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A MOSTANI MAGYARORSZÁGI  POLITIKAI TÜNTETÉSEK KAPCSÁN
  

 A „La Voce d’Italia” első olaszországi, online, független napilap levelezője, 
Benzce Ágnes cáfolva az olasz sajtóban sajtóban megjelent Elena Ferrara 
írását   az alábbiakban írja:

Mitől kell félnünk 2007 Magyarországán?
Magyarország, igazság a közelmúlt politikai tüntetéseiről

   Budapest,  november  3.  (a  „La  Voce  d’Italia” levelezőjétől,  Bencze 
Ágnestől) – magyar vagyok és Budapesten élek. Megerősíthetem minden érdeklődőnek, hogy ma, ebben a 
mitteleurópai szép fővárosban valóban sok félelemmel és aggodalommal körülvéve élnek az emberek. Azt is 
meg  kell  mondani,  hogy  a  szorongásaink  alatt  rejtőző  feszültség  a  múlt  héten  az  1956-os  felkelés 
évfordulóján valóban kitapintható volt.
   Ennek ellenére meglepődtem az olasz elektronikai sajtó híreitől, amelyek az október 22-23-i nyilván nem 
derűs megemlékezéseinkre utaltak. A méltatások aggodalmakról, félelmekről, erőszakról szólnak, amelyeket 
az események alátámasztanak, s amelyek mindegyike kiemeli a 22-én este a gyorsalakulatok és egy radikális 
– maximum egy pár ezer tagú – , kormányellenes csoport között lezajlott erőszakos összeütközést.  Nem 
találhatók, vagy pedig árnyékban maradnak az október 23-i nagy megemlékezésről, tüntetésről 
szóló hírek, ahol, a szervezők szerint  250 000 ember vett részt és ahol az első szónok, Orbán Viktor inkább 
erős, mint moderált  hangon nyilatkozott a jelenlegi kormányt illetően, aki a legnagyobb ellenzéki párt, a 
FIDESZ elnöke, s hajthatatlanul  és  számtalanul megerősítette a jelenlegi  kormány illegitim mivoltát,  és 
hangsúlyozta  a  választások  előre  hozatalát,  hogy  végre  véget  lehessen vetni  a  szónok és hallgatósága 
szerinti romboló és elviselhetetlen tendenciák sorozatának.  Egy realista megfigyelő – gondoljuk itt mi – 
nagyobb hangsúlyt fektethetne inkább erre, mint a 22-i, 23-i, vagy a múlt pénteki  zűrzavart  okozó pár száz 
rendbontóra.
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Az  olasz  hírportálok  ellenben  „szélsőjobboldali”,  egyenesen  „újfasiszta”  vagy  „neonáci” 
tüntetőkről  számolnak be,  akik este 22 órakor  az  Operaházat  akarták megtámadni,  pont abban az 
időben, amikor az első miniszter az 1956-os forradalomról emlékezett meg.  De senki nem teszi hozzá, 
hogy az Operaház környékét a kommandós csapatok lezárták már aznap kora délután, nem 
engedvén a békés állampolgárok áthaladását.  Ez alól kivételt képeztek az igazolni tudó, az érdekelt 
utcák egyikén  lakók, akiket ugyanúgy megmotoztak (!), mint a miniszterelnök beszédét követő program 
énekeseit és színészeit...

