszsegijgyi Miniszterium 
a kovetkezo allasfoglalast adta: ..Professzor Ur. most mar nem is ellenfel 
tobbe, hanem ellenseg.”

1951-ben az egyetemi katedrajan elmondottakbol szijletett az elhi- 
resijlt ..sztahanovista eloadas” megjeloles, mivel az ott elhangzottak 
nem a sztahanovistak dicsereterol szoltak. Errol a professzor hallgatoi 
feljegyzeseket keszltettek, de mondandojanak kiforgatasaval az alabbi 
jelentes sziiletett: ,.Az eloadason az elmebetegsegeket kivalto fizikai es 
lelki tenyezok szereperol volt szo. Itt felemli'tette Santha Prof. a szta
hanovistak peldajat.” Alalras: Andoshazy IV e. oh. Egy masik jegyzet 
szerint: „A sztahanovistakra vonatkozo pelda ez volt...” Fazekas LaszIo 
IV e. oh.. Az egyetem rektori hivatalanak 1950-51. evi IV eves hall- 
gatok jegyzekeben azonban ilyen nevu hallgatok NEM szerepeltek! E 
jelentesek megis leteztek. es alneven Irva is alapjaul szolgalhattak egy 
olyan ..boszorkany-perhez” , melyben a Magyar Tudomanyos Akademia



IS boszorkanyos gyorsasaggal hozta meg donteset. Az akkori fotitkar 
(Erdey-Gruz Tibor) es az elnok (Rusznyak Istvan) alai'rasaval megtortent 
Santha kizarasa e legfobb tudomanyos testiilet tagjai sorabol. Santhat 
megfosztottak debreceni katedrajatol, es egy kisvaros korhazaba he- 
lyeztek. A sors ironiaja, hogy kesobb, meg Santha eleteben ugyanazok 
alai'rasaval megtortent a rehabilitalasa, megallapi'tvan, hogy az akademi- 
ai kizarasara hozott testuleti dontes minden alapot nelkiilozott. E hata- 
rozat mar nem alh'thatta vissza Santha debreceni tevekenyseget, mivel 
a meghurcolast kovetoen kialakult betegsegeben I 956 decembereben a 
professzor elhunyt.

2006 februarjaban az idokozben megszunt Debreceni Orvostudoma- 
nyi Egyetem (ataiakulva DEOEC-ce) tobb napos tudomanyos emlekiilest 
rendezett Santha professzor tiszteletere. Ezen kituno orvostorteneti es 
Santha eletutjat megjelem'to eloadasok hangzottak el. felidezve a pro
fesszor emberi tartasat es szakmai erenyeit. Az emiekkonferenciat a 
Magyar Orvostanhallgatok Egyesiilete es a debreceni Santha Kalman 
Szakkollegium rendezte. A helyszin azonban az az egyetem volt, ahol 
nemcsak az otvenes evek elejen tortenhettek meg a mar emiitett ese- 
menyek, de az ezt kovcto evtizedekben jelentos karriert futhatott be az. 
aki a ..boszorkanyperben" maga az arulo volt. Sot, verszerinti es szelle- 
mi (kommunista eszmei) rokonai mind a mai napigvezeto beosztasban 
lehetnek ugyanitt. Maga a Santha Kalman Szakkollegium igazgatoja, aki 
az erdeklodo orvostanhallgatok mai szellemi iranyitoja, szemelyeben a 
partallami vezetok neveltje, aki ugyanannak a rendszernek kegyeltje, es 
igy a rendszert nem valto ertelmiseg jellegzetes figuraja. E tenyek fon- 
tosabbak az illeto nevenek megemlitesenel es magyarazatot ad arra is, 
hogy az emiekulesen az otvenes evek megidezesekor a Santhat eltavo- 
li'tok neve meg 2006-ban sem keriilt kimondasra. A konferencia unnepi 
legkoreben e tenyek nem jutottak a most felnovekvo orvosgeneraciok 
tudomasara. Santha professzor emiekenek megcsufolasa, hogy a zar- 
szot a nevet viselo szakkollegium kommunista lelkiiletu volt rektora 
mondta.

E tortenesekkel parhuzamosan es hasonlo lelkUlettel tortent meg 
(illetve maradt el igazi formaban) az 1956-os forradalom 50. evfor- 
dulojanak megiinneplese. Pelda erre a Santha-ugy mellett a budapesti 
56-OS jubileumi emlekmu, a kommunistak utodai altal felavatott Dozsa 
Gyorgy uti dollarpiramis, ami a Rakosi altal lerombolt Regnum Maria-



num templom. majd a Sztalin szobor helyere keriilhetett. Sorakoznak 
tehat a tortenelmi peldak, mikeppen koszoruzhat a gyilkos, unnepelhet 
az arulo. De mindaddig kesik az igazsag kiden'tese, amig az osszeesku- 
ves leleplezesevel magukat az osszeeskuvoket bizzak meg.

..Igaz s kitarto, huszi'vu ferfiut 
sem partiitoknek bujtogato duhe, 
sem remi'to tyrannus area 
meg nem ijesztheti.
Rettenthetetlen, hogyha Fold s Eg 
osszerogy is, s a romok lesujtjak.”

(Horatius idezet.
Sdntha Kdlmdn sirkouen)

fl Kdddri dertl kora, a Rdkosi rendszerben megalapozotl karrierek 
a kovetkezo evlizedben teljesedhettek ki. Igaz. 1956-ot senki nem neuezi 

megualosult rendszervdltdsnak.
A kep bal szelen Szabo Qdbor rektor.



Eurokommunizmus: sikertortenet 
vagy a hazugsagok kora Gyurcsanytol Festisig

Az orszag (es a debrcceni egyetem) 1989 ota a meg nem valosi- 
tott rendszervaltas korat eli. Ez a ma meg altalaban nevtelen korszak 
jelolheto eurokommunizmusnak. utalva az europai ertekek alsagosan 
buzgo idezesere, az egyebkent tokes alapu, bar kommunista latszatot 
kelto rendszerben. Kozszereploi termeszetesen a szovjet ideologian 
nevelkedve ezuttal ujfajta europai szemleletre valtottak, a volt Szov- 
jetunio csatlosai pedig immar szabadnak. ismetelten felszabadi'tottnak 
nevezve az Europai Unio gazdasagi jarmaba hajtottak orszagukat. Eb- 
bol a szempontbol mintaerteku (ha nem is kovetendo) Fesiis Laszio 
akademikusnak, a Debreceni Egyetem jelenlegi rektoranak az eletrajza: 
„l983-ig MSZMP partcsoport vezetokent dolgozott, munkajat ponto- 
san es kornyezetenek megelegedesevel vegezte. Tobb egyetemi szin- 
tu vitaanyag, jelentes elkesziteseben is reszt vett. 1983-85 kozott az 
Amerikai Egyesiilt Allamokban volt tanulmanyuton.” Ezen ideologiai 
es elmeleti alapok birtokaban 1987-ben egy orvostudomanyi intezet- 
be adott be palyazatot. melyet a kovetkezo Indoklassal hirdettek meg; 
„Az uj docensi alias letesitese a megvaltozott tudomany-finanszi'ro- 
zasi rendszer (allami megbi'zasok, projektek stb.) okozta megnoveke- 
dett feladatok miatt valt szuksegesse.” Mintha az egyetemen nem az 
..oktass tobbet jobban” elv lett volna a fontos, hanem a jovobe muta- 
to adminisztracio. mar a rendszervaltas elott is. ami azota lathatoan 
beerett. A un. rendszervaltasnak kozvetett bizonyi'teka. hogy az elet- 
rajzok partfejezetei kimaradtak az azota megjelent evkonyvekbol. Az 
elobbi rektori eletrajz integrans resze. hogy meg orvosegyetemi rek- 
torhelyettes koraban 6 volt egy 30 millio dollaros vilagbanki palyazat 
koordinatora. Kesobb szinten 6. immar az egyesiilt egyetemek akade- 
mikus rektorakent I'rta ala ugyanennek a beruhazasnak a tamogatasat. 
(mintha a joggyakorlatban egy per elsofoku targyalasanak ugyvedje 
azonos szemely lenne a masodfok fiiggetlen bi'rajaval.) E palyazatban 
szerepelt eloszor az akkor es azota is minden formajaban tulmerete- 
zett beruhazas, mely elso (es akkor egyetlen valtozataban) eppen a ve- 
dett Botanikuskertbe sziiletett. Kesobb ha nem is ide, de epp a vedett 
teriilet szelere megis megepult a formailag latvanyosnak nem nevez- 
heto orias beruhazas. Egy akkoriban keszult rektori interjuban, arra a



kerdesre, hogy mostanaban mit tesz „az aktahegyek tetejere” , azt vala- 
szolta: ..A beruhazasokat kell revbe juttatni, es az integralt rendszerbe 
be kivanjuk hozni az egyhazi intezmenyeket is.” (Azota a beruhazasok 
kivetel nelkiil megvalosultak. az egyhazi intezmenyek pedig maradtak 
a falakon es a szervezeten klviil.)

Hogyan es foleg mibol epitkezik az egyetem? Altalaban elfelejtik fel- 
tenni a kerdest, a vegeredmeny lattan pedig sokan szornyulkodtek mar 
eddig is. E sorok iroja is feltette a kerdest. tovabbi irodalom a konyv ve- 
gen a jegyzekben talalhato. A modszer pedig igencsak szakallas. mond- 
hatni evszazados, I'gy eleg idezni a Kenezy korabeli masik paholytagot, 
Aczel Cezat;

..Kedves Testverem! A varosi torvenyhatosagi bizottsagi kozgyulesen 
gyakran tapasztalhattad, hogy a hozott hatarozatokban nem mindig 
jutnak ervenyre azok az elvek, amelyek a mi intencioinknak megfelel- 
nek. Ennek okat pedig fokeppen abban talaljuk, hogy nem beszeltiik 
meg elozetesen egyik vagy masik kerdesben kialakuit allaspontunkat. 
Ezert szervezkedesre, mint erossegiink biztositasara van sziikseg, mert 
csak igy juttathatjuk ervenyre altalanos emberiessegi es varosunk hala- 
dasa erdekeben egyforman kivanatos elveinket.

Hogy kozelallo dolgokra utaljunk; epp az e havi kozgyulesen tortenik 
meg a torvenyhatosagi bizottsagi tagoknak a szakbizottsagba valo be- 
osztasa. Szamos iigy mikenti intezese eppen attol fiigg, hogy kiknek van 
a szoban forgo szakdolgokba beleszolasuk.

Objektiv hozzaszolas csak azoktol eredhet. akik a dolog lenyeget er- 
tik, tehat szakemberek es elfogulatian (teletiik alapjan a koznek javara 
munkalkodhatnak.

A fentiekben vazolt eljarasok megbeszelesere szeretettel keriink. legy 
szives e ho 16-en, szerdan este 6 orakor a Korosi Csoma Sandor paholy 
Var utca 10. szam alatti heiyisegben megjelenni."

A komuves testverek. ahogy magukat nevezni szoktak bssze is jot- 
tek, s a varosi kozgyulesen felmondtak a jol bsszetanult lecket. A „va- 
kolas” vegeredmenye: „A kozgyulesen a 22 bizottsagban osszesen 58 
bizottsagi allast toltottek be. Nehanyan tobb allast is kaptak, ugy hogy 
az 58 bizottsagi helyet 46 ember nyerte el.

A 46 bevalasztott bizottsagi tag koziil 30 szabadkomives es zsido 
volt. A szabadkomlvesek tehat 65%-os majoritasban dominaltak a va
rosi politikat.



Hogy a kozelet egyeb agaira is kiterjesztettek egymast protegalo mu- 
kodesiiket, az ketsegtelen.

A keresztyen szellem pedig hiaba harcolt ellenuk; a titkos szbvetke- 
/etek machinacioja vi'gan es a teljes siker biztos tudataban uzte aljas ja- 
tekait. Ami a nyilvanossag elott lejatszodott, az csak - komedia volt.”

A Debreceni Egyetem ma ..varos a varosban” , a valasztasi es szava- 
zasi gepezet itt sem mukbdik maskeppen. Igy nines semmi csodaikoz- 
nivalo azon, hogy 2007. marciusaban a Debreceni Egyetem szenatusa 
ismet rektorra valasztotta az egyetlen jeloltet. Fesiis Laszio akademi- 
kust, az Orvos- es Egeszsegtudomanyi Centrum elnbket. Orvosrektor 
keriilt megvalasztasra az agraros utan akkor, amikor mar megtbrtent a 
magyar mezogazdasag tbnkretetele es jelenleg az egeszsegiigy rendsze- 
renek szetzuzasa zajlik. Fesiis Laszlonak ehhez (a vizitdijhoz, a kor- 
hazak bezarasahoz) nines szava, 6 epitkezik. Ugyanannyi milliardbol, 
mint amennyit a vizitdijbbi akar beszedni az orszag, a lakossag aprb 
300 forintjaibbl. mert az egeszsegiigyre nines eleg allami penz. Luxus 
beruhazasra megis van fedezet.

-̂ Z egyetemen egymast erik a millidrdos beruhdzdsok. Balrol Nagy jdnos. eppen rektorkent, 
a hdlterben Fesiis Ldszlo Centrum elndk. akik egymast udltottdk a uezeld beosztdsokban



Fesijst a tudatlansag vagy a penzvilag elotti hodolat juttathatta a 
rektori szekbe. Ma orvosi diplomaja van (de tudasa nines) Molnar Lajos 
lekoszont, Horvath Agnes jelenlegi egeszsegugyi miniszternek es Koka 
Janos gazdasagi miniszternek. Veliik epulhet at a magyar egeszsegugy, 
amit reformnak csufolnak A negyedik lehet e nevsorban Fesiis ur, aki 
szinten nem orvosi munkat vegez. Ha orvosnak nem, de rektornak alkal- 
mas?Tudvalev6, hogy Fesiis az MSZMP oszlopos tagja volt a Korelettani 
Intezeteben. melynek vezetoi es szellemi neveltjei a szocialista vezetok 
sorat adtak az egykori DOTE-n. A mai hallgatok (es a szenatusi szava- 
zasra jogosult 18 HOK - ertsd: Hallgatoi Onkormanyzat - kepviselo) 
ezt valoszi'nuleg nem tudja. Pedig latniuk kellene, hogy a szakallasra 
dagadt Gyurcsany-botrany koraban Fesus ugyanannak a hatalomnak a 
kiszolgaloja, multja is azonos Gyurcsanyeval, Hillerevel. valamennyi or- 
szagrontoval. a ma is iranyi'to egykori KISZ-brigad tagjaival.

Fesiis mai eletrajzaval tehat felrevezet, becsap, de van tudomanyos 
hazugsaga is. Ha a fentiekbol csak egy dolog is igaz. joggal mondhato 
ra a harmassag; lop. csal. hazudik. Debrecen az orszag tiikre, mondta 
egykor Jokai. Igy van ez ma is, amikor Gyurcsanytol Fesiisig terjed a 
lancolat. Gyurcsany bevallottan, Fesiis alattomosan, poker arccal teszi 
ugyanazt. Igy lett a tulelo kommunizmus (szellemileg es fizikailag) be- 
betonozva az orszagban es Debrecenben is.

Egy rektori tudomanyos (valojaban tudomanytalan) hazugsag, 
ami mellett elnezett eddig a kozvelemeny Nemreg ..tarsadalmi celu 
hirdetes”clm alatt sokszor ismetelve keriilt a DTV (Debreceni Televizio) 
adasaba annak a 12 milliardos nagyberuhazasnak a hirdetese, amit az 
intezmeny rektora szemelyesen reklamozott.:

„A magyar lakossagot leginkabb sujto ket betegsegcsoport a szlv es 
errendszeri valamint a daganatos betegsegek hatekonyabb megelozeset 
es gyogyi'tasat valosi'tjuk meg az Auguszta programban a Humanero- 
forras Fejlesztesi Operativ Program kereteben az Europai (Jnio tarsfi- 
nanszi'rozasaban. A 9 milliard forint erteku, az Europai Uniotol erkezo 
valamint a 2 milliardos allami tamogatashoz a Debreceni Egyetem Or- 
vos- es Egeszsegtudomanyi Centruma 1,5 milliard forint osszeggel csat- 
lakozik. 13 000 negyzetmeter uj epiilet keszul el, 15 000 negyzetmeter 
feluji'tasra keriil, tobb mint 90 eves intezmenyiinkben. Az Eszak-alfol- 
di es Eszak-magyarorszagi regioval letrehozott egeszsegobszervatori- 
um segi'tsegevel folyamatosan figyeljiik a lakossag egeszsegi allapotat.



Mindettol azt varjuk. hogy 5 ev mulva 12 %-kal csokkenjenek a hala- 
lozasok, es ketszer 15000-rel kevesebb lesz a tappenzes napok szama. 
A ket regio lakosai egeszsegesebbek es munkakepesebbek lesznek.”

A jol fesiilt rektor mondatai. borfotelbol, a szedi'to szamok mogott 
kevesen veszik eszre, hogy az egesznek nines tudomanyos alapja. Mind- 
ket betegsegcsoportban e^szerre es eppen 15000-rel lenne kevesebb a 
tappenzes napok szama? Es egyaltalan, ki fog itt lakni 5 ev mulva, kikre 
vonatkozik a statisztika? Nem fontos. fo az epitkezes. Mindez pedig 
hamis jelszavak moge rejtve: ..Europa itt epul” - nem Europa epiil, ha- 
nem valakik, valakiknek epitkeznek. Ehhez kell az Europa Terv, EU Min 
Strukturalis Alapok Programirodaja, ezert dagalyos az ..Ertekunk az em
ber” - Humaneroforras Fejlesztesi Operati'v Program, es ez ala dolgozik 
folyamatosan az Egeszsegiigyi Miniszterium Molnar-Horvath-Kincses 
mesterharmasa.

Az uj Elettudomdnyi Kozpont 5 fesufoga a maga szocredl ualdsdgdban



Uiban az Elettudomdnyi Kozponl fele a tudomdny diadaliue alatl

/Iz orias kapu az uj Kenezy Konyvtar toldaleka



Solyom Laszld. a kornyezetuedo koztanasdgi elndk kiliinleleses doktoravatason. 
fnus Laszlo nyakaban reklori lane, a szabadkomuvesseg jelkepekent

Az epUkezhek folyamatosan a Nagyerdo roudsdra tortenlek. amit nem lehet potolni 
dezsdba ultetetl fdkkal (az Oruos- es Egeszsegtudomdnyi Centrum fobejdrala)
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/) Koreleltani Intezel Kesztyus Ldrdnl rektorsdga idejebdl (I950 es evek)

7\z Elmeleti Tomb Szabo Qdbor rektorsdga idejebol (1970-es evek)



Milyen epitmenyek emelkednek a DEOEC teruleten, az egykori Nagy- 
urdo helyen, arrol a hallgatoknak is megvan a velemenye. A legujabbat, 
,iz Elettudomanyi Kozpontot pi. Fesiis Plazanak hi'vjak. ami valojaban 
nem kiiionbozik a korabbi szocreal tomboktol. A mindenkori hatalom 
(es foleg a penz) birtokosai ugyanilyen sti'lusban epitettek meg koron- 
kent valtozoan a Korelettani Intezetet, majd az Elmeleti Tomb torony- 
hazat, mert akkoriban minden varos es tehetos egyetem toronyhazat 
cpi'tett. Most eljutottunk a fesufogas vasbeton variaciohoz. A Debre- 
ceni Egyetem egyediilallo abban is, hogy honlapjan az elso fenykep az 
intezmeny rektorat es a legfobb epi'tesi vallalkozot mutatja. az utobbit 
kozelebbrol, tehat nagyobbnak is abrazolva. Mindketten egy szerzodes 
alairas pillanataban vannak, tehat az egyetem igazan megbecsuli a ve- 
luk egyiittmukodoket. E nelkiil valoszinuleg nem is lehetne ilyen mere- 
tekben epi'tkezni. Igy voltak ..Szentharomsagban” osszefonodva rektor. 
miniszteriumi allamtitkar es epi'tesi vallalkozo a szazad elejen Kenezy 
koraban, majd a dicsoftett szocializmusban, es nines ez maskent most 
sem. Az egyetem legujabb hi'rei, a sikertortenet reszletei, a beruhazasok 
alapkoletetele, avatasa stb. termeszetesen megjelennek az internetes 
honlapokon is, felkinalva a hozzaszoias lehetoseget. Ezekhez a hlrek- 
hez nem szoktak velemenyt fuzni. Nines ertelme, az egyetemmel nines 
parbeszed. Ennek potlasara sziiletett ez a mostani iras is, de a kerdes 
tovabbra is nyitott, lesz-e errol valakinek velemenye? Legalabb az elol- 
vasasaban remenykedhetunk.

Rektori nyilatkozatokban sines hiany Talaljak meg helyiiket a fiatalok 
a vilagban - ez volt a eime egy utobbi “gyuresanyi” ajanlatu eikkben. A 
legutobbi sajtokerdesekre adott valaszokat itt is erdemes idezni:

Riporter: Versenyezni az igazan tehetseges emberekkel lehet, oket kell 
helyzetbe hozni. Mine! tobben keriilhetnek be es szerezhetnek egyete- 
mi diplomat, az annal kevesebbet er. Milyen terveik vannak arra, hogy 
novekedjen a DE oklevelenek erteke?

Fesils Ldszlo: - Szerintem a DE-en szerzett diploma erteke jo. vannak 
kiemelkedo hi'ruek is. A tarsadalmi elvaras az utobbi idoszakban egyre 
inkabb afele orientaija a fiatalokat, hogy piaekepes szakmakban sze- 
rezzenek vegzettseget. Hatarozotabb dontesek kellenenek a kormany 
reszerdi is. hiszen az allami tamogatasu keretszamokkal jelentosen 
tudja befolyasoini az egeszsegesebb szerkezet kialakulasat. A terlteses 
kepzesben teljesithetoek az allami keretszamok feletti igenyek. Figye-



lemmel ki'serjuk vegzett hallgatoink elhelyezkedesenek mutatoit, ezeket 
is szem elott tartjuk a keretszamaink kijelolesekor - bar az utobbi nem 
csak toliink fiigg.

Riporter: Mint latjuk, az egyetem mindinkabb vallalkozaskent keny- 
szeriil mukodni. Hatalmas pr-erteke volna, ha a legjelesebb professzo- 
raikat sikerulne - jo ertelemben veve - sztarolni. On szerint hany ilyen 
oktatojuk van?

Fesiis Ldszlo: - Ketfele jo oktato van. Az egyik nagyon nepszeru a di- 
akok koreben, akiktol egyebkent allandoan keriink es kapunk visszajel- 
zeseket. mely tanarokat szeretik. Es vannak olyanok, akik a tudomanyos 
eletben szereztek nagyobb elismerest; a ketto nem feltetlenul esik egy- 
be. Igyeksziink nepszerusiteni tanarainkat. peldaul a helyi radiok muso- 
raban es ugy latjuk, vevo erre a szelesebb kozvelemeny is. Kiepitettiink 
olyan erdekeltsegi rendszert. melyben az oktato. kutato anyagilag is jol 
ar. ha kutatasi eredmenyeit a piacon hasznosi'tja. Aki eini akar a lehe- 
toseggel, annak biztosi'tjuk a felteteleket. Mar csak azert is, mert ha 
ilyenforman ki tudjak egesziteni jovedelmiiket, akkor nem vandorolnak 
el toliink. Az alkalmazott teruleteken torteno kutatasok es eredmenyek 
raadasul ujabb fejlesztesi forrasokat is hoznak. Nagy lehetosegeket la- 
tok az indulo Pharmapolis Tudaskozpontban, mely szolgaltato es ter- 
melo funkciot is ellatna es a bevetelt az egyetembe forgatnank vissza. 
A tobbletbevetel szerzesi temahoz kapcsolodik a kulfoldi hallgatok 
kepzese: ez iizlet, de egyben nemzetkozi szintre emeli a kepzeseinket. 
Sajdt iigyndkhdlozatunk van. mely a vilag 50 orszagaban toborozza a 
hallgatokat.”

..A Debreceni Egyetem Orvos- es Egeszsegtudomanyi Centrum (DE 
OEC) felkeriiit a legdinamikusabban fejlodo kozepes es kis meretu szer- 
vezeteket dijazo EUROPE’S 500 ranglistara. A EUROPE’S 500 a konti- 
nens 500 legsikeresebb kozep- es kisvallalatarol kesziilt objekti'v rangsor. 
A besorolast az europai Entrepeneurs for Growth nevu non-profit szer- 
vezet vegzi el evenkent, immar 10 eve. A rangsorolas David Birch ame- 
rikai kozgazdasz keplete alapjan szamolt index segi'tsegevel tortenik, a 
2002-2005-os teljesitmeny, a forgalom es a letszamnovekedes alapjan. 
A megtiszeto cimre az iden eloszor palyazhattak hazai vallalkozasok. 
A DE OEC a rangiista 224. helyere kerult, biotechnologia es egeszseg 
kategoriaban az egyetlen hazai szervezetkent. A dijat Danuta Hubner 
az Europai Bizottsag regionalis politikaert felelos biztosa es Wolfgang



Schiissel osztrak kancellar adja at Dr. Fesus Laszio centrumelnoknek a 
becsi Hofburgban, november 25-en a dijatado galan. Az drokosen meg- 
Lijulo. kozel 90 eves DE OEC magas szi'nvonalon latja el feladatat: az 
orvos- es egeszsegtudomanyi felsooktatast, a szakkepzest. a gyogyi'tast 
cs a kutatast Europa egyik legszebb campusan. Cazdalkodasa kiegyen- 
sulyozott. az elmult 3 evbcn a bcvetele kozel 40 %-kal, az alkalmazotti 
letszama 5,1 %-kal nott. A vizsgalt 3 eves idoszak vegere 32 %-kal tobb 
hallgato nyert felvetelt az orvos-, 80 %- kal tobb a fogorvoskepzesbe. 
Megduplazodott a ten'teses orvoskepzesben resztvevo orvos- es fog- 
orvostanhallgatok szama. Megindult az angol nyelvj gyogyszeresz- es 
nepegeszsegiigyi szakemberkepzes. Nagy hagsulyt helyezunk a mino- 
segi kepzesre, melynek elismertseget igazoija a Felsooktatasi Informa- 
cios Kozpont szakemberei altal keszitett. ezideig iegteljesebb rangsor 
a hazai felsooktatasi intezmenyekrol, melyen az Altalanos Orvostu- 
domanyi Kar a 4- helyet foglaija el. A tarsadalom kihivasaira reagalva 
szamos uj szakot indi'tottunk a nepegeszsegugy teriileten. A DE OEC 
koordinaija a regioban az egeszsegiigyi intezmenyek szoros egyuttmu- 
kodeset biztosito, szinten az Europai Unio tamogatasaval 4.1 milliard 
forintbol megvalosulo egeszsegiigyi informaciotechnologiai fejlesztest. 
A kutato tevekenyseg is a magyar nepesseget leginkabb sujto beteg- 
segek megismereset, gyogyltasat celozza. A Molekularis Medicina Ku- 
tatokozpontunk elnyerte az Europai Unio Kivalosagi Kozpontja cimet, 
a Klinikai Genomika Kozpont a hazai humangenom kutatasok vezeto 
intezmenye. Nagy hangsiilyt helyezunk az innovaciora, a kutatasi ered- 
menyek gyakorlati megvalosi'tasara. Az innovacios aktivitast jellemzo 
K-l-F bevetelek a vizsgalt 3 eves periodusban 64 %-kal nottek. A tudo- 
manyos eredmenyekre alapozva letrejottek az elso, a kutatohelyrol le- 
valo un. ..spin off” vallalkozasok. A rangsort minden ev novembereben 
teszi kozze a EUROPE’S 500. Az iden az EU 25 tagallamabol. tovabba 
Svajcbol. Norvegiabol es Izlandrol is palyazhattak mindazok a sikeres 
vallalkozasok. melyeket legalabb 3 eve bejegyeztek. valamint a harom- 
eves referenciaperiodus elejen maximum 5000 fot foglalkoztattak. 12 
magyarorszagi vallalkozas keriilt fel a ranglistara. melyen az I . helye- 
zest francia ceg nyerte el. Legeredmenyesebben az iziandi es a nemet 
cegek szerepeltek. A kelet-europai nevezok koziil harom vallalat keriilt 
a legjobb 50 koze. A ranglistan a legelokelobb hely. melyet magyar ceg 
nyert el, az 58.”



2007 novembereben nagy erdeklodes mellett tartotta meg rektori 
szekfoglalojat Fesiis Laszio a Debreceni Egyetem foepuletenek aulaja- 
ban ..Kutatas- es tudomanypolitika negy evtized tukreben” ci'mmel. 
A figyelemet felkelto dm ellenere epp e korszakokat ativelo 4 evtized tu- 
domanypolitikajarol nem esett szo. Beszedeben tudomanyos munkas- 
sagat mutatta be, emiekeztetve a Molekularis Medicina Kutatokozpont 
vagy a Genomnanotech Tudaskozpont letrehozasaban betoltott szere- 
pere is. A rektor tullepett a hagyomany keretein: tobb javaslatot tett. 
tobbek kozott a Felsooktatasi es Kutatasi Miniszterium letrehozasara, 
mert az nagyban elomozdithatna az egyetemek es hazank tudomanyos 
eietenek fejlodeset. Az elorejutas erdekeben tartja sziiksegesnek a Ma
gyar Tudomanyos Akademia atlathato. demokratikus reformjat. Fesiis 
Laszio a hazai egyetemek versenykepessegenek fokozasara egy objektiv, 
tudomanyos eredmenyekre epiilo rangsorolast es eiit egyetemek letre- 
hozasat latja megoldasnak. (Megj.; Ez egy olyan eloremutato javaslat, 
hogy mint otietgazdanak a rektorsag ietelte utan akar egy sajat maga 
tervezte miniszteri szek lehetosegenek is felfoghato.) A rektori szekfog- 
lalo megnyitotta az idei Debreceni Tudomanyos Napok rendezvenyso- 
rozatot” . Sot e szekfoglalo kereteben azokat reszletesen is ismertette. 
Az eddigiekbol, a korabbi evnyitok beszedeibol kiolvashato, hogy mi 
mindenroi esik szo manapsag, es mindennek merteke a piackepesseg. 
De arrol, hogy hogyan lehet jo orvost, tanart kepezni, arrol nem esett 
szo.

..A kom m unizm us megbukott mindenfele ertelemben. de a kom m unistdkld l meg nehez lesz 

megszabadulni. mert senki sem olyan konok es veszedelmes. mint egy bukott eszme haszon- 
elvezoje. aki mar nem az eszmit vedi. hanem meztelen eletet es a zsdkmdnyt."

Mdrai



Amikor az d o k mukodtetnek halalgyarat, 
bar egeszsegiigynek nevezik

Gyilkos Agnes - meleg helyzetben

Nemreg tortent, hogy a politika gyilkost csinalt Toth Ilona orvostan- 
liallgatobol. A mai politika es a media ezuttal egy masik nobol, a je- 
lenlegi egeszsegijgyi miniszterbol, Horvath Agnesbol maskent formaija 
iigyanezt, sot tomeggyilkost farag belole, akit egy jobb kor nepirtasban 
âlo kozremukodesert vonna felelossegre. A massagrol es a melegseg- 

i6l van szo, a fogalmaknak ujabb ertelmezeserol es nyilvanosan, nagy 
lomeg elotti terjeszteseroi. E gondolatok vegigolvasasakor az olvaso ra- 
dbbbenhet, hogy a leginkabb kirivo massag az. ahogyan kormanytiszt- 
viselok hada all szemben a tisztesseggel, hagyomannyal es legfokepp a 
termeszettel. Ma az orvosokon a sor, hogy ismertessek azt. amit nem 
lehet megmasi'tani. politikailag maskent ertelmezni.

A nemiseg alapja legalabb harom csoportban vizsgalando: genetikai, 
cinatomiai-hormonalis es lelektani, tarsadalmi-szocialis sikon. A vart, 
kivanatos vegeredmeny; ep testben ep lelek. Az egyedfejlodes soran ge- 
netikailag meghatarozott, hogy a fejlodes ferfi vagy noi iranyba megy. 
Ezt a koveti meg az anyamehben az anatomiai-hormonalis fejlodes. 
melynek soran vagy a ferfi vagy a noi hormonok kerulnek tulsuiyba, a 
nemiszerv telepbol az egyik iranyba indul meg a nemiszervek kifejlode- 
se. Ezen hatterrel tortenik majd egy evtizeden tul a vegleges. alaki ne
miseg teljes kifejlodese. Ezen Irasnak nem targya a borzongato fejlodesi 
rendellenessegek ismertetese. melyek akar halalosak vagy gyogyithatat- 
lanok is lehetnek. (A termeszet kiveti magabol az eletkeptelent. ez a 
termeszetes kivalasztodas - szelekcio.) A poziti'v gondolkodas minden- 
kepp megerositi. a varandos anyak egeszseges (fiu vagy leany) gyermek- 
re vagynak. A genetikai tanacsadasnak. a ma lehetseges orvosi vizsga- 
latoknak es a (hirdetett) egeszseges eletmodnak mind ezt a poziti'v celt 
keil szolgalnia. Ha az elobbi folyamatok fele reszben felelosek a nemiseg 
kialakulasaban. akkor hangsulyozni kell azt. amirol nem esik szo. azt a 
masik 50%-ot. ami az egyennek a lelki fejiodeseert, onazonossagaert. a 
tarsadalmi-szocialis beilleszkedeseert felelos. Ez pediga neveles. megfi- 
gyeles. peldamutatas. egy szoval az a kornyezet. meiyben a biologiai let 
kiteljesedik. A csalad es tarsadalom feladata. hogy az egeszseges gene-



tikai es biologiai nemi meghatarozottsaggal biro egyedeit szocializaija, 
azaz a biologiai eletkepessegen tul tarsadalmi eletkepessegre nevelje. 
Egeszseges. utod nemzesere kepes kizarolag a ferfi es no kozossegebol 
felepiilo csalad alkalmas, es csakis ilyen csaladokbol felepiilo tarsada- 
lomnak van jovoje.

A hatterhatalom, a politika es a media nemzetet fojtogato. gyilkos 
osszefonodasanak eredmenye, hogy a budapesti meiegfelvonulas, egy 
kormanytag massaganak reklamozasa es Horvath Agnes miniszterasz- 
szony stilusosan szolva egeszsegtelen modon kapott orszagos nyilva- 
nossagot. Horvath Agnes a kepernyon kitoro orommel fogadta Szetey 
Gabor (gyurcsanyi allamtitkar) melegszavu vallomastetelet, ami egyeb- 
kent ugyanugy nem tartozna a kozvelemenyre. minthogy Horvath Ag
nes a barnat szereti-e vagy a feketet. A kozszolgalatinak nevezett media 
iranyi'toi mindezt latszolag nem, valojaban nagyon is jol tudjak. Olyan 
ez. mint amikor a ketfeju borjut vilag csodajakent mutogatjak. Allam
titkar ur akar le is vetkozhetett volna megmutatvan, hogy feliil ferfi, 
alul is ferfi, megis mas. Szetey tehat mutogato is lehetett volna, de 
most meg megmaradt csak fitogtatonak. 6  az, aki az interneten negy 
diplomaval kerkedik, melybol csak az elso az (Kozgazdasagtudomanyi 
Egyetem), ami atlagember szamara ertelmezheto, a masik harom amo- 
lyan mondvacsinalt, amerikanizalt fajta. Teny azonban, hogy felsofoku 
tanulmanyait 1987-ben kezdte, es meg 16 ewel ezutan, 2003-ban is 
diplomat szerez. Igaz, ekozben hagyomanyos ertekteremto (szellemi 
vagy fizikai) munkat nem vegez, tisztesseges, hagyomanyos csaladot 
sem alapi't. Helyette tanacsado, ertekesi'tesi igazgato, szervezetfejlesz- 
tesi trener es tobb helyszinen szemelyugyi igazgato (Kraft Foods Hun- 
garia, Altia csoport, Philip Morris Argentina). Magyar lanyok helyett 
pedig tengerentuli szoros vagy borotvalt partnereket keresett. Mindez 
persze maganiigy, lei'rasa csak azert nem serti szemelyisegi jogait, mert 
maga hozta nyilvanossagra, jol idozi'tetten a meiegfelvonulas eloeste- 
jen, majd pedig minden csatornabol folyik, hogy Szetey Gabor „hi'v6, 
magyar, europai allampolgar es meleg” . Nem esett szo HIT-enek reszle- 
teirol, de szavai minden hi'vo magyart felhabon'tanak, utobbiak azonban 
nem kapnak nyilvanossagot.

Ha volnanak magyar miniszteriumok es felelos vezetoi, a fentiek mi- 
att a l2-b6l legalabb haromnak kellene kapasbol tiltakozni: Horvath 
egeszsegiigyi, Lampert szocialis es Hiller kulturalis miniszternek, akinek



I’lodjet egykor vallas- es kozoktatasi miniszternek hi'vtak. Egyikiik sem 
liltakozott, az orvostarsadalom feladata, hogy legalabb Horvath Agnes 
biinosseget, valamennyi cselekedetenek eletveszelyes voltat feltarja. Az 
orvos nem mellozheti az egeszsegiigyi felvilagositast, a massag rekla- 
mozasa pedig termeszetellenes. orvosi alaprol kiindulva tarsadalmilag 
IS karos. Ha a tarsadalmi-szocialis kornyezet 50%-ban felelos az egesz- 
seges testi-lelki fejlodesert, akkor Horvath Agnes a ma felnovo ember- 
millioknak legalabb felet mergezi azzal, hogy nagy nyilvanossag elott 
teret ad. nevet adja, jelenletevel megerositi a korfolyamatok terjedeset. 
A szabadossag, a fektelen liberalizmus, a melegfelvonulas ismert pel- 
daja Hollandia, ahol homoszexualis emiekmu is van. A magyar kultura, 
tarsadalom es egeszsegvedelem szamara mindez ugyanugy nem kove- 
tendo, mint a miniszter asszony altal eroltetett holland egeszsegbizto- 
sitasi modell. Az orvostarsadalom kotelessege a magyar nepirtas ujabb 
tenyeinek tudatosi'tasa es elvarja Horvath Agnesnek a Szetey allamtit- 
karehoz hasonloan nyilvanos vallomastetelet.

Melegen ajanlom

..Titkos tarsulatok alakultak ... az ember egeszsegenek megrontasa- 
ra, ... a fajtalansagra" - irta Csontvary csaknem egy evszazada, es e 
tevekenyseg a XXI. szazadban is viragzik. Ennek bizonysaga a nyelvron- 
tas, ezert ma magyarazatra szorul a ci'mbeli fogalmazas. Mielott barki 
is felreerti. melegen. azaz forron. leginkabb frissiben ajanlom minden- 
kinek a kovetkezoket. A meleg szonak fizikailag merheto es atvitt. szep 
jelentese is van. Az utobbira pelda Aprily Lajos: Tavasz a Hazsongardi 
temetoben cimu verse. Apaczai Csere Janos emieket idezven. ..akinek 
meleg lett a vere Aletta van der Maet meleg nevere” . A ferfi es a no for- 
ro szerelemben egett egymasert. A meleg szo mai atertelmezese (lasd 
melegek felvonulasa) tudatos nyelvrombolas, ami egy homoszexualis 
kisebbseg szepito alnevekent ment at a koztudatba. Ez az az angollal is 
megesett, ilyen szo a „gay” (eredetileg vidam, jokedvu), a mai megte- 
veszto jelentese miatt hasznalatat jobb elkerulni.

Ma ugyam'gy varazsszoval illetik, kodosltik az egeszsegiigy atalakita- 
sat. mikozben tudatos egeszsegrombolas. leepi'tes folyik. Ennek reszletei 
nyilvanvaloak a szakemberek es mas foglalkozasuak szamara is. Ebben



a kozegben langolt fel a vita a homoszexualitas korul, ami termeszete- 
sen alproblema, bar e formaban is alkalmas az orvosok velemenynyil- 
vanitasara. Felreerthetetlenul le kell szogezni, hogy a homoszexualitas 
biologiai zsakutca. ezen a tenyen nem valtoztat az, hogy az evezredek 
folyaman tarsadalmilag valtozoan I'teltek meg. Nines ez maskent a ha- 
lalbuntetcssel scm. Csak a magyar tortenelem utobbi 50 evere emlekez- 
ve, nemreg artatlanok szazait lehetett koholt vadak alapjan kivegezni, 
ma pedig ultraliberalis tarsadalmunkban szabadlabon lehetnek az or- 
szag kirabloi, nemzctarulok cs -gyilkosok is. Mielott barki is felreteszi 
e sorokat. kiterven a politika elol, fel kell ismerni, hogy szinte semmi- 
rol, legkevesbe az egeszsegugyrol nem lehet politikamentesen szolni. 
Amikor hazugsagok tengereben fuldoklik az orszag, az orvostarsadalom 
nyujthatna a mentoovet. Konnyen belathato, hogy biztosan kihal az a 
tarsadalom, ahol megfordul a homoszexualisok es a heteroszexualisok 
aranya. Bar ez ebben a formaban meg nem all fenn, megis iranymutata- 
sul ezt kellene tam'tani. es ebben oriasi a csalad es valamennyi kozdsseg 
felelossege.

2007-ben egy provokativ homoszexualis felvonulas olyan mediarek- 
lamot kapott, melynek visszhangja tultesz a nemzeti unnepekrol tor- 
teno tudositasokon is. Belathato, hogy a homoszexualisok felvonulasa 
es nemzeti iinnep szerepcsereje ugyanannak a kisebbsegnek az erdeke, 
ami ma SZDSZ kontosben tiindoklik. Az SZDSZ uraija az egeszsegpo- 
litikat, ennek mai formaja ellen minden tisztesseges orvosnak etikai 
alaprol kiindulva tiltakoznia kell. A Magyar Orvosi Kamara, az orvo
sok civil vagy partszervezodesei is olyan tortenelmi helyzetben vannak, 
ami utolso mentsvar lehet a tarsadalmi-gazdasagi gondok megertesere, 
megoldasara vagy a tulelesre. A MOK jelentekenyen hallatta szavat az 
egeszsegiigyi atalakitas eroltetett, elhamarkodott intezkedeseikor, ami- 
ert elismeres illeti. Az ujraalakult kamaratol az orszag e szorongatott 
helyzeteben azonban meg hatarozottabb cselekvest var. Melegen ajan- 
lom az elmondottakat... mert forro osz ele nez az orszag.

Ma orvosnak nem lehet nem politizaini, amikor felmerul a miniszter- 
elnok elmeallapotanak kerdese. Csakhogy errol nem kosza hi'rek vagy 
maganvelemenyek kellenenek, hanem orvosi allasfoglalas. Orvosi gon- 
dolkodassal el lehet Jutni a kormany alkalmatlansaganak kimondasahoz, 
melyben a sor a fejetol kezdve Horvath Agnes egeszsegiigyi miniszterig 
tart. Meg egy adalek; Goncz Kinga is orvosi diplomaval ul a jelenlegi



kulijgyminiszteri szekben. Korabban eselyegyenlosegi miniszter volt, 
,) kezdettol fogva felesleges hivatala mara megszunt. 6  sem az esely- 
egyenloseg jegyeben keriilt a miniszteri szekbe. hanem mert sziiletet- 
ten egy Goncz volt. E teny az eselyegyenloseg megcsufolasa, ugyanugy 
mint Horvath Agnes szerepvallalasa. Az eselyegyenloseg pedig fabol 
vaskarika. az esely torveny nelkiil is mindenkinek megadatik. hogy akar 
kulijgyminiszter legyen. megis csak egy ember iilhet egyszerre a bar- 
sonyszekben. Hamarosan megszunhet az Egeszsegiigyi Miniszterium! 
Atnevezheto Egeszsegipari Kegyeleti Bizottsagga, es Fodor Gabor ve- 
zetese ala rendelheto. A kiragadottnak latszo peldak az SZDSZ-nek a 
magyar tarsadalmat megnyomorito vadhajtasai. Egy fodorgabori veze- 
tessel meg a homoszexualisok hazassaga is torvenyesi'theto, ha ehhez 
Agnes asszony keves lenne. De miert kell elviseini, hogy a farok csoval- 
ja a kutyat? Az egyetlen kiut. ha az orvostarsadalom egyenenkent es 
szervezetileg is felvallaija a hiteles tajekoztatast es az egeszseges elet 
lehetosegerol. a tarsadalom gyogyithatosagarol meggyozi azembereket. 
(A betegseg gyogyitasahoz oki terapia kell. ennek alapja az orszag alla- 
potat leiro diagnozis, amit a celzott beavatkozas kovet.)

A rozsaszin haromszogtol a David csillagig

Parizsban van egy holokauszt emlekmu, ismerteto tablajan kilenc 
darab szines haromszog es a David csillag, ez utobbi az ismert modon 
ket egymasba illesztett haromszogbol formalodik. Az emiekmuvet De 
Gaulle tabornok avatta fel 1962-ben. A szines haromszogek az alabbi 
csoportokban emiekeztetnek az aldozatokra: nemet politikai foglyok, 
Trancia politikai foglyok. zsido politikai foglyok. ciganyok. Jehova tanui. 
hontalan es antiszocialis szemelyek. homoszexualisok es profi buno- 
zok. A haromszbgekbol alio sor vegen a zsido csillag van. A tiz csoport 
tobbsege olyanokat jelol, akik nem illenek bele a hagyomanyos europai 
kulturaba. ertekrendbe es hitvilagba. Ma pedig a hagyomanyos euro- 
paisag meggyalazasanak korat eljiik. amikor a tarsadalmi rangletran a 
megnevezettek akar a legmagasabbra juthatnak.

A II. vilaghaboru ota eltelt 6 evtized alatt a fenti csoportok szamos 
emiekmuvet kaptak. A tortenesek bizonyltottak, mintha egy lathatatlan 
hatterhatalom dobta volna oket oda aldozatul. a sajat embereit is. hogy



utana roluk szoljon a tortenetfras, az emiekmu alli'tastol a karpotlasok ve- 
get nem ero soraig. A francia-nemet-zsido aldozatokrol csak annyit, hogy 
az Europai Unio (a kezdettol nemet-francia gazdasagi kozosseg) messze- 
menoen kepviseli sajat erdekeit, kiilonoskepp Kozep-Kelet Europa nepe- 
inek karara, ennek bizonyitekai egyeb irasokban megtalalhatok. Ez nem 
magyar kerdes, hanem a legfobb europai. amikor a szemunk elott ameri- 
kai-zsido-liberalis-szabadkomuves (AM-ZSI-LIB-SZAB) leigazas folyik.

A cimbeli jelek ujra idoszeruseget kaptak a homoszexualitasat rekla- 
mozo Szetey allamtitkar vallomastetele utan. A minap megjelent kepen 
az allamtitkart rozsaszin haromszog jelolte, az illo felirat lehetett volna: 
A vallomas szabadda tesz! Szetey egyebkent is kituzhette volna magara 
a biiszkeseg rozsaszin jelet, amint a zsidosagukkal kerkedok is szaba- 
don hordhatnanak David csillagot. Nem ez tortent, hanem szelsoseget 
kialto kormanyzati allasfoglalas sziiletett egy jelentektelen kerdesben, 
aminek alapja Szetey allamtitkar maganelete, maganijgye. A kepmutato 
osszkormanyzati felhaborodas azonban olyan foku volt, amilyet legin- 
kabb az igazsag kimondasa valt ki. A jelenlegi kormany tagjai latva- 
nyosan felsorakoztak az artatlan kepunek latszo (valojaban gazdasagi 
buntars) Szetey allamtitkar mellett. Ennek kepi alatamasztasa lathato 
az augusztus 30-i Nepszabadsag cimoldalan a miniszterelnokkel, csikos 
zakoban a magyar gazdasag megrontoja, Koka es kirakatba tett kebellel 
Horvath miniszterasszony

A Gyurcsany-fele hazugsagbevallas egyeves evforduloja elott alio or- 
szag a fentiekbol felismerheti: a II. vilaghaboruban zsidok. ciganyok, 
homoszexualisok es profi bunozok csoportjaibol csinaltak a legfobb al- 
dozatokat, ma pedig bunbandaba szervezett utodjainak ugyanaz a ha- 
talom vezeto kormanypoziciot ad. A kbzelgo szeptember I 7-e alkalom 
a kerdesfeltevesre: meddig gyuruzik meg a hazugsagok halmaza, kinek 
szolgal a szemelyijgyekkel foglalkozo homoszexualis allamtitkar. kinek 
az erdeke a maffiozok alkormanya, es hogyan ulhet az egeszsegugy tro- 
nusan az. aki soha orvosi munkat nem vegzett?



A vizitdl'jtol a vagyonugynoksegig

A vizitdi'jrol, annak megtagadasarol az elso kezdemenyezo jogan szo- 
lok ismet. A vizitdij bevezetesenek napja (2007. februar 15.) elott egy 
liettel javasoltam, hogy a magyar lakossag es az orvosok osszefogasa- 
val a vizitdij bevezetese megakadalyozhato, jogosan megtagadhato a 
Magyar Alkotmany ide vonatkozo paragrafusa alapjan. Mara belathato. 
hogy ezzel a jogos polgari engedetlenseggel kivedheto lett volna mind- 
.12 az egeszsegijgyi karokozas (elbocsatas, leepi'tes es korhazbezarasok 
sora), amit azota a hatalom gatlastalanul veghezvitt. Nagy Levente kun- 
hegyesi fogorvos a Hir TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy a vizitdijat 
megtagado orvosok a mai napig (2007. aug. 7.) nem szenvedtek hat- 
ranyt, nem kaptak buntetest, mivel az ellenorzo hatosagok is tisztaban 
vannak az intezkedes jogellenessegevel. Az is bebizonyosodott, hogy 
a vizitdij csak a jeghegy csucsa. Mara nyilvanvalo. hogy a vizitdijbol 
tervezett 20 milliardos bevetel is csak az allamadossag toredekenek fe- 
dezesere lenne elegendo, es ettol sem az egeszsegijgy helyzete nem ja- 
vult, sem a halapenzrendszer nem szunt meg, csak a vizitdi'j-automatak 
uzlete viragzik.

Ekozben az Allami Penz- es Vagyoniigynokseg tudtaval az egeszseg- 
Ligyben (es mashol) halad tovabb az allamvagyonnak a verlazito kiarusi- 
tasa. A folyamatot segiti a magyar tarsadalom tortenelmi tudatlansaga. 
Az elmult I 7 ev folyamatosan bizonyitotta, hogy a rablobol pandur nem 
mese, hanem a csucspolitika bevett modszere. Igy lehetett MadI Ferenc 
1990-91-ben az Allami Vagyoniigynokseg igazgato tanacsanak elnoke, 
majd 1993-ig tarca nelkiili privatizacios miniszter, e szerepeben 6 elso 
szamu felelose a magyar gazdasag tonkretetelenek. Ezert pedig nem 
szamonkeres jart, hanem koztarsasagi elnoki kinevezes. A bajok tehat 
az Antall-kormanyig visszavezethetok. Antall hazaarulasanak elhallga- 
tott bizonyiteka, hogy 6 egy orvostorteneti muzeum igazgatojanak is 
eppoly alkalmatlan volt, mint miniszterelnoknek. Aki a penz nyelven 
jobban ert, annak alljon itt a legujabb adat. A minap az APV Rt. igaz
gatojanak Nagy Janos, debreceni agrarprofesszor keriiit megvalasztasra. 
A Debreceni Egyetem rektori szekeben egymast immar ketszer is val- 
totta Fesiis Laszio (orvos-) es Nagy Janos (agrarprofesszor). mikdzben 
az orszagban a magyar mezogazdasag es az egeszsegijgy tonkretetele, 
reformnak csufolt atalaki'tasa zajlik. A mindenkori hatalmat KISZ-koruk



Ota kiszolgalo professzorok sorsa sem a szamonkeres, hanem ellenke- 
zoleg, rektori majd APV Rt. igazgatoi kinevezes lett.

A vizitdijrol annak bcvezetese elott szoltam. Ezen iras mondandoja, 
ha az elhazudott rendszervaltas, a Madl-fele hazaarulas I 7 eve tart, es 
Nagy Janos APV Rt-s mukodesevel ujabb I 7 ev korrupcioja alapozhato 
meg. Az eddigiek alapjan belole vagy Fesus rektorbol is lehet majd koz- 
tarsasagi elnok, de a folyamatok ismereteben mindez meg is akadalyoz- 
hato! Ehhez azonban azt kell felismerni, hogy a Gyurcsany-Koka-Veress 
nevekkel femjelzett rablopandurosdi mogott a kispandurok szovetsege 
(Nagy Janos es Fesus Laszio) all, akiknek a karrierje szinten a KISZ- 
korszakban (es -bizottsagokban) kezdodott. A vezetok kivalasztasaban 
(miniszteri szinttol a rektorig, APV igazgatoig) ma is ervenyesiil a KGB
18. pontja: „Meg kell szervezni, hogy csak azokat a dolgozokat es veze- 
toket leptessek eio, akik a rajuk bi'zott feladatokat peldamutatoan veg- 
rehajtjak, es akik nem hajlamosak azon problemak analizalasara, melyek 
tulernek tevekenysegiik hatarain."

Amikor az orszag a Gyurcsany-fele hazugsag egy eves evforduloja elott 
all, meg egy honap van arra, hogy a fentieket a gondolkodo ertelmiseg 
megertse, masokban tudatosi'tsa es cselekedjen is. Ma az orvostarsada- 
lomnak fel kell vallalnia Horvath Agnesnek miniszteri alkalmatlansagat, 
de tudni kell, hogy Fesus rektor sem vegzett orvosi munkat, mindketten 
az egeszsegijgy tonkretetelenek kiszolgaloi es haszonelvezoi. (A tema 
bovebb kifejtese megtalalhato Nagy A.; Kolcsey halala ci'mu konyve- 
nek „Az egeszsegijgy kasztrendszere” fejezeteben.) A fentiek alapjan 
ugyancsak az orvosok erosithetik meg Antall alkalmatlansagat, Gyur- 
csany elmeallapotat, csak Igy lesz remeny a magyar tarsadalom gyo- 
gyi'tasara. Keves a vizitdijrol vitazni, ertelmetlen a korhazak iigyeben 
szoini, hiabavalo csak az egeszsegiigyet vedelmezni, a magyar kultura, 
oktatas- es egeszsegijgy rontasa, e bekebeli nepirtas csak egyseges fel- 
lepessel allithato meg.



Nagy Janos, volt rektor es Mang Bela, miniszteriumi dllamtitkdr egyiittmukodese 
basonid a Kenezy Qyula kordban mar bevalt modszerhez



A z orszag megertesenek kulcsa: Debrecen

A becsapott varos

A mindenhato media a XXI. szazadi Debrecent a fantasztikus 
fejlodes varosanak hirdeti, a felszi'n alatt pedig a legnagyobb ha- 
zugsagok tornyosulnak. Amikor az egesz orszag megszon'tasoktol 
szenved, joggal kerdezhcto. hogy Debrecenben mibol futja milliardos 
fejlesztesckre. A hirek szerint;

1. Debrecen muzeumot epi'tett, amikor az orszagban muzeumokat 
zarnak be vagy minosi'tenek vissza. A magyarazat egyszeru, a nem- 
reg epiilt debreceni Modem valojaban NEM muzeum, hanem csak 
kozonseges kiallltoterem (A muzeumnak tudomanyos osztalyai es 
munkatarsai vannak, a Modemnek nincsenek.)

2. Debrecenben szinhaz epiilne, amikor mashol a kulturalis intez- 
menyek bezarasra kenyszeriilnek? A Latinovits Szinhaznak csufolt 
studio egy hatalmas uzlethazban levo ..szobaszinhaz” , aminek meg 
kulon falak sem kellenek, ugy ekelodik majd bele a hatalmas tomb- 
be. Errol sem kerdezte senki, szabad-e e szornyszulott monstrumot 
megepiteni a Nagytemplom szomszedsagaban.

3. Amit Piac-tombnek mondanak (a Rakoczi utca es Var utca ko- 
zott), egy olyan bevasarlokbzpont, aminek a tizedreszet sem teszi 
ki a piac. Tehat NEM piac epiil! E harom peldabol mar megsejtheto. 
hogy a beruhazas csak latszatra szolgal a varosnak, valojaban idegen 
erdekek szerint, idegen penzekbol. a varos hagyomanyai ellenere for- 
malodnak.

4. Debrecenben a hi'rekkel ellentetben NEM kesziil 2-es villamos- 
vonal! E bejelentes azert szemfenyvesztes, mert amit terveznek, az 
a meglevo (a szamos villamosvonalbol egyetlenkent megmaradt) I -es 
villamos szarnyvonala. E folyamatba meg bele lehet szolnil A 2-es villa- 
mos nem Debrecen belijgye, mert a leigazas szimboluma. Egy olyan 18 
milliardos luxusberuhazas, ami a tervezoi-muszaki elvarasokat megha- 
zudtolva, a lakossag folyamatos felrevezetesevel jutott el odaig, hogy 
egy szakaszon mar megkezdtek az erosaramu kabelek lefekteteset. 
A velemenyalkotashoz azonban szamos teny ismerete sziikseges.



Debrecen 5 villamosvonalanak megszuntetese 1969-ben politikai 
dontessel tortent, a szakmai megalapozottsag hianyaval es a rovid 
tavu erdek eloterbe helyezesevel.

Az 1970-es evek halmozott hibainal nagyobbat csak akkor le- 
het elkovetni, ha most egy elhazudott rendszervaltas utan ujabb 
eroszaknak enged a varos. Koztudott, hogy egyetlen villamosvonal 
megepi'tesehez az egykori elbontasi osszeg sokszorosa sziikseges, es 
a legnagyobb pazarlas. ha ezuttal egy hosszu tavra rossz nyomvonal 
keriil kialakitasra.

A hetvenes evek maig hato villamosrombolasa ugyanannak a sze- 
melynek a nevehez fuzodik (Kalnoki Kis Sandor), akinek az azonos 
nevu kft-je 1999-ben megvalosithatosagi tanulmanyt keszi'tett egy 
uj, szakmailag elhibazott. eroltetett, a varos hagyomanyaihoz nem 
illeszkedo, idegen 2-es villamos nyomvonalahoz. Mas lehetosegnek 
az erdemi vizsgalata nem is tortent meg! Ez egy idozi'tett bomba 
a varosszerkezetben, aminek epitese es miikodtetese is megbe- 
nithatja Debrecen egyebkent is katasztrofalis kozlekedeset. Kalnoky 
mukodeseben egyesul a varos 1970-es evekbeli szocialista multja, 
ativel az 1990-es evek SZDSZ-es tortenelmen, es elvezet a jelenlegi 
fideszes varosvezetes szervilizmusahoz. Mindharom korszakban a 
„penz beszelt” . A ..lezsi'rozas” hagyomanya is a szocialista idokre 
nyulik vissza, amikor pi. egy miniszteriumi megbi'zasos munkaert 
(ugynevezett KK-munka) a megbizonak, kozvetitonek 10-20%-os 
adomentes, zsebbe valo visszafizetes jart. A debreceni villamos ugye 
ma is „le van zsirozva” , s ennek a varos issza meg a levet. Ha a varos 
(es az orszag) ezt a fejlesztesnek csufolt varosrombolast nem aka- 
dalyozza meg, es fejet hajt az unios milliardok, a hatterben torveny- 
teleniii munkalkodo erok elott, akkor mindketto pusztulasra itelt. 
De az ellenkezoje is igaz, Debrecen sorsanak ismereteben meg lehet 
fekezni a betolakodokat!



Miert nem jo a 2-es uillamos terve?
Van jobb. olcsobb, hosszabb tdvon fejlesztheto megoldds, akdr troU- 
busz is! /iz I -es villamos nyomvonala a Nagydllomdstdl a Nagyerdore 
vezet (a folytoms vonal jelzi). 7] hdtterbol eroszakolt es kozzetett ter- 
uek szerint ebbol tortenne egy 2-es nyomvonal kidgaztatdsa (ponto- 
zott vonallal), ket indokolatlan, forgalomtechnikailag csaknem meg- 
oldhatatlan derekszogu fordulattal. 71 terkeprol leolvashato. hogy ez 
csaknem a tiikorkepe az l-esnek, a kozdttiik levo Egyetem sugdrut az 
eszak-deli tengely (pontok es vonalkdk udltakozdsa). itt ez irdnyban 
pdrhuzamosan a vUlamosvonal megkettozodne. Nem tortent meg a 
lehetseges alternativa (bal szeten. szaggatott vonallal) uizsgdlata. 
ahol volt tortenetileg kialakult, ma is megvalosithato villamosjdrat. 
/i Hajdubdszdrmeny-Jdzsa irdnydbol tervezett elovdrosi kozlekedes is 
e nyomvonalba esatlakoztathato. Sot! E szakaszon a Nagydllomdstdl 
kezdodoen mdr csaknem felutig van trolijdrat. tehdt ennek a tovdbb- 
fejlesztesevel. jelentds koltsegmegtakaritdssal (18 millidrd helyett akdr 
4 millidrdbdl) megoldhato lenne egy korszerubb tdmegkdzlekedes.





Hogyan keriil Debrecenbe a zsido kabbala?
Debrecenben a meglevo I -es es a teruezett 2-es villamos nyomvonala 
a zsido kabbala utjdt jdrja koriii kabbala ezoterikus miszticizmus. 
melyben fontos szerepet kap a Teremto tiz szdma (szefira). eletfdjdnak 
szerkezete rdueti'thetd a udrosterkepre. Ez magyardzza a geometrikus 
kialakUdst. ami szemben dll a tortenetileg kialakult, fejlodott utcahd- 
lozattal.
7) tiz pontbol dllo zsido kabbala tengelye az Egyetem sugdrut. rajta a 
..Korona". az egyetem (I), a tengely az ,,/ilapozdshoz". a Deri Muze- 
umhoz (9) vezet, alatta delre a ..Kirdlysdg szefirdja". a Zsinagogakert 
(10). es a tovdbbi kulcspontok is beazonosithatok.
Ez a magyardzat ana az eroszakra. mierf kell az esszeru terue- 
zes helyett a kabbala utjdt koveto mesterkdt villamosnyomvonal. 
Az eroltetett tervvel az 7\M-ZSI-LIB-SZMB (amerikai, zsido, liberdlis, 
szabadkomuvesseg akarja hatalmdnak Idthatd jelet adni, bizonyitvdn. 
hogy Washingtontdl Debrecenig a szabadkomuvesseg epitkezik.





Hogyan lesz az egykor szmmagyarbol a zsidok varosa?

A debreceni esemenyeket figyelok eszrevehettek, hogy a varos 6n- 
kormanyzataban nines magasan kepzett es gyakorlott kozlekedesi 
mernok, a hivatal es a politika neveben nyilatkozok semmikepp nem 
azok. A varosnak nines olyan hosszu tavu kozlekedesfejlesztesi kon- 
cepcioja. amelyik objekti'v meresek alapjan iranyt mutatna a vasut- 
allomastol indulo (a varhato repuloteri forgalmat is magaba foglalo) 
keietre es nyugatra szuksegesse valo kozlekedesi fejlesztesekhez. 
A 2000-ben es 2001-ben kialakltott varos- es gazdasagfejlesztesi 
koncepcioban, az elfogadott telepulesszerkezeti tervben pi. nem is 
szerepel a 2-es villamos. Helyette homalyos megfogalmazasban az 
all, hogy az elektromos vontatas fejlesztesere az eszak-deli tengely- 
nek a ..Hunyadi utcatol torteno megduplazasaval, a 3 1 -es autobusz- 
jarat kivaltasaval van lehetoseg” . Itt van a bajok gyokere, ugyanis a 
hatterben folyamatosan a 2-es villamosnak az I -esbol valo kiagazta- 
tasa szerepel, ahelyett hogy egy onallo villamosvonalrol lenne sz6.

A  tervezesi folyamat alapvetd hibaja a megfelelo hatastanulma- 
nyok hianya. a) NEM tortent meg az un. ragyaloglasi tavolsag vizsga- 
lata (azaz 300-500 meteres korzetben milyen lenne a lakossag moz- 
gasa az adott es a tervezett tomegkozlekedesi eszkozokhoz). b) NEM 
tortent meg annak a vizsgalata, hogy milyen forgalomatrendezodest 
von maga utan ket forgalmi sav megsziintetese a Dozsa Cyorgy ut- 
can. c) NEM vegeztek olyan korszeru, reszletes felmerest, amely- 
ben az utasokat megkerdeztek volna az alternativ lehetosegekrol, 
utazasaik kiindulasarol, erkezeserol, celjarol. Mar a varosfejlesztesi 
tervek jovahagyasa elott, 1999-ben es 2000-ben a jelenlegi tervben 
szereplo egyetlen nyomvonal vizsgalatara szolt a megbizas! (Lasd 
eiobb, Kalnoky nevenei!) d) A 2-es villamos eroltetese mellett nem 
tortent meg annak a vizsgalata, hogy a joval olcsobb trolihalozat 
fejlesztesevel nagyobb teruleten jobb tomegkozlekedest lehetne ki- 
alakitani.

A  terv alapvetd hibai: I . Indokolatlan a reszben mar setalout- 
cava tett Piac utca forgalmanak megduplazasa (itt ugyanis azonos 
nyomvonalon haladna az l-es es a 2-es jarat). 2. Megengedhetetlen



a kozlekedesi erek legszukebb keresztmetszeten. a Nagytemplom 
sarkanal megkettozni a forgalmat (a kiemelkedo muemlek kozelse- 
ge es az egyhazi alkalmak zavarasa miatt). 3. A Peterfia utcabol a 
Hunyadira valo derekszogu kiagazas a jelenleg is legforgalmasabb 
csomopontba ekelodik, barmilyen zavar eseten az egesz varos kbz- 
lekedese benulhat meg. 4. A Dozsa Cyorgy uton ket kozlekedesi sav 
esik aldozatul. fakivagas kell, vagy azok kesobb esnek aldozatul. 5. 
A folytatasba eso lakotelepekrol a Nagyallomas iranyaba jobb to- 
megkozlekedes alaki'thato ki a Boszormenyi uton. A Hajduboszor- 
meny-Jozsa iranyabol tervezett elovarosi kozlekedes is e nyomvo- 
nalba csatlakoztathato.

2007 oktobereben Peresz izraeli allamfo nyilvanosan beszelt Ma- 
gyarorszag felvasarlasarol. Solyom Laszio koztarsasagi elnok elmu- 
lasztotta, hogy azonnali felhaborodasanak adjon hangot. Debrecen 
ujkori tortenelme alatamasztja a zsido honfoglalast. A tervezett 
debreceni 2-es villamos terve NEM debreceni. a halozat a zsido kab- 
bala lO-es szamrendszeret jarja korul. Ezen a nyomon lehet eljutni 
ahhoz a magyarazathoz, hogy Debrecenben (es az orszagban) vala- 
mennyi nagyberuhazas a nemzetkozi zsidosag erdekeinek felel meg. 
Ismert Washington szabadkomuves jelkepeket formazo geometriai 
varosszerkezete. ujabb parja most Debrecenben epul. Ennek csu- 
csan a Habsburg-zsido alapitasu egyetem, az innen indulo Egyetem 
sugarut (korabban Horthy majd a Tanacskoztarsasag nevet viselve) 
vezet el az ugyancsak zsido eredetu Deri Muzeum iranyaba, e ten- 
gelyen deire a Zsinagogakert formalodik, itt van a kotelezo holoka- 
uszt-emlekmii, mindez pedig a Nagytemplom fizlkai kozelsegeben. 
Debrecen 3 orszaggyulesi kepviseloje kozul ketto zsido. Kosa Lajos 
polgarmester nem magyar, hagyomanyos. kereszteny hanem libera- 
lis zsido erdekeket szolgal. Kosa latszolag varosfejleszto, valojaban 
ertekrombolo. a helyi onkormanyzat egyszemelyes diktatora.



A konvergencia noi oldala

Marai joslata beigazolodik; kommunizmus tragedia, de az igazi 
ellenfel mindig a ..nemzeti” jelmezbe oltoztetett, kepmutato. kapzsi 
jobboldal."

Oly korban elunk, amikor (Juvenalis utan) nem lehet szatirat nem 
irni. A Kosa Lajos altal felvetett nagykoah'cios vizio gazdasagi, penzugyi 
vonalon mar megvalosult, sot noi szinten is. bizonyiteka a ..feminin 
konvergencia". A Hajdii-bihari Napio 2007. februar 16-i szamanak ci'm- 
oldalan Kosa Lajos es Gyurcsany Ferenc felesegenek kepe jelent meg. A 
holgyek tiszta (asvany-) vizet tdltenek egymas poharaba egy noi karri- 
erepitessel foglalkozo konferencian. Mintha ezt mondanak:

Kosane: Ugy sajnalom, amikor Te Feridet bantjak!
Gyurcsanyne: Draga Gyongyim, en is Veled erzek, amikor a Te 

Lajosodnak akarjak a fejet venni!



2007 osze - az elmulasztott valtoztatas

A koztarsasagi elnok napirend elott szolalt fel az Orszaggyules oszi 
idoszakanak megnyitojan. a ritka alkalom akar meghatarozo is lehetett 
volna az utobbi evek torteneti'rasaban. A kozismerten fesziilt politikai 
helyzetet fokozta, hogy a kesziilo vagyontorveny miatt a Parlamenten 
ki'viil tiintetok gyulekeztek. Ekozben a kepviselok lathato nyugalommal 
ultek szekiikben, a beszed utan pedig a vezerszonokok mondhattak el 
jol elokeszi'tett es betanult gondolataikat. Az elnoki beszedben szo 
esett az alkotmanyossagrol, bizalomrol, mondvan: „A bizalmat a vila- 
gos ertekrend, a pontos fogalomhasznalat, a tiszta beszed taplalja.”

A vilagos ertekrend hianyara azonban hamar feny deriilt. amikor az 
elnok owa intett az Arpad-savos lobogo hasznalatatol. Ez epp Arpad 
eveben esett meg, amikor a fejedelem halalanak I 100. evfordulojarol 
illett volna megemlekezni, kiilonoskepp a parlamenti ulesszak meg- 
nyitasakor. Ennek elmulasztasaval az utokor, a magyar tortenetlras e 
pillanatot. es az elnoki beszed egeszet is a legmagasabb szintu nem- 
zetgyalazasnak nevezheti majd. A koztarsasagi elnok e megnyilvanula- 
saval feledte Kolcsey Himnuszanak azon sorait is. melyben Arpad hos 
magzatainak dicsoi'teserol ir. Solyom elnok nem szolt arrol sem, hogy a 
zsido tortenetlras Arpad szerepet olyan modon kerdojelezi meg, hogy a 
zsido jelenletet a Karpat-medenceben I 700 evesre. azaz Arpadot meg- 
elozo korra teszi. Az Arpad-evfordulonal jobb alkalom nem ki'nalkozha- 
tott volna, hogy a sorozatos zsido tortenelmi ferdi'tes gyokere legalabb 
szoban melto cafolatot kapjon.

A beszedben elhangzott meg: „merhetetleniil rombolo az alapok 
megkerdojelezese. A rendszervaltas tenyeinek ketsegbe vonasa az al- 
kotmany alol akarja kihuzni a talajt.” Budapesten a Gellert Szalloban 
marvany emiektabla hirdeti, hogy 1988-ban Habsburg Otto jelenlet- 
eben ott alakult ujja a Magyarorszagi Paneuropai Unio. Tehat kobe ve- 
sett bizonyi'teka van annak, mikor adtak el az orszagot a kommunistak 
a Habsburgoknak, s I'gy keriilt az allamvagyon (kommunista) zsido kez- 
bol (kulfoldi) zsidoeba. Ez ugyanolyan teny, mint a rendszervaltasnak 
hazudott folyamat eddigi I 7 eve, melyre a nevezetes napon, 2007. 
szeptember lO-en a vagyontorveny orszaggyulesi megszavazasa tette



fel a koronat. A szabadrablas immar ujabb torveny szerint is folytatod- 
hat, hacsak...

Bar az elnoki beszedrdi elhangzott nyilatkozatok alapjan annak mon- 
dandoja vermerseklet szerint egyarant nevezheto visszafogottnak vagy 
langyosnak. reszben jobbra, tobbet baira bolintva, a hatterhatalomnak 
mindketto megfelelt. Az MSZP megis tobbet vart volna, Lendvai lldiko 
egyenesen ..kemenyebb cs egyertelmubb mondatokat” . Bar 6 ezt mas- 
fajta elhatarolodasra ertette. a kemenyebb kiallas egy magyar koztarsa- 
sagi elnok eseteben az Arpad-savos zaszio mellett lett volna kivanatos. 
Az elnoki beszedben szo esett meg a ciganyellenessegrol, a zsido szo 
azonban nem kerult bele, helyette a szenvedesre, iildozottsegre. haial- 
raszantsagra, kitaszitottsagra utalo fogalmak szerepeltek az elmarad- 
hatatlan holokauszt fejezetben. Pedig erdemes lett volna idezni Szava 
Vince: Cigany miniszterelnokot hazanknak? cimu konyve rimbe szedett 
mottojat: ..Mindenkori magyar kormany. a nepeddel nagyon jol banj. 
Legyen svab, zsido vagy roma, jojjon el a beke kora.!” Mielott barki e 
sorok irojat megvadolna, idezhetem sajat konyvem (Zsido eletter, zsido 
hazugsagok) elozeket is: ,.Ne erjen senkit hatrany ki zsido vagy cigany: 
dc erdemtelen s arulo megse legyen kiraly”

Ha a nap esemenyeit sorba vessziik. a Solyom- es Gyurcsany-beszed, 
az ezt koveto felszolalasok, a vagyontorveny megszavazasa egyazon 
forgatokonyv szerint, a hatterhatalom a penzvilag urainak erdeket kep- 
viselve zajlott. Solyom. mint a haloban vergodo madar, vezerszonoka 
volt a tovabbi nemzetellenes megnyilvanulasoknak. Ebben a nagy al- 
nemzeti szinjatekban nem az alkotmanyossag es a (nem letezo) biza- 
lom elemzese az orszag valos gondja, ami az idei oszi esemenyeket 
alaki'thatja. Az elmult egy ev ket legnevezetesebb kozeleti vallomasa 
az elhi'result Gyurcsany-fele oszodi, es nemreg a Szetey-fele homosze- 
xualis kitarulkozas volt. Fogadjuk el mindkettot oszintenek, amit mar 
csak azzal lehetett volna feiulmulni, ha a hivatalat erdemtelenul bitorio 
miniszterelnok a kozelgo szeptember 17-i evfordulon lemondott volna 
es ujabb oszintesegi rohamaban azt is bevallhatna, amit kormanyaval 
- es elnoki hallgatassal - csupan az utobbi evben a magyarsag ellen 
elkovetett.



Orvos vagyok. Ha a miniszterelnok betegem volna, titkait eskumhoz 
hl'ven oriznem. De a tunetek a kepernyorol olvashatok le, I'gy mindenki 
szamara nyilvanosak, illetve kiemelten kozerdekuek. Tehat felelos orvo- 
soknak korusban kellene hirdetniiik, hogy Gyurcsany beteg, megpedig 
szellemileg sulyosan. es a media jovoltabol orszagosan fertoz. A kor- 
kep osszes jele leolvashato a 2007-es oktoberi kozszerepleseibol. Ezert 
nines csodalkoznivalo azon, hogy beteg az orszag is.

Magyarorszag sorsa Debrecenbol az oktoberi esemenyek tiikreben 
ertelmezheto. Oktober 31 -en a Reformacio Emieknapjan a varos a ko- 
vetkezo ..kulturalis” esemenyeket ki'nalta: Erotikus est Vamos Miklossal 
(jelkep ertekuen a ..Kolcsey Kozpontban), az egyetemi szorakoztato- 
kozpontban Halloween party, mikozben a Nagyallomasra jol idozi'tet- 
tem megerkezett a holokauszt emiekvagon, ami az orszagjaro emle- 
keztetes resze. A fentiekbol olvashato ki legtisztabban, hogy itt (es az 
orszagban) liberalis, amerikai, zsido erdekervenyesites van. Ennek tiikre 
tortenelmi iinnepeink kiszorltasa. a magyar hagyomany elferdi'tese a le- 
lekolo agymosas eredmenye.

A holokauszt vdndorkidllitds vagonja a debreceni Nagydllomdson



Sdlyom Ldszid emleksorai a rnddi zsinagogdban

Mikozben fizetett politologusok bobeszeduen elemzik a mindenko- 
ri allamelnbki beszedeket, nem esik szo Solyom Laszlonak es Solyom 
Erzsebetnek nemreg (oktober 8-an) a madi zsinagogaban tett latogata- 
sarol. A szokasos. masok altal gondosan szerkesztett. bnallo veleme- 
nyunek semmikepp nem nevezheto elnoki beszedek mellett a zsinagoga 
emiekkonyvenek sorai bizonyi'tottan Solyomtol szarmaznak, [gy forras- 
ertekuek: ..Megrendi'to, de egyben vigasztalo is talalkozni a hazai zsi- 
dosagnak ezzel a nagyszeru alkotasaval. Ha nem is Madon, de fontos, 
hogy ismet es elvalaszthatatianul egyiitt vagyunk. Ehhez a kozosseghez 
azonban multunk is hozzatartozik.” Madon ma nem elnek zsidok, So
lyom megis, most es minden tettevel hodol a zsidosagnak, es akkor is a 
holokausztrol szol, amikor az orszag mast varna. Peldaul azonnali elha- 
tarolodast Peresz elnok provokati'v beszedetol. Ez nemcsak nem tbrtent 
meg, hanem valojaban Peresz mondta ki azt, amire figyelmeztetni S6- 
lyomnak lenne kotelessege: ..Vigyazo szemetek a zsido gyarmatosi'tasra 
vessetek!”

2006 es 2007 oktoberi esemenyei egyazon folyamatot tiikroztek. A 
2006-OS oktober kulsoleg brutalisabb es zajosabb volt, 2007-ben ugyan- 
ez mar egy fajdalmasan elnemitott orszagban zajlott. Szanalmas volt 
latni a hazaarulok koszoruzasait a lezart temeto 30! -es parcellajaban, a 
lezart Andrassy ut Operahazaban szavak nelkiili tancjatekka silanyitva 
a szabadsag gondolatat, a „vaskefenel” a zavaros szinjatekot, majd a



Hosok teren a szotlanul koszoruzo kozjogi meltosagokat. Valoszmuleg 
egyediili Europaban, hogy az orszagzaszio felvonasa a rendszer ellen til- 
takozok hatterzajaval vegyes. Ezt csak azzal lehetett relulmuini, hogy a 
november 4-i zarorendezvenyt (a kiadott programtol elteroen) mar nem 
is kozvetithette eloben a televi'zio. mert a tiintetok szirenaja athallasos 
lett volna. A gondolkodo magyaroknak szivebol szolt e szirena!

A tiltakozas csak szavakba bntve hangzik Gyurcsany ellen. A tovabbi 
negy kozjogi meltosag adja a hatteret, vcdelmct, hozzajarulast mindah- 
hoz. ami ebben az orszagban tortenik. Gyurcsanytol az Orszaggyules es 
az Alkotmanybirosag elnokcn at. a legfobb iigyesz segedletevel Solyo- 
mig tart a nemzetellenes osszefogas lancolata. Gyurcsany pedig beteg. 
es csak a hatterhatalomnak lehet az erdeke a beteg miniszterelnok tul- 
eltetese, az orszag betegen tartasa, ami a politikai eutanaziahoz vezet. 
Itt halalba segites folyik. sikerpropagandaval koritve. Alsagosak Solyom 
szavai, amikor epp a most kezdodo VilagTudomanyos Forum elozetese- 
ben arrol szol, hogy CyOKERES SZEMLELETVALTOZASRA VAN SZUK- 
SEGI Nem teszi hozza, hogy kijelentese nem csak a kornyezetvedelemre 
ervenyes. A valos hatarok a kozeletben mashol huzodnak, mint amit a 
media sugall. Pedig osszefogas mindannyiunknak kellene, mindannyiuk 
ellen.
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7\ Debreceni Egyetem diszudvardn az emeleti pdrkanyok alatt a vdrosban tanult 
hiressegek emIMdbldi sorakoznak. kozluk Csokonai Vitez Mihdly, Kdlcsey Ferenc, 

/irany Jdnos es a XX. szdzadbdl Medgyessy Ferenc es Moricz Zsigmond.

/) XX. szdzad mdsodik felebol meg senkinek a neue nem szerepel e panlheonban. 
Wiiss Albert Debrecenben azon a Mezogazdasdgi Akademidn tanult. 
amely ma az egyesitett egyetem resze. Sziiletesenek 100. evfordutojdn. 

2008-ban neve arany betukkel kerulhetne fel a tdbldra.
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Kenezy Gyula dr.; A szabadkomuvessegrol, Debreczen sz. kir. varos 
Konyvnyomda-vallalata. Debrecen, 1916

Jelentes a Debreczen Keleten dolgozo Korosi Csoma Sandor testve- 
rek es testveri paholy 1916. evi mukodeserol . Debreczen sz. kir. varos 
Konyvnyomda-vallalata, Debrecen, 1916
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Leel-Ossy Lorant: „Rubra mater” , Megjegyzesek egy torteneti es elet- 
rajzi konyvhoz, amibol 30 ev hianyzik, Egyetemi Elet, 1990. junius 22.

Lampe Laszio: Dr. Kenezy Gyula, a Debreceni orvoskepzes nagy alak- 
jai, 5. fiizet, Debrecen, 1994

Varga Emma: DOTE-emlekkonyv, Pillanatok az Orvostudomanyi Egye
tem 75 eves tortenetebol, kiadja a DOTE Kollegiumi Bizottsaga, Debre
cen, 1994
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alakjai, 9. fiizet, Debrecen, 1994

Comba Szabolcs; Dr. Endes Pongrac, a Debreceni orvoskepzes nagy 
alakjai. Debrecen, 1995

Nagy Attila: Hogyan epitkezget a DOTE? Uropath kiado, Debrecen, 
1997
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Nagy Attila I'rasainak jegyzeke, 
a megjelenes forditott iddrendjeben:

21. Eurokommunista Egyetcmvaros (Uropath, 2007) 1200 Ft 
ISBN 978 963 86561 2 3

20. Kolcsey halala... es a zsidok honfoglalasa (Uropath, 2007) 1480 Ft 
ISBN 978 963 86561 8 2

19. Ellenforradalmi kiskate (Uropath, 2006) 350 Ft 
ISBN 963 87381 0 3
Ha 1956-ban forradalom volt, Kadar munkas-paraszt kormanyat 
kell ellenforradalminak atminositeni. Osszefoglalo a 2006-os okto- 
beri esemenyekrol.

18. Boldog emieku Debrecen (Uropath, 2006) 4500 Ft.
ISBN 963 8656! 7 4
Tortenelmi kepeslapok es kepek Csokonai koratol napjainkig.

I 7. Tenyek 2000 - minikonyv (Uropath, 2005) 700 Ft 
ISBN 963 86561 6 6
A korabbi Tenyek ten'teken c. konyv mini valtozata.

16. Zsido eletter, zsido hazugsagok (Uropath, 2005) 980 Ft 
ISBN 963 86561 5 8
Amit a magyar politikai partok kiszolgalnak.

15. Koser komedia (Uropath, 2004) 700 Ft 
ISBN 963 86561 3 I
A debreceni epitkezesek hattere es legujabb kronikaja

14. Churchill Budapesten (Uropath, 2004) 200 Ft 
ISBN 963 8656! I 5
Osszefoglalo fuzet arrol, hogyan lehet Budapestbol lij Jeruzsalem. 
Pedig Churchillnek Budapesten, Orbannak Debrecenben es a nem- 
zetkozi zsidosagnak a magyar parlamentben semmi keresnivaloja 
nines.



13. Milyen volt Debrecen 1927-ben? (Uropath, 2004) I960 Ft 
ISBN 963 86561 0 7
Paify Jozsef Debreceni kalauzanak reprint kiadasa. Dr. Nagy Attila 
eloszavaval)

12. Alattomos agymosas (Uropath, 2004) 700 Ft 
ISBN 963 214 500 3
Kelet-Europaban Habsburg alapokon. kommunista hatterrel cionista 
unio formalodik. A mediadiktatura es a szabadkomuvesseg diadala.

I I .  EUROCIONIZMUS (Uropath. 2003) 700 Ft 
ISBN 963 214 012 5
E ci'mszo meg hianyzik az ertelmezo szotarakbol. mikozben a cio
nista erdekervenyesites gatlastalanul munkalkodik Europaban.

10. Az EURO-birodalmi sas karmaiban (Uropath, 2003) 700 Ft 
ISBN 963 206 869 6
Az Europai Unios csatlakoztatas elott megjelent iras a ncpszava- 
zas elhallgatott kerdeserol, hogy akart-e Magyarorszag egy zsakba- 
macska-szerzodes szerint a szabadkomuves Nyugat-Europahoz 
csatlakozni.

9. Kek-sarga szovetseg (Uropath. 2002) 200 Ft 
ISBN 963 204 6900
2002-ben ket valasztas volt Magyarorszagon, mindketto az unios 
(kek-sarga) erdekek szolgalataban. A gondolkodas egysegesitese a 
valos tajekoztatas mellozesevel tortent.

8. Bencze T, Nagy A.: Udvozlet a regi Debrecenbol - Greetings from 
the old Debrecen (Uropath, 2002) 2200 Ft 
ISBN 963 202 888 0 (masodik kiadas)
Varostortenet a szerzok gyujtemenyebol szarmazo regi kepeslapok 
bemutatasaval.



7. Sotetkek valasztas - nemzetiszin arulas (Uropath, 2002) 980 Ft 
ISBN 963 202 491 5
A 2002-es orszaggyulesi valasztas parja lehet az 1947-es halvany- 
kek cedulasnak, mert a tomegek megtevesztese mindig a kor tech- 
nikai szinvonalan, egykor cedulaval. most pedig szamitogeppel tor- 
tenhetett.

6. Nemzetiszin EURO-logia (Uropath. 2002) 980 Ft 
ISBN 963 00 9357 X
Magyar nemzeti szinekbe bujtatott idegen jelkepek alatt a nem- 
zetkozi szabadkomuvesseg cpiti az eurokonform orszagimazst. A 
tenyek ismerete a gondolkodo emberek euroszkepticizmusat ala- 
pozza meg.

5. Lopakodo szabadkomuvesseg (Uropath. 2001) 980 Ft 
ISBN 963 00 6200 3
A debreceni latvanyberuhazasok csucsa. hogy a debreceni Kos
suth teren. a Nagytemplom elott dollarpiramis formalodott. A teret 
Orban avatta. ahol Lagzi Lajcsi is daridozott.

4. Tenyek teriteken (Uropath, 2000) 500 Ft 
ISBN 963 00 3339 9
A civisvaros Trianonja. az ovaros es a Nagyerdo gatlastalan puszti- 
tasaval. amit azonban varosfejlesztesnek es termeszetvedelemnek 
csufolnak.

3. A lathatatlan Debrecen (Uropath. 1999. 2002) 980 Ft 
ISBN 963 00 8954 8 (harmadik kiadas)
A civisvarosban egykor a Szozat es a Himnusz koltoje is lakott, 
hazaik ma lathatatlanok. Vdrosmarty emleket csak tabla jeloli. K6I- 
csey hazara meg ennyi sem utal, mert Lenin szobor allt a helyen. 
Ma ugyanitt a nyugati iizletvilag erdekeit szolgalo kongresszusi 
kozpont van.



2. A letrontas dicserete (Uropath, 1999) 300 Ft 
ISBN 963 03 6941 9
Kisvaros a ..huniglobalizacioban". ahol dicsoi'to sajtokampany mel- 
lett zajlik a hagyomany- es ertekrombolas.

I. Hogyan epi'tkezget a DOTE? (ertsd: Debreceni Orvostudomanyi 
Egyetem) (Uropath. 1997) (Piiski, 1998) 980 Ft 
ISBN 963 9040 74 6
A szerzo elso konyve. mely kozeleti botranyt kavart. Ennek kovet- 
kezmenye lett, hogy irojat a konyv megjelenese utan azonna! elbo- 
csatottak egyetemi allasabol, mivel az indoklas szerint az egyetemi 
rossz hi'ret keltette. Az igazmondas beismerese a mai napig varat 
magara.
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