
2019. NOVEMBER 8.�

Rajk László özvegyeként levelet kap-
tam Schmidt Mária kormánybiztos-
tól. Arról értesített, hogy pár hete el-
hunyt férjem neve és képmása szere-
pelni fog egy olyan bélyegsorozaton, 
melyet a Magyar Posta Zrt. bocsát 
ki a „30 éve szabadon” Emlékbizott-
ság tagjainak javaslatára, akik, mint 
a kormánybiztos írja, „nagy öröm-
mel (sic!) és hatalmas megtisztelte-
tésként élték meg döntésüket”.

A kormánybiztos levelében ténye-
ket közöl.

Hogy az Emlékbizottság döntése 
értelmében Csengey Dénes, Csoóri 
Sándor, Csurka István, Karátson 
Gábor, Krassó György, Sütő And-
rás és Solt Ottília mellett immáron 
a halott Rajk László is a „rendszer-
változtatásban aktív és meghatáro-
zó szerepet vállaló közéleti szemé-
lyek” azon kiválogatott, szűk köré-
be tartozik, „akik kiállásukkal, áldo-
zatvállalásukkal járultak hozzá kö-
zös identitásunknak legnemesebb 
hagyományainak erősítéséhez”. 

Hogy a postabélyeget ünnepélyes 
keretek között bocsátják forgalom-
ba, mely eseményen az én jelenlé-
temre is tisztelettel számítanak. 

Hogy a kormánybiztos és az Em-
lékbizottság tagjai – Kövér László, 
Gulyás Gergely, Lezsák Sándor, Szij-
jártó Péter, Balog Zoltán, Rogán 
Antal, Boross Péter, Papp Dániel, 
Szakály Sándor, Németh Zsolt, Or-
bán Balázs, Fekete Péter, Vashegyi 
György, M. Kiss Sándor, Karas Mó-
nika, Kónya Imre és Varga Benedek 
– büszkék a hozzátartozómra.

A halottamra, aki nem válaszol-
hat... 

A halottak nem válaszolhatnak. 
Kertész Imre, Petri György, Solt 
Ottília. És most már Rajk László 
sem.

A halottam nevében így nekem 
kell válaszolnom. Rajk László ne-
vében kell tiltakoznom az álságos 
és hazug döntés ellen. Rajk Lász-
ló nevében, aki – csakúgy, mint a 
rendszerváltás előtt Kádár dikta-
túrájában tette – az elmúlt évtized-
ben munkáival és írásaiban szaka-
datlanul kritizálta az új autokrata 
rezsim történelemhamisító törek-
véseit, a hazugságokat, a karakter-
gyilkosságokat, melyekben az Em-
lékbizottság jó néhány tagja tevé-
kenyen részt vesz.

Rajk László nevében, aki töretle-
nül tiltakozott a rendszerváltás so-
rán kialakított demokratikus intéz-
ményrendszer és a társadalmi szoli-
daritás leépítése ellen, melyekben 
az Emlékbizottság jó néhány tagja 
tevékenyen részt vesz.

Schmidt Mária egy olyan állami-
lag finanszírozott rendezvénysoro-
zat kormánybiztosaként küldte tá-
jékoztatását az Emlékbizottság ha-
tározatáról, melynek honlapján a 
férjem bátor és szabad életének, em-
beri jogi harcainak és tetteinek meg-
kérdőjelezhetetlen mércéjét, a libera-
lizmus eszméjét elutasítandó, megve-
tendő, „ósdi, állagőrző” eszmerend-
szernek nevezik, amely „felelőssé te-
hető a nemzeti közösség erkölcsi-

kulturális és társadalmi-anyagi ere-
jének csökkenéséért”. (Az idézetek 
a Terror Háza kutatási igazgatójá-
nak, Békés Mártonnak a www.30e-
veszabadon.hu honlapon megjelen-
tetett cikkéből valók.) A Schmidt 
Mária felügyeletével működő ese-
ménysorozat és annak honlapja, sőt, 
nyilvánosság előtt tett nyilatkozata-
ikban, beszédeikben és cikkeikben 
a kormánybiztos és az Emlékbizott-
ság egyes tagjai is, „a liberalizmust 
karaktergyilkosságokkal, hazugsá-

gok egész láncolatával démonizál-
ják”. (Ez utóbbi idézetet Rajk Lász-
ló A tér tágassága című, a Magvető Ki-
adónál pár hét múlva megjelenő 
könyvéből vettem kölcsön.)