   A sajtókommentátorok közül az Altrenotizie.org munkatársa,  Elena Ferrara ugrik ki [Szerk. mgj.: a cikkét 
átvette sok sajtóportál, többek között a „Piazza Libera” is, s nem a cikkhez tartozó eredeti képpel, hanem egy 
horogkeresztes képpel illusztrálva – ld. fent -, amiről – a háttérben lévő épületet figyelve –  látom, hogy nem 
budapesti képről van szó, a kép címe a cikk alján olvasható „Gas Nazis”, de a figyelmetlen olvasók azt 
gondolhatják, hogy magyarországi felvétel],  aki   „Budapest utcáira visszatérnek a horogkeresztek” 
[„Tornano le svastiche nelle strade di Budapest”]  címmel  publikálja a hírt. Akkor kérem, engedjék meg 
nekem, hogy mind mint budapesti lakos, mind a  La Voce d'Italia levelező munkatársa biztosítsam Önöket 
arról, hogy  horogkeresztek nem láthatók a magyar fővárosban, kivéve néhány filmben és a  jelenkori 
történelmi múzeumokban. Ellenben minden alkalommal az aktuális kormány elleni tüntetéseken látható a 
magyar nemzeti trikolór (piros-fehér-zöld) zászló  és  egy piros-fehér csíkos zászló, amely vitatott történelmi 
szimbólum, de egyes ezt lengető tüntetők szerint a középkori Magyar Királyságot képviseli, amely háromszor 
nagyobb kiterjedésű volt a jelenlegi országterületnél. Hozzá kell tenni, hogy a kormánykoalíció pártjai és az 
ehhez csatlakozó értelmiségi körök úgy értelmezik, mint egy tiszavirág-életű, de nagyon káros, 1944 és 1945 
között  hat  hónapig  Magyarországot  vezető  náci-szimpatizáns  mozgalomra  való  utalást,  amely  együtt 
működött  a  náci  Németországgal  a  zsidók  deportálásban.   De  ismételjük:   most  a  fehér-piros  zászlót 
lobogtató  fiatalok  határozottan  visszautasítják  ezt  a  második  egyesületet  és  a  nácizmus  gaztettei  ellen 
szólnak.  Ugyanakkor  ők  természetesen  „jobboldaliaknak”,  pontosabban,  mint  a  jelenlegi   „nemzeti 
radikalizmus”  képviselőinek  nyilvánítják  ki  magukat  s  a  jelenlegi  magyar  válság  problémáira  adott 
magyarázatokat úgy igyekeznek feltárni,  mint  nemzeti sorsüldözést, amely nem jelenti  a nyugati 
értelemben vett xenofóbiát, de egy határozott ellenszenv és aggodalom a többé-kevésbé ismert „idegen 
hatalmakkal” szemben, amelyek ki tudja mióta  zsákmányolják ki a magyar népet”.
   Terjedelmes  elemzésre  lenne  szükség  ahhoz,  hogy  kijelenthessük,  hogy  történelmileg  mennyire 
megalapozottak  ezek  az  érzelmek.  Mindenesetre  egy  dolgot  meg  kell  értenünk:  a  mi  létező 
kommunizmusról  való történelmi tapasztalatunkból adódóan (1948-tól 1989-ig)  nem kellene, 
hogy meglepjen senkit az a tény, hogy a naponta érzékelhető társadalmi különbségek okozta feszültség egy 
olyan országban, mint a mienk inkább kommunista ellenes színeket ölt mint a baloldal mozgalmáét; 
és  valóban  a  mi  közvetlen   „kommunista”  tapasztalatunk  nem  jelent   semmiféle  „társadalmi 
egyenlőséget”,  míg a  mai  „politikai  baloldal”  most inkább mint valaha a „liberizmus” és egyenesen a 
„globalizmus” értékrendjét teszi magáévá.
   Szükséges arra emlékeztetni, hogy a  magyar „baloldali” pártokat  a gazdasági elit képviselői  irányítják és 
paradoxon  módon  a  társadalmat  kényszeríteni  igyekeznek  egy  XIX.  századi  típusú  kapitalizmus  felé, 
elhárítván a szilárd felügyeleteket, amelyekkel  Nyugat-Európa társadalmai rendelkeznek.
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   Az inkriminált piros-fehér csíkos zászlót lengető radikálisok mindenütt ott tűnnek  fel, ahol a Gyurcsány-
kormány ellen felemelik a hangjukat.  Néhány ezer békés, fideszes tüntető is jelen van. De leginkább az 
erőszakos tüntetéseken jelennek meg, vagy mint múlt pénteken a törvényesség határán álló  Erzsébet-híd 
elfoglalásán. Közülük sokan kötődnek egy kis párthoz, a Jobbikhoz, amelyet 2004-ben alapítottak, amely 
sosem teszi ki a választási szavazatok,  sem a felmérések 1 %-át.  Maga  a Jobbik  néhány radikális 
„jobboldali” újságíró segítségével  az elmúlt nyáron megalakított egy „Magyar Gárda” nevet viselő önkéntes 
szervezetet,  amelyet  a  külföldi  sajtókommentátorok   rendszeresen  „parafegyveres”,  vagy  egyenesen 
„neofasiszta milicíá”-nak emlegetnek. 
   Az „Altrenotizie”  kiküldött munkatársa szerint pontosan a  Magyar Gárda militánsai akarták  „megszállni” 
az Operaházat. Nem igaz.  
  A nem engedélyezett tüntető csoportok később a rohamrendőrökkel való konfliktushoz vezettek néhány 
saroknyi  távolságra  Gyurcsány  megemlékezésének  színhelyétől:  e  csoport  résztvevőiben  két  sötét 
nacionalista szervezetet látott,  amelyekről keveset lehet tudni.  Ez a csoport egy tiltakozó koncertről 
jöttek, amelyet ők szerveztek meg, s nem a Jobbik, Gárda-tagok nem is voltak láthatók. Ez utóbbiakat 
viszont   a  következő  napon,  október  23-án  láthatták,   amikor  mindig  az  ellenzék  teljesen  békés 
megemlékezésének a nyugalmát biztosították.
    Kik tehát a Magyar Gárda tagjai?  Elsősorban is, se nem katonai, se nem paramilitáris alakulat,  már csak 
azért  sem, mert  nincsenek felfegyverkezve.  A magukon viselt  egyenruhájuk  hagyományos, fehér-
fekete parasztöltözék, amelyet csak a kormányhoz közelálló  magyar újságírók szándékoznak 
összekeverni a fekete náci egyenruhával. A Gárda-tagok mindegyike piros-fehér színű sálat  hord a 
nyakában, hogy felhívják a figyelmet az Árpád-házi királyok nagy Magyarországára – mondják – és nem az 
1944-es nyilaskereszteseket idézik. Mozgalmukat a Jobbik támogatja a kormánypártok meg elítélik, még a 
Fidesz  szerint sem szerencsés alakulat; ennek elnöke mindig békés és tartós ellenállásra szólít fel, hogy még 
az extremizmus árnyékát is elkerüljék.
    Hogy teljes  képet  nyerhessünk, hozzá kell  tenni,  hogy a Fidesz-szimpatizánsok (jelenleg a magyar 
választók 35 %-a) sokkal megértőbbek a Magyar Gárdával szemben, a tavaly őszi rendőri brutalitásra, mint 
traumára  emlékeznek.  Azon  események  után  nagyon  sokan  a  mai  napig  kérdezik:   „Ha  a  nemzeti 
rendőrségünk ellenünk sorakozik fel a kormány védelmében, nem kell-e nekünk magunknak megszervezni a 
saját  védelmünket?”  Valóban,  a  múlt  hétfőn,  kedden  és  pénteken  Budapest  utcáin,  a  különféle 
megemlékezéseken kívül fel lehetett figyelni  aggasztó fekete csapatokra , igazi és valódi hadállású, 
feketébe  öltözött  harcosokra,  fejüket  bukósisak  fedte,  öveik  teleaggatva  kínszerszámokkal. 
Ezek  leállították  a  járókelőket,  ellenőrizték  az  irataikat,  kutattak  a  táskáikban,  elkobozták  a  zászlókat 
(trikolórt vagy bikolórt egyaránt) és ordítoztak a vonakodókkal. Látván őket félelem és undor fog el, noha ők 
nem  a  „neofasiszta  milicía”  tagjai.  Ők  ma,  2007-ben,  a  Magyar  Köztársaság  rendőrségének 
rohamosztaga. [Bencze Ágnes]

    A „La Voce d’Italia”  szerkesztősége az alábbi bevezetőt írta a cikk címe alá: “Levelezőnk (az igazi!) 
Magyarországról újságíró leckét ad a Magyarországot nem ismerő olasz sajtónak.

