
Rendszerváltó Archívum 2018/3

80

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

Két megemlékezés

Brüsszeli emlékek
Lovas Istvánnal 2004-ben ismerkedtem 
meg, a Magyar Nemzet főszerkesztő-he-
lyettese kért meg, hogy szerezzek neki 
Brüsszelben egy lakást, mert ő lesz a Ma-
gyar Nemzet brüsszeli tudósítója� Én ak-
kor már egy éve az Európai Parlament 
„eurorealista” csoportjánál dolgoztam, ott, 
ahova nemsokára a UKIP vezére, Nigel Fa-
rage is megérkezett egyetlen céllal, hogy 
az angolokat kiléptesse az unióból, ami 
a végén sikerült is neki� Pistát csak rá-
dióból ismertem, s egy barátomat kértem 
meg, hogy adjon leírást róla, és ez olyan 
alaposan sikerült, hogy amikor a Gellért 
Szálló kávézójában találkoztunk, rögtön 
felismertem� Igaz, nem volt nehéz, mert 
egy fejjel kiemelkedett a kávéház közön-
ségéből�

A brüsszeli évek során – mintegy hét évet 
töltöttünk kint együtt – hetente találkoz-
tunk, általában a hét végén tettünk bi-
ciklitúrákat Bandival, egy harmadik tár-
sunkkal Brüsszel legnagyobb parkjában, 
a Bois de la Cambre-ban� Bandival, be-
csületes nevén Barcs Endrével egy kiállí-
táson ismerkedtem meg, ahol mind a ket-
ten egyedül lófráltunk, ő szólított meg, és 
angolul kezdtük, de mikor kiderült, hogy 
mindketten Budapestről érkeztünk, már 
magyarul folytathattuk� Ő akkor a Hír Tv 
tudósítója volt�

Bandi Pistát ismerte már, ők abból az al-
kalomból jöttek össze, hogy egy sajtótájé-
koztatón Pista Bandi szemére hányta egy 
álexkluzív tudósítását, ám a várt heves til-
takozás helyett Bandi készséggel elismer-
te Pista igazát� A nem várt reakció Pistát 
úgy megrendítette, hogy utána a legjobb 
barátok lettek� Így jöttünk össze hárman, 

a hétvégi biciklizések hármasa, el is ne-
veztük magunkat „a három nagynak”, 
ami csak rájuk illett, én egy kedves járó-
kelő által készített felvételen úgy nézek 
ki a két 190 centiméteres ember között, 
mint egy Miki egér� A parkban lévő tavat 
tíz perc alatt lehetett megkerülni, négy 
ilyen kör után elmentünk sörözni� Pista 
volt, aki a leghamarabb megszomjazott, a 
végén már a körök száma is csökkent, két 
kör után jött a két kör sörözés, ezt nevez-
tem el Lovas-túrának� Néha elmentünk 
„Európába”, így neveztük a vidéket, amely 
még mentes volt a bevándorlóktól, Gent, 
Brugge, Knokke vagy a környező országok 
szebb vidékei� Egy alkalommal Pista talált 
egy hirdetést, hogy Aachenben olcsón le-
het kapni egy formás bőröndöt, ami meg-
tetszett neki, és meg is szervezte az utat� A 
végén nagyjából háromszor annyit költöt-
tünk, mint amennyit a bőröndön spórolni 
lehetett, de legalább megnéztük a dómot, 
ahol a költő, Faludy szavaival „bronzból 
vert szarkofágban / Nagy Károly császár 
halva fekszik”�

Általában azonban Pista lakásán gyűltünk 
össze, ahol kedélyes borozgatás közben 
főleg európai és világpolitikai dolgokról 
beszélgettünk, és többé-kevésbé egyet is 
értettünk� Az egyik fő téma Európa iszla-
mizációja volt, ami a szemünk előtt ját-
szódott le, s engem és Pistát biciklilopá-
sok következtében közvetlenül is érintett� 
Bandi azonban inkább az előnyeit élvezte, 
fantasztikus kapcsolatteremtő képessége 
révén jóban volt mindenkivel� Be tudott 
például állni arab gyerekek futballcsapa-
tába, és a haját is három euróért vágatta 
valamelyik arab borbélynál, míg nekem 
„egy jobb helyen” ez huszonöt eurómba 

Szomorú kötelességnek eleget téve emlékezünk kollégáink írásaival előbb a 
rendszerváltás utáni magyar újságírás kiemelkedő alakjára, Lovas Istvánra 
(1943–2018), valamint Nagy András (1953–2018) grafikusművészre, a Hitel fo-
lyóirat képszerkesztőjére.
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került� Legtöbbet egyébként Európa jö-
vőjéről beszélgettünk� Nekem volt egy de-
mográfiai modellem, amely azt vetítette 
előre, hogy Nyugat-Európa iszlamizációja 
gyakorlatilag megállíthatatlan folyamat, 
csak idő kérdése, mikor kerül a muszlim 
lakosság többségbe Nyugat-Európában 
(nagyjából e század végére)� A parlament-
tel és a bizottsággal való napi kapcsolat 
során közvetlenül érzékeltük az unió ve-
zetőinek koncepciótlanságát, vagy inkább 
azt, hogy amit az unió vezetői akarnak, az 
mennyire nincs összhangban sem a népa-
karattal, sem a gazdasági realitásokkal�

Pista gyakran tett fel „találós kérdéseket”, 
hogy ez vagy az a politikai folyamat miért 
kezdődött, vagy hogy miként érhet véget� 
A „mi időnkben” zajlott a második iraki 
háború, és fel voltunk háborodva azon, 
hogy hogyan lehet egy kolosszális hazug-
ság alapján több százezer ember halálát 
okozó háborút indítani� Világos volt, hogy 
csak okot kerestek a háború megindításá-
ra, amit el lehetett adni a népnek� A folyó 
háború esetében a negyven perc alatt be-
vethető tömegpusztító fegyvereket, az első 
iraki háborúnál pedig az inkubátorból ki-
dobált csecsemőket� A cui prodest? (kinek 
áll érdekében?) kérdésére is megadtuk a 
választ, és hogy lelkünk nyugalmát meg-
mentsük, meg is írtuk, ahányszor csak 
lehetett, tájékoztatva a mi cikkeinkkel az 
olvasókat�

Az összejövetelek kedélyességéről főleg 
Bandi gondoskodott� Nagyon jó memóriá-
ja, rendkívüli mesélőtehetsége és fantasz-
tikus történetei voltak� Ő az apja révén 
(Barcs Sándor, az MLSZ elnöke az Arany-
csapat korszakában) már fiatal korában 
magas körökben forgott, s ennek révén 
Fidel Castrót kísérte éjszakai lokálokba, 
Kádárnak fordított angol filmek vetítésén, 
vagy rocksztárokkal poharazott (írt is erről 
egy könyvet Rockzenei kézikönyv címmel)� 
Legjobban azonban azon derültünk, 
amikor elmesélte, hogyan játszotta el egy 
korhadt, kidőlt fakereszt szerepét valamely 
darabban, Bandi ugyanis színész is volt�

Lassanként azonban valamennyien ha-
zajöttünk Brüsszelből, és itt már ritkáb-
ban találkoztunk hárman, én azonban a 

Törésvonalak című tévéműsor kapcsán 
hetente tartottam a kapcsolatot Pistával�

Legutoljára egy hónapja nálam, Sukorón 
jöttünk össze néhány külpolitikával fog-
lalkozó újságíró társaságában, és azon 
törtük a fejünket, hogyan lehetne ellen-
súlyozni azt a negatív propagandát, amely 
a nyugati sajtót elöntötte Magyarország-
gal kapcsolatban� Valamennyien naponta 
néztük át a nyugati lapokat, és valóban 
elkeserítő az az ellenséges egyoldalúság, 
sokszor kifejezett hazugság, amely a nyu-
gati sajtóból felénk árad, és amivel napon-
ta szembe kell néznünk� Valamennyien 
tisztában voltunk vele, hogy ez nagyjából 
egy tucat újságíró műve, azoké, akik a 
hazai balliberális értelmiség rossz szelle-
mét erősítik fel a világlapok hasábjain� A 
jelenség hungarikum, sehol máshol nem 
tapasztalható, Pista kolerikus természe-
te révén ezeken nagyon fel tudta húzni 
magát, és igyekezett is válaszolni a maga 
stílusában, amit sokszor szélsőségesnek 
véltek, pedig semmi más nem volt, mint 
a pontos tájékoztatás, olyan dolgok ki-
mondása, amelyeket mások nem mertek 
kimondani, pedig nagyon jól tudták�

Pistának kinn, Brüsszelben valamennyi 
politikai irányzattól voltak jó ismerősei, az 
számított, hogy lehet-e valakivel értelme-
sen, elfogultság nélkül beszélgetni� Elég 
határozott volt véleményében, de észér-
vekkel meg lehetett győzni� Nagyon tudott 
lelkesedni, de tudott nagyon csalódni is� 
Legutolsó vitánk erről Trump kapcsán ke-
rekedett, akinek megválasztásáért druk-
koltunk a Törésvonalakban� Trump nem 
egészen azt a politikát kezdte, mint amit 
ígért, eredeti tanácsadóit fokozatosan 
felváltották a „mély állam” köreiből szár-
mazó tanácsadók és tárcavezetők� Pista 
nagyot csalódott, én pedig azt mondtam, 
hogy várjuk ki a végét, „aki a szép nőket 
szereti, rossz ember nem lehet”, a végén 
mégiscsak meg fogja valósítani eredeti 
politikáját, most széllel szemben, mint a 
vitorlásnak, krajcolni kell� Nagy dolog len-
ne, ha békét tudna Koreában teremteni, 
ráadásul kétségkívül sok az ellendrukker 
a saját adminisztrációjában� De akárhogy 
alakul is, ezt már Pistával nem fogjuk 
megbeszélni�
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Látni urnában annak hamvait, akivel 
négy héttel korábban még együtt ittunk, 
nevetgéltünk, tervezgettünk, és semmi 
sem utalt az elmúlásra, maga a döbbenet� 
Ki fogja pótolni? Ki fogja naponta 9-10 
nyelven átnézni a napi sajtót, és ki fog 
tudósítani azokról a hírekről, amelyekről 
más forrásból a magyar társadalom 
nemigen hallhat? Valószínűleg senki� 
Életében nem kapott sok elismerést, 
hacsak az olvasóktól nem, akik sok ezren 
a temetésén is részt vettek� Talán méltó 

lenne egy díjat elnevezni róla, hogy emléke 
megmaradjon� És hogy elismerésben 
részesüljenek azok az újságírók, akik 
elég bátrak és széles látókörűek ahhoz, 
hogy olyan dolgokról tájékoztassák az 
olvasókat, amelyeket a fősodratú sajtóból 
sohasem tudhatnak meg�

lóRÁnt kÁRoly

(Az írás a Magyar Hírlap 2018� július 12-
ei számában jelent meg�)

Búcsúzunk Nagy Andrástól

Kézhez véve Nagy András barátunk gyászjelentését megrendülve meredünk magunk elé� 
Tíz nappal halála után siratjuk, imádkozunk lelke üdvéért� Nagy László és Szécsi Margit 
fia égi ajándék volt szüleinek, akiknek örökségét példásan éltette haláluk után is híveik-
kel együtt� Feledhetetlen alakja, konok hűsége, alkotóművészete és szolgálata maradan-
dó emlék� Őrzi mindezt számos könyve, a Hitel folyóirat és a Bethlen Gábor Alapítvány 
arculata, kiadványok sora és iszkázi emlékházuk is� Kiemelkedő könyvművészete, kép-
szerkesztői tevékenysége, karakteres művészetkritikái, grafikái a magyar kulturális élet 
minőségét, a szellemi honvédelem képviseletét emelték méltó színvonalra� Űrt hagy maga 
után, hiányozni fog mindannyiunknak�

Őszinte együttérzéssel, szeretettel gondolunk kedves családjára, osztozunk gyászukban� 
Babits Mihály versének egy részletével búcsúzunk Andrástól:

„Ki farag valaha bennünket egészre, 
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, 
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, 
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

Szenvedésre lettünk mi.

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni: 
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni, 
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya 
beállítson majdan szobros csarnokába�

Krisztus urunk, segíts meg!”

(Psychoanalysis Christiana, részlet)

Isten fogadjon fiának és nyugosztaljon kedves Barátom!

A RETÖRKI és a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma nevében búcsúzom tőled� Há-
lásan köszönöm, hogy a kezdet kezdetétől velünk voltál, segítettél, elkészítetted ragyogó 
emblémánkat, tervezted kiadványainkat, első honlapunkat, szolgáltad közös céljaink va-
lóra váltását�
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A magyar művészeti életben is igazi képviselőnk lettél, társa Nagy Gáspár titkárunknak, 
Csoóri Sándor és Illyés Gyula alapítóinknak, Szervátiusz Tibornak, a Márton Áron Em-
lékérem kitüntetésünk alkotójának, meg sok kitüntetettünknek, akik szüleiddel együtt 
már várnak rád az égi seregben� Vigyázzatok népünkre! Isten áldjon benneteket!

Nagy András grafikus, könyvművész� (Budapest, 1953� március 8� – Budapest, 2018� 
augusztus 16�)

A Magyar Iparművészeti Főiskola Tipográfia Tanszékén 1976-ban végzett, 1994-ig a Heli-
kon Kiadó műszaki szerkesztője, tipográfusa volt� Szabadfoglakozású könyvtervezőként, 
illusztrátorként folytatta pályáját, számos kiadónak dolgozott sikerrel� 1996-tól 1999-ig 
a Magyarok Világszövetsége hivatali munkatársa, titkárságvezetője volt� Számos program 
szervezése és világszövetségi kiadvány készítése fűződik nevéhez� A Bethlen Gábor 
Alapítvány arculatát az általa készített BGA kiadványok, az első honlap, az embléma 
határozza meg� 2012-től a Hitel folyóirat képszerkesztője� A folyóirat megújult arculata is 
neki köszönhető� Számos elismert könyv, szépirodalmi mű között – szülei – a Nagy László 
és Szécsi Margit költő-házaspár könyveinek is tervezője� A Nagy László Szellemi Öröksége 
Alapítvány létrehozója, éltetője, a Hitel folyóirat rovatvezetője, a Hitel Könyvműhely 
könyvszerkesztője� Magyarságszolgálatát Teleki Pál Érdeméremmel (2009), grafikus 
és könyvművész munkásságát Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2015) kitüntetéssel 
ismerték el�

BAkos istVÁn

Az elmúlt negyedév fontosabb eseményei
Újabb könyv a nemzetépítő demokratákról

Június 13-án mutatták be a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kon-
ferenciatermében Szeredi Pál A nemzetépítő demokratikus ellenzék története 1987–1989 
című monográfiáját� A kötet tulajdonképpen folytatása a három évvel ezelőtt megjelent 
Nemzetépítő demokratikus ellenállás a Kádár-korban, 1956–1987 című kötetnek� A szerző 
egyértelművé tette: 1987� szeptember 27-e, az első lakiteleki találkozó időpontja a határ-
kő, amikor „a rendszerkritikusi szerepkört fölváltotta a rendszerváltoztató feladat”�

A könyvbemutatón Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója hangsúlyosan tért ki a semle-
gesség és szuverenitás kérdésére� Hiába tűnhet harminc év távlatából naivitásnak, az 
MDF alapítói komolyan gondolták szuverén államok Lengyelországtól a Balkánig tartó 
együttműködését, amelynek semlegességét nemzetközi szervezetek garantálják� „A való-
ság rácáfolt erre az elgondolásunkra is” – összegzett a főigazgató, hozzátéve: ezért is kell 
kutatni és megtalálni azokat az erőket, amelyek torzították a rendszerváltás folyamatát�

(Medveczky Attila írása alapján / Magyar Fórum)

M. Kiss Sándor köszöntése
Utak a Teleki térről címmel jelent meg tanulmánykötet M� Kiss Sándor történész, a RETÖRKI 
főigazgató-helyettese hetvenötödik születésnapja alkalmából� A könyvben szereplő 
tanulmányok szerzői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi tanszékvezetőjének 
tanítványai� M� Kiss Sándort tisztelői – köztük Intézetünk munkatársai – a budapesti 
Párbeszéd Házában köszöntötték� Az ünnepségen a „régi harcostársak” nevében Kiss Gy� 
Csaba, irodalomtörténész, intézetünk külsős munkatársa idézett fel néhány közös em-