Schmidt Mária egy olyan állami-
lag finanszírozott rendezvénysoro-
zat kormánybiztosaként küldte tá-
jékoztatását az Emlékbizottság ha-
tározatáról, mely rendezvénysoro-
zat eddigi eseményeiből – amíg élt 
– kimaradt Rajk László neve. Nem-
csak az ő neve, hanem másoké is, 

halottaké és élőké egyaránt. Az Em-
lékbizottság által kezdeményezett 
és a kormánybiztos által vezetett 
Terror Háza előtt felállított tárlat-
ból, és egyáltalán, a rendezvényso-
rozatnak a rendszerváltásról szóló 
programjaiból történelemhamisító 
módon hiányoznak a 70-es, 80-as 
évek ellenzéki tevékenységei, töb-
bek között azok a mozgalmak, ame-
lyekben férjem tevékenyen részt vett, 
és amelyek nélkül a rendszerváltás 
nem valósulhatott volna meg. Gon-
dolok itt a több száz bátor ember 
szolidaritásából létrejött aláírási ak-
ciókra, tiltakozásokra, betiltásokat 
vállaló kritikus művekre, műalkotá-
sokra, a szamizdat mozgalom, a 
SZETA vagy éppen a demokratikus 
ellenzék egész történetére. 

Schmidt Mária egy olyan állami-
lag finanszírozott rendezvénysoro-
zat kormánybiztosaként küldte tá-
jékoztatását az Emlékbizottság ha-
tározatáról, mely rendezvénysoro-
zat Emlékbizottságában a Kádár-
korszak demokratikus ellenzéke kö-
réből – pedig szerepük a rendszer-
váltás történetében elvitathatatlan 
– senki, de senki nem vehet részt. 
De nincs az Emlékbizottság tagjai 
között az avantgárd, az underground 
vagy az alternatív művészeti moz-
galmaknak egyetlen képviselője sem, 
holott a rendszerváltás történetében 
e kulturális mozgalmak szerepe is 
megkérdőjelezhetetlen.

Schmidt Mária egy olyan állami-
lag finanszírozott rendezvénysoro-
zat kormánybiztosaként küldte tá-
jékoztatását az Emlékbizottság ha-

tározatáról, amely 2019. június 16-át, 
Nagy Imre és mártírtársai kivégzé-
se napját a Hősök terén kegyeletsér-
tően nagyszabású koncerttel tartot-
ta méltónak ünnepelni, megfeled-
kezve arról, hogy 30 évvel ezelőtt, 
ezen a napon, ugyanitt a mártírok 
kivégzésére gyászszertartással em-
lékezett a nemzet. Nem mellesleg a 
mártírok földi maradványait befo-
gadó koporsók azon a ravatalon fe-
küdtek, amelyet Rajk László és mű-
vésztársa, Bachman Gábor terve-
zett. Az Emlékbizottság által szer-
vezett kegyeletsértő program ellen 
férjem, sok más jóérzésű emberrel 
együtt, akiknek fontos a rendszer-
váltás hamistatlan emlékezete, néma 
felállással tiltakozott. 

Schmidt Mária Nagy Imre és már-
tírtársai újratemetéséről 30 évvel ké-
sőbb, a Terror Háza előtt felállított 
tablókiállítás megnyitóján úgy em-
lékezett meg, hogy a halottakat nem 
említette, csak egy fiatal politikus-
ról beszélt, aki „bátorságról tett ta-
núbizonyságot”. 

Schmidt Mária egy államilag fi-
nanszírozott rendezvénysorozat kor-
mánybiztosaként ismét azt teszi, 
amit Orbán Viktor 30 évvel ezelőtt, 
1989. június 16-án. Halottakat hasz-
nál ízléstelen, számító módon, a sa-
ját céljaira, átgázolva rajtuk, elvei-
ken és a magyar történelmen. 

Halottakat használ, akik nem vá-
laszolhatnak.

Budapest, 2019. november 2., ha-
lottak napján

Rajk Judit

A halottak nem válaszolhatnak

Tisztelt Schmidt Mária 
Kormánybiztos Asszony!

 
Értesültem róla, hogy az Ön által vezetett „30 éve szabadon” kormány-
zati Emlékbizottság javaslatára édesanyám, Solt Ottília is szerepelne 
a Magyar Posta Zrt. egyik új emlékbélyeg-sorozatán, mely a rendszer-
váltásban meghatározó szerepet vállaló személyek előtt tisztelegne.

Édesanyám valóban meghatározó személyisége volt mind a Demok-
ratikus Ellenzéknek, mind a rendszerváltásnak. A kormány és Emlék-
bizottsága azonban sem a Demokratikus Ellenzékről, sem Édesanyám-
ról nem emlékezett meg az évforduló kapcsán, szerepüket eltitkolta, 
liberális hitvallásukat a kormány és az Emlékbizottság számos tagja 
nyilvánosan gyalázta.

Édesanyám emléke előtt egyedül az oktatási miniszter által 1997-ben 
létrehozott „Solt Ottília-díj” tisztelgett, amelyet az Orbán-kormány 
indoklás nélkül megszüntetett.

Ezért hiteltelennek, álságosnak tartom az Önök emlékbélyeg-akci-
óját, és benne Édesanyám nevének, képmásának felhasználását a csa-
lád nevében megtiltom.

Budapest, 2019. november 5.

Hegedüs Judit

Lévai Ádám: A varázsló halála (Csáth Géza), részlet