Fordította a „La Voce  d'Italia” felhatalmalmazásával és hiperhivatkozás, szerk. mgj.  © B. Tamás-Tarr Melinda Dr.*

*****************

    Megkerestem azokat az oldalakat, amelyek dokumentálják az elmúlt októberi zavargásokat. Íme azok 
közül néhány részlet, kommentár:

A  hvg.hu oldalán  az  alábbi  címet  olvani  október  24-i  keltezéssel:  «Budapest:  „neonáci  agitátorok 
zavargásokat provokáltak”  a  Le Soir brüsszeli lap különtudósítójának beszámolójára utalva a Hvg azt 
írja, hogy Maurin Picard beszámolója azt  emelte ki, hogy neonáci agitátorok zavargásokat provokáltak a 
magyar fővárosban. A cikk kitért arra, hogy a kedd este viszonylag nyugodtabban telt, mint a hétfő: kedden 
csak néhány százan próbáltak összetűzni a rendfenntartókkal, hétfőn viszont „a nacionalista szélsőjobboldali 
Jobbik és annak Magyar Gárda nevű félkatonai [kiemelés tőlem] szerveződése felhívására” 1500 szélsőséges 
indított rohamot az Operaház környékén.» (Videók: Budapesti zavargásokról  - idei és tavalyi - videók 
sorozata  (Idei:  1,  2,  3,  4,  5 [Tv2]) .  Ez az egyetlen cikk, amelyben   nyugati tudósító  kijelentései   
alapján   neonáci agitátorok provokálásáról szól.  

Hírszerző:  1.) Október  22-én, az  56-os állami  megemlékezés-sorozat  első rendezvényén, az  Operában 
Gyurcsány  Ferenc,  miniszterelnök  mondott  beszédet.  Ezzel  egy  időben  a  Szabadság  téren  a  Magyar 
Önvédelmi Mozgalom tartott demonstrációt, annak végén a tüntetők - annak ellenére, hogy nem volt rá 
engedélyük  -  átvonultak  az  Andrássy  úthoz,  ott  pedig  többen  megdobálták  a  rohamrendőröket.  
   Gálik Viktória, a Rebisz szóvivője a Független Hírügynökségnek elmondta, hogy az október 22-ét követő 
napokban folyamatosan vizsgálták az Opera környékén készült rendőrségi és tévés videófelvételeket és a 
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feljelentéseket  is  folyamatosan  küldték  a  Budapesti  Nyomozó  Ügyészséghez.  Október  utolsó  napjáig,  az 
összes felvétel megtekintése után hét feljelentést tett a Rebisz. Mind a hét feljelentés ismeretlen tettes ellen, 
hivatalos személy elleni erőszak miatt indult.

    Az eljárást a nyomozó ügyészség folytatja. A Rebisztől egyébként minden feljelentéshez mellékelte a 
felvételt,  ami  alapján  az  eljárást  kezdeményezte.  (Fotógaléria:  Hídfoglalás,  Corvin  köz,  A  Fidesz  56-os 
megemlékezése )

   2.) «Az erőszakos bűncselekményekre nincs mentség, a tüntetőknek is be kell tartani a törvényeket. A 
tavaly  őszi  zavargások  idején  ugyanakkor  nemcsak  a  tüntetők,  hanem  rendőrök  is  követtek  el  súlyos 
jogsértéseket  -  ismételte  meg Sólyom László álláspontját  a  Köztársasági  Elnöki  Hivatal  azután,  hogy az 
igazságügyi és rendészeti miniszter csütörtökön napirend előtti felszólalásában a parlamentben kritizálta az 
államfő hétfői beszédének egyes részeit. Takács Albert csütörtökön hibásnak nevezte a köztársasági elnök 
helyzetértékelését  a  tavaly  októberi  zavargásokkal  kapcsolatban.  
   Sólyom László október 22-én ünnepi beszédében azt mondta: "Nem akarjuk és nem is lehet elfelejteni azt, 
ami  tavaly  október  23-a  estéjén  és  éjszakáján  történt.  A  tüntető  sem szegheti  meg a  törvényt,  de  a 
jogállamot  a  rendőrség  törvénysértő,  erőszakos  fellépése  különösen  sérti." 
   A Köztársasági  Elnöki  Hivatal  csütörtöki  közleménye szerint  az  államfő arra  szerette  volna felhívni  a 
figyelmet  beszédében,  hogy  a  jogállamot  különösen  sérti,  ha  rendőrök  aránytalanul,  jogellenesen 
alkalmaznak erőszakot, követnek el erőszakos bűncselekményeket. Épp a rendőrségbe vetett bizalom miatt 
szükséges, hogy az ilyen eseteket a hatóságok megfelelően kivizsgálják, elejét véve a hasonló eseteknek. 
Ezért aggasztó, hogy a Fővárosi Főügyészség múlt havi közlése szerint az ilyen ügyekben indult eljárások 
több mint 80 százalékában nem kerülhetett sor vádemelésre - részben az elkövetők azonosíthatatlansága, 
részben a rendőrség együttműködésének hiányosságai miatt - emlékeztet a KEH.»

Baja Story: «Tizenkilenc ember, öt civil és tizennégy rendőr sérült meg a forradalmi évforduló előestéjén, 
az október 22-i budapesti az utcai zavargásokban, a demonstráció oszlatása közben - közölte Bencze József 
országos rendőrfőkapitány a rendőrség másnap reggeli tájékoztatóján. Tóth Gábor, Budapest főkapitánya ar-
ról beszélt, hogy a rendőrség fellépése szakszerű, törvényes és arányos volt, amikor feloszlatták a Nagymező 
utcában az egyenruhásokra támadó tömeget. A  megyei napilap jóvoltából időközben azt is megtudhattuk, 
hogy a 14 sérült rendőr közül heten Bács-Kiskun megyeiek. Most a Baja Story jóvoltából azt is megtudhatjuk, 
hogy  a  hét  megyebeli  sérült  közül  három  bajai  rendőr.
   Az október 22-i budapesti események röviden: „Hétfőn valamivel nyolc óra után ért véget a bejelen-
tett tüntetés az MTV székház előtt. A még legális demonstráció második részében Toroczkay László, a Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tiszteletbeli elnöke és a lakhelyelhagyási tilalom ellenére szintén meg-
jelent Budaházy György - egyes híradások szerint - azt mondta, amint vége a megmozdulásnak, mindenki in-
duljon el az Opera irányába. Körülbelül 5-600, a rendőrség szerint főként illuminált állapotban levő ember in-
dult el a Nagymező utca felé. Az itt felsorakozott rendőröket kövekkel, fával és Molotov-koktéllal kezdték do-
bálni. A rendőrök a többszöri felszólítás után vízágyúval és könnygázzal kezdték meg a tömegoszlatást, az 
összegyűlt demonstrálókat fél óra alatt sikerült kiszorítani a Bajcsy-Zsilinszky útig, majd este fél tízre min-
denki szétszéledt.”
   Akit érdekeltek az események, az bizonyára látta a tévében vagy a fotókon, hogy a demonstrálók mikép-
pen szervíroztak Molotov-koktélt a vízágyúnak. Nos, abból a Molotov-koktélból az egyik bajai rendőr is ka-
pott, égési sérüléseket szenvedett. Magyarán: a bajai zsaru fülénél égett meg egy Molotov-koktéltól! 
   A friss hírekben olyan is szerepelt, hogy az egyik rendőrnek „kiment a térde”. Nos, ő is bajai rendőr, de 
nem „szállt el” a térde. A porcleválás megvolt, a műtét pedig nemsokára meglesz. A harmadik sérült bajai 
rendőrről  egyelőre  még kevés információnk van,  de  ha igazak  a hírek,  akkor  ő kénytelen-kelletlen egy 
könnyedébb lábsérülést (boka) gyűjtött össze Budapesten.»

Híradó:  Tavalyi zavargások - «Eddig csaknem száz szabálysértési és 78 büntetőügy jutott bírósági sza-
kaszba a tavaly őszi zavargásokkal kapcsolatban - írja a Népszava. 
   A Fővárosi Bíróság összegzése szerint rendzavarás miatt 85, garázdaságért 15 ember állt a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság előtt. Hivatalos személy elleni erőszak miatt 61 emberrel szemben indult eljárás, de 29 rend-
őrnek is a bíróság előtt kellett felelnie.
   A  legenyhébb  ítélet  5  hónap  felfüggesztett  börtön,  míg  a  legsúlyosabb  1  év  6  hónap  letöltendő 
szabadságvesztés volt első fokon eddig.
   Összesen 26 ügyet zártak már le jogerősen, ezekben egy szolgálaton kívüli rendőrt és egy katonát is 
elmarasztaltak: másfél, illetve egy év letöltendő börtönt kaptak, amiért a tüntető tömegben bűncselekményt 
követtek el.»
   Idei  zavargások -  «Háromszázmillió  forintba  került  a  rendőrségnek  az  október  22-i,  23-i  állami 
ünnepségeken és az október 26-án a hidakon randalírozók elleni fellépés - jelentette ki Szilvásy György, a 
polgári  titkosszolgálatokat  felügyelő  tárca  nélküli  miniszter,  miután  a  nemzetbiztonsági  kabinet  tegnapi 
ülésén  zökkenőmentesnek  értékelték  az  állami  ünnepségek  lebonyolítása  során  a  rendőrség  és  a 
titkosszolgálatok tevékenységét.»
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Magyar Nemzet Online: «Zavargások a forradalom évfordulójának előestéjén (2007. okt. 22. 
23:27)  -  Utcai  zavargások  törtek  ki  a  fővárosban  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  51. 
évfordulójának előestéjén. A rendőrök és a tüntetők azután csaptak össze, amikor a demonstrálók át akartak 
vonulni a Szabadság térről az Állami Operaház elé, ahol Gyurcsány Ferenc mondott beszédet. 
   Részletek percről  percre: A rendőrök könnygázt  és vízágyút vetettek be a vonulók ellen. A BRFK 
szóvivője  megerősítette  Toroczkai  Lászlónak,  a  Hatvannégy  Vármegye  Ifjúsági  Mozgalom  tiszteletbeli 
elnökének elfogását. Eddig öt sérültet láttak el, őket könnyebb sérülésekkel az Uzsoki, a Péterfy Sándor Utcai 
Kórházba és az Állami Egészségügyi Központba szállították. Az események percről percre:

23.00 A  HírTV  információi  szerint  éles  lőfegyvert  találtak  a  rendőrök  egy  huszonéves 
fiatalembernél, akit a nyugati téri aluljáróban igazoltattak. Az egyik előállító rendőr a HírTV 
tudósítójának megerősítette, hogy éles lőfegyverről van szó, éles töltényekkel. 

22.52 A mentőszolgálat ügyeletese, Németh Cecília megerősítette az MTI-nek a Hír TV-nek azt az informáci-
óját, hogy lábon lőttek egy férfit a fővárosban hétfő este, a férfit egy ismerőse a MÁV-kórházba szállította; a 
rendőrség azt közölte, hogy nem használt lőfegyvert a tömegoszlatásnál. Tafferner Éva, a BRFK szóvivője a 
távirati irodával elmondta, valóban kórházba került lábsérüléssel egy férfi, de azt nem tudta megmondani, 
hogy lőtt sebről van-e szó. Ugyanakkor hangsúlyozta, „határozottan állítja, hogy a rendőrség nem használt 
lőfegyvert a tömegoszlatásnál". 

22.22 Ugyan az Állami Operaházban megtartott rendezvény véget ért, tudósítónk elmondása szerint a kor-
donokat még mindig nem bontották el, mivel a rendőrök erre nem kaptak parancsot. 

22.13  A Tiananmen-téri megmozdulásról  jól ismert képsorokat idézte az a demonstráló, aki Árpád-sávos 
zászlóval állt a rendőrökkel szemben egyedül, azután is, hogy igazoltatták. Később spontán tüntetés alakult 
ki az Andrássy út Deák térre néző bejáratánál, ahol a kordon mögül kijött a katasztrófavédelem autója, egy 
operatőr filmezett a rendőrök háta mögül. A tömeg időnként Gyurcsány ellenes jelszavakat skandált, és a 
rendőröket a diktatúra őreinek nevezik - tájékoztatott az MNO tudósítója. 

22.09 Lábon lőttek egy fiatalembert a Nyugati téren, a Nagymező utcai oszlatást követően. Egy szemtanú a 
HírTelevíziónak elmondta: annyit láttak, hogy a fiú elájult. A tömegben kerestek egy orvost, aki a helyszínen 
elsősegélyt nyújtott neki, majd saját autójukkal a MÁV kórházba szállították. A fiatalember nagyon sok vért 
vesztett. Állapotáról egyelőre nincsenek információink, mint ahogy azt sem tudni, hogy a rendőrök lőttek-e. 
Bár a szemtanú azt állítja, az egyenruhások irányából jött a lövés. 

21.59 Az MNO tudósítója arról számolt be, hogy előállították a Tomcat néven ismert bloggert, Polgár Ta-
mást. 

21.45 Az MNO tudósítója szerint az Andrássy úthoz mintegy 150 főnyi, kisebb hadművelet megvívásához 
elegendő csapaterőt csoportosítottak. A három egységnyi rendőr  az Andrássy út Erzsébet tér felé eső részén 
várja a parancsot. Közben kiemeltek egy tüntetőt, aki a kordon mögé próbált bejutni. A kordon mögé megér-
kezett a Katasztrófavédelmi főigazgatóság gépjárműve. 

21.35 A rendőrök elhagyták a Vécsey utcát, így hazamehettek azok is, akik a pizzériában rekedtek. Az MNO 
tudósítója szerint a rendőrök még a „blokád” elején a pincérekkel beüzentek a vendégeknek, hogy a helyzet-
re való tekintettel, csak igazoltatás után lehet elhagyni a helyiséget. A tüntetők közül többen megvárták a 
rendőrök távozását. 

21.33 Kisebb csoportokban indultak el az Andrássy úton a kisföldalatti utasai. A nagyrészt külföldi turisták-
ból álló utazóközönséggel a rendőrök nem közölték, hogy miért kell elhagyniuk a megállót. 

21.20 Az MNO tudósítója arról számolt be, hogy – meglehetősen határozott fellépéssel – kiürítették a Deák 
téri kisföldalatti megállóját. A kisföldalatti teljes hosszában nem közlekedik. A HírTV tudósítója arról számolt 
be, hogy a Kossuth teret műveleti területté nyilvánították. 

21.05 A Bajcsy-Zsilinszky út teljesen le van zárva, nagy létszámú rendőrkordon áll az egykori távolsági busz-
pályaudvaron, az Erzsébet téren, ahol tudósítónk szerint ismét gyülekeznek a tüntetők. 

21.00 A Szabadság téren az emlékmű keleti oldalánál mintegy 1 méterrel beljebb nyomták a kordonokat, 
ugyanakkor a Szabadság téren teljes a csend. Egyetlen tüntetőt sem látni a környéken, ám a kordonokon 
belül és a Zoltán utcában jelentős, kb. 150 fős rendőri osztag áll készenlétben. 
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20.48 A rendőrök megnyitották a Nyugati téri metróaluljárót. Közben a HírTV tudósítója arról számolt be, 
rendőrségi forrásokra hivatkozva, hogy a tüntetők a közelben Molotov-koktélokat gyártanak. Az MTI tudósí-
tója szerint megsérült a Reuters brit hírügynökség fotósa, akihez mentőt hívtak. A Hírt TV tudósítása szerint 
a rendőrök Toroczkai Lászlót elfogták és megbilincselték. 

20.42 Roham indult a Nyugati tér felé a Bajcsy-Zyilinszky felől, a nagyobb csoportosulásokból a rendőrök 
megkezdték a kiemelést. A kiszorítást végző pajzsos rohamrendőrök a Nagykörút irányába szorították vissza 
a tömeget - jelentette a Magyar Nemzet Online tudósítója.

20.38  A Nyugatihoz ért a rendőrök sorfala. A tüntetők felszívódtak, gyakorlatilag senki sincs a rendőrök 
előtt. A sorfal mögött viszont nézelődők kisebb csapata gyülekezett. A rendőrök nem engedik le az embere-
ket a Nyugati téren a metróba. 

20.32 Az MNO értesülései szerint a tüntetők egy kisebb csoportja bemenekült a egy pizzériába a Vécsey ut-
cában. Az őket üldöző rendőrök az egységbe már nem követték a csapatot, viszont lecövekeltek a bejárat 
előtt és várják, hogy kimenjen valaki. A tüntetők rendeltek és fogyasztanak, éjfélig - a záróráig - biztosan 
nem kell elhagyniuk a pizzériát. Információink szerint amióta a rendőrök megjelentek, senki sem próbálta 
meg elhagyni a pizzériát és új vendég sem érkezett. Viszont a futárokat engedik dolgozni a rendőrök. 

20.30 Az MNO tudósítója szerint a Szabadság térre indult mintegy száz demonstráló közül a rendőrök 20-30 
embert a Vécsey utcába szorítottak és ott könnygázgránátokat lőttek rájuk. A Vécsey utcában lévő tüntető-
ket és újságírókat sorba állítva igazoltatják és a náluk lévő táskákat, illetve hátizsákokat is átnézik a rend-
őrök. 

20.26 20-25 fős osztagok váltak le a rendőri csapatról, és a Nyugati pályaudvar felé haladtak. A rendőrök 
futva közeledtek a demonstrálók felé, akik ÁVH-t kiáltva menekültek el a pályaudvar felé. 

20.20  A Rendőrség hivatalosan is bejelentette a tömegoszlatás tényét. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat 
közleménye szerint a csapaterős akció 19 óra 46 perckor kezdődött, „a megbomlott közrend helyreállítása 
érdekében.” A REBISZ felhívja a lakosság figyelmét, hogy mindenki kerülje el a Belvárost, egész pontosan a 
Bajcsy Zsilinszky út - Károly körút - Dob utca - Erzsébet körút - Oktogon - Teréz körút - Podmaniczky utca ál-
tal határolt területet. A BRFK szóvivője egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket. 

20.15A Nagymező utcánál a rendőrök könnygázgránátot vetettek be a demonstrálók ellen, akik viszont Mo-
lotov-koktélt dobtak az ugyancsak ott lévő vízágyúra. Az Árpád-sávos és nemzetiszínű zászlókat lobogtatók 
többsége arcát kendővel és sállal eltakarta, miközben sörös üvegekkel dobálták útközben az autókat, illetve 
a házak falait. A távirati iroda jelentése szerint a Népszabadság fotóriporterét is megsebesítették a tüntetők 
üvegekkel. 

20.10 A Bajcsy-Zsilinszky útnál folyamatosan helikopter köröz. A rendőrök a Nyugati fele tolják ki a tüntető-
ket. Az úton folyamatos zárt rendőrsorfal áll, mögöttük vízágyúk bevetésre készen. A tüntetőket és a rend-
őröket mintegy 200 méter választja el - számolt be lapunk tudósítója.

20.03 Andrássy út és a Deák tér bejáratánál néhány száz tüntető várakozik. 

20.00 A tüntetők felgyújtottak egy autót, amely erőteljesen lángol, bármikor felrobbanhat. A rendőrsorfal 
folyamatosan halad felfelé a Bajcsy-Zsilinszky irányában. A tüntetők Gyurcsány-ellenes szavakat  kiabálva 
újabb autókat állítottak feje tetejére. A vízágyú útját két autó állja el, a rendőrök oltják a tüzet. A rendőrség 
könnygáz gránátot is bevetett. 

19.45 A Nagymező utcában a tüntetők elérték a rendőrök sorfalát. A rendőrök hangosbemondóval felszólí-
tották a tüntetőket, hogy a törvény nevében oszoljanak fel. Már a harmadik felszólítás is elhangzott, a tünte-
tők füstbombát robbantottak, melynek éles fényhatása is volt. Még nem történt összecsapás, a rendőrök a 
hangosbemondókkal folyamatosan feloszlásra szólítanak fel. 

19.10 Hit, Hűség, Bátorság feliratú zászlóval a kezében Toroczkai László bejelentette: a rendőrség eddig 
nem adta át neki az Operaház felé tartó demonstrációról szóló tiltó határozatot. Ezek után Toroczkai közölte: 
ő egyedül ezzel a zászlóval elindul az előre bejelentett útvonalon. A Toroczkai által bejelentett útvonal érinti 
a Batthyány örökmécsest, majd a Nagymező utcán keresztül tér ki az Andrássy útra. Toroczkait követte a 
demonstrálók tömege.  
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18.10 A legújabb hírek szerint a Szabadság téren 18 órakor 1000-1500 ember gyűlt össze, Toroczkai László 
megerősítette, hogy átvonulnak az Operaházhoz.

18.00 Kakukk után Vona Gábor, a Jobbik elnöke emelkedett szólásra: szavaira - mellyel a Fidesz ifjúsági ta-
gozatának a minapi Magyar Gárdától való elhatárolódására emlékeztetett - hangos fújolás és fütty volt a vá-
lasz. Örömét fejezte ki, hogy a gárda „a Hősök terén megtízszerezte létszámát”. Vona leszögezte „elég volt a 
mutyizás, szemfényvesztés korából, jöjjön a remény kora”. A Jobbik elnöke úgy vélte, hogy Magyarországon 
az emberek a kormány hármas karanténjában vergődnek – az első ilyen karantén a megszületés. Vona sze-
rint a kormány azt szeretné, hogy a magyar meg se szülessen, ezt a célt szolgálja a művi meddővé tétel sza-
bályozásának felhígítása, aki ma magyarnak születik szerencsés – mondta Vona a tömegnek. A második ka-
ranténnal kapcsolatban az SZDSZ által vezetett oktatáspolitikát említette, Vona szerint az SZDSZ gyengíti a 
nemzettudatot, nem célja a kiművelt emberfők nevelése, csupán buta rabszolgákat nevelnének, akik minden 
parancsnak engedelmeskednek, nem tüntetnek, nem szervezkednek. A szónok a szintén a SZDSZ által veze-
tett egészségügyet nevezte a kormányzat harmadik karanténjának. Vona kijelentette: a képviselők ne a va-
gyoni helyzetüket hozzák nyilvánosságra – azt úgy sem hisszük el –, hanem arról adjanak számot, hogy ők 
melyik oktatási intézménybe járatják gyerekeiket, illetve mely egészségügyi intézményben gyógyulnak. Biz-
tos nem állami intézményekben – vélekedett a Jobbik elnöke. Vona beszéde után az első zenekar megkezdte 
koncertjét.

17.30 Fél  hat magasságában Kakukk Attila,  a Magyar Önvédelmi Mozgalom elnöke köszöntötte a közel 
1000-1500 résztvevőt. Kakukk az Árpád-sávos és nemzeti lobogókat lengető tömegnek elmondta, hogy szer-
vezetük az összefogás szimbóluma. Úgy vélte, hogy ők az 56-os pesti srácok örökösei, akik ünnepelhetnek. 
Ugyanakkor Kádár, Apró és Dögei örökösei: Gyurcsány és bandája nem ünnepelhet magyar földön, „a mocs-
kos gazemberek” csupán november 4-ét ünnepelhetik. Ezután kijelentette, a nemzeti radikális erőknek össze 
kell olvadniuk „hogy átvegyük a hatalmat ezektől a mocskoktól, mivel ezek a nemzet halálát akarják, tehát 
minden eszköz megengedett”. 

16.45  Igazoltatás a Kossuth téri metrónál. Minden, kopaszra nyírt fejű, fekete ruhába öltözött, vagy ruhá-
zatán nemzeti jelképeket viselő fiatalt igazoltatnak a rendőrök a Kossuth téri metrókijáratnál. Két fiatal lányt, 
egy az állomás területén lévő helységbe kísértek táskájuk átvizsgálása céljából. 

16.20 A Szabadság téren a Magyar Önvédelmi Mozgalom rendezvényének megkezdése előtt 300-350-en je-
lentek meg. Az emberek folyamatosan érkeznek a térre, többjüknél Árpád-sávos és nemzeti lobogó van. A 
szovjet emlékművet elkerítő kordon jelentősen kibővült, elér a Zoltán utcáig, valamint a televízió épületéig 
körbefogva azt – tájékoztatott az MNO helyszíni tudósítója. A Zoltán utca térről kivezető szakaszában több 
csapatszállító jármű mellett „hagyományos”, illetve rebiszes egyenruhás rendőrök két három tucatnyian vá-
rakoznak, az MNO tudósítója úgy látja, hogy többen a csapatszállítóban ülnek, mindemellett egy zöld, platós 
kisteherautó várakozik, melynek a hátuljára – feltehetőleg – egy könnygázvető van felerősítve, ám ez fekete 
ponyvával van letakarva. 

16.00  Vízágyúk az Operánál. Négy órával az állami megemlékezés előtt, melyen Gyurcsány Ferenc is részt 
vesz, elképesztő méretű a rendőri készültség a békés, csendes főváros közepén. Bár tüntetőknek nyomát 
sem látni, legalább 50-70 fős, plexipajzsokkal és különleges felszerelésekkel ellátott rohamrendőr-alakulat, 
számos rendőrökkel zsúfolt busz és két vízágyú várakozik az Operaház melletti egyik mellékutcában. Ez a lát-
vány fogadja az Andrássy útra érkezőket a sugárút Bajcsy-Zsilinszki, úti bejáratától kezdve a lezárt útszaka-
szon felbukkanó járókelőket – közölte az MNO helyszíni tudósítója. A lezárás ellenére a kisföldalatti megáll az 
Opera előtt és az intézet előtti járdán lehet haladni. Az utat rácsokból állított kordon zárja el a gépkocsi for-
galom elől. A Deák térnél az úton keresztben áll egy villogóval felszerelt rendőrautó.

15.30  Két vízágyút, két tolólapos IFÁ-t és 20 csapatszállító buszt vezényelt a rendőrség a Parlament elé. A 
Magyar televízió épülete előtti téren rabszállító autó is áll, valamint mindkét helyen több mint száz rendőr. A 
Parlament környékén egyébként ma délután térfigyelő kamerákat szereltek fel. 

15.00  Rendkívül szigorú intézkedéseket léptetett életbe a rendőrség Gyurcsány Ferenc esti beszéde alatt az 
Operaház környékén. Az autósokat már órákkal a kormányfő ünnepi beszéde előtt – 14 órától – kitiltották az 
Andrássy út érintett szakaszáról.» 

   «A Hír TV értesülése szerint a rendőrök három embert vettek őrizetbe (köztük Toroczkai Lászlót, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom * tiszteletbeli elnökét is), a tömegoszlatáskor öten megsérültek. A rendőr-
ség már korábban lezárta az Operaház környékét. 
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   Az Andrássy út a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Oktogonig zárva volt, csakúgy, mint az oda vezető mellékutcák. 
A tüntetők tömege egy idő után kettévált, s egy részük a Nyugati tér irányába, másik részük pedig a Hold 
utca irányába vonult. A tüntetők egy részét a Nyugati térre szorították a rendőrök, a demonstrálók egy kis 
csoportja a Széna tér felé indult, többen az Oktogon irányában hagyták el a helyszínt. A rendőrök helikopter-
ről is figyelték a tüntetőket. 
   A mintegy kétezer tüntető este fél nyolc tájban indult a Magyar Önvédelmi Mozgalom Szabadság téri de-
monstrációjáról az Operaház felé.» (Képgaléria)
   Tehát, egyetlen hazai sajtóorgánum – kivéve a Hgv-t – szólt náci provokátorokról. Egyetlen tudósításban, 
kommentárban nem lehetett  erről  hallani.  Egyetlen fénykép-  és videófelvételen nem lehetett  látni  Elena 
Ferrara által  említett  és  kifogásolt  filofasiszta  szimbólumokkal  tüntető  embereket,  amelyket  Bencze  Ágnes 
pontról pontra megcáfol.
 Átnéztem a megtalálható képgalériákat és videókat:  sehol sem láttam a  „Piazza Liberarazione” cikkében 
közölt  fényképet, de még hasonlót sem! Neonáci jelvényes embereket nem fedeztem fel. A hídfoglalásról 
otthon,  Magyarországon,  egyenes  közvetítésben  követtem  az  eseményeket  a  hazai  csatornákon,  egy 
alkalommal sem láttam horogkeresztes zászlókat, a kommentárokban sem lehetett ezekről hallani.
   Október 23-án utaztam haza Magyarországra villámlátogatásra. Öt napos otthon tartózkodásom alatt egy 
szóval sem hallottam mindazokat a vádakat, amelyeket Elena Ferrara a cikkében kifogásol. A MNO Online 
percenkénti beszámolója és több más hír, kommentár alátámasztja a fényképeken és a videókon látottakat. 
Hol járt  Elena Ferrara? Csak nem a brüsszeli kollégájának cikke alapján írta meg az övét?

*   Hatvannégy  Vármegye  Ifjúsági  Mozgalom  (röviden:  HVIM)  jobboldali  ifjúsági  szervezet,  2001-ben 
alapította  Toroczkai  László,¹  Nevét  a  Trianoni  békeszerződés előtti  Magyarország  64  vármegyéjéről (a  64 
vármegyében  nincs  benne  Horvátország  akkori  8  megyéje,  viszont  Fiume  igen,  mivel  az  közvetlenül  
Magyarországhoz tartozott, még ha megye helyett kerületként is volt nyilvántartva. A Hatvannégy Vármegye 
kifejezés  egy  leegyszerűsítés  eredménye.  A  trianoni  békeszerződés előtti  Magyarországon  ugyanis  90 
törvényhatóság működött: 63 vármegye, Budapest székes főváros, 25 önálló törvényhatósággal rendelkező  
város illetve Fiume városa és kerülete. A Magyarország területén lévő önálló törvényhatósággal rendelkező 
városokat és Budapestet a névadók azon megyék részének tekintették, amelynek a területén fekszenek.  
Fiume városa és kerülete ez alapján Modrus-Fiume horvát vármegye része lenne; azonban Fiume és kerülete  
jogilag nem volt Horvátország része, így külön vármegyeként kezelték/kezelik.) kapta, utalva revizionista  
jellegére. A HVIM jelmondata: "Hit, hűség, bátorság", jelképe az országalma.
   A mozgalom elnöke 2006. október 28. óta Zagyva György Gyula. Elődje, Toroczkai László október 6-án  
jelentette be lemondását a tisztségről az őt ért támadások miatt, amelyeket az MTV ostroma miatt kapott. 
Toroczkai Lászlót a közgyűlés a HVIM tiszteletbeli elnökének választotta.
- 2001 óta évente megrendezik Verőcén a Magyar Szigetet, amely a legnagyobb nemzeti ifjúsági fesztivállá  
nőtte ki magát. 2004-től megrendezik a Felvidéki Magyar Szigetet is. 
-  A  mozgalom  mögött  álló  Hatvannégy  Vármegye  Alapítvány  támogatja  az  egyházi  tulajdonú  Verőcei  
Általános Iskolát.  - A HVIM gondozásában jelenik meg 2003 februárja óta a Magyar Jelen c. hetilap. A lap  
kiadása 2005 áprilisa és 2007 februárja között szünetelt, azóta újra megjelenik
- A mozgalom fennállása során több tüntetésen képviselte magát. Részt vett a 2004. május 9-i Kendermag 
Egyesület által  szervezett  tüntetés  ellen  meghirdetett  ellentüntetésen,  2004  szeptemberében  a  szerbiai  
magyarverések ellen emeltek szót Budapesten, miután egy szabadkai tagjukat etnikai alapon bántalmazták.  
Évről  évre  megszervezik  június  4-én  a  Trianon-ellenes  tüntetést,  2006-ban  erre  a  versailles-i  Trianon-
palotában került sor. 
- A mozgalom határozottan kiáll a határon túli magyarok jogaiért és autonómia-követelésük mellett, ezért  
többször összetűzésbe került a környező országok hatóságaival. Toroczkai Lászlót 2004 októberében 1 évre  
kitiltották Szerbiából, 2005 szeptemberében Romániából, 2006 szeptemberében 5 évre Szlovákiából. 
-  A HVIM többször  összetűzésbe került Magyarország és a környező országok titkosszolgálataival.  Az V.  
Magyar  Sziget  utáni  takarítás  közben  előkerült  a  Nemzetbiztonsági  Szakszolgálat  egyik  munkatársának 
igazolványa. 
- 2006-ban célba ért a HVIM első nagyobb könyvadománya (több, mint 40 000 kötet), mellyel a  délvidéki 
magyar iskolákat támogatták.
- 2007. június 4-én meghirdették a Remény háza programot²
¹ Toroczkai László (szül.: Tóth László) (Szeged, 1978. március 10.) jobboldali politikus, újságíró, a Hatvannégy 
Vármegye  Ifjúsági  Mozgalom (2001)  és  a  Mi  Magunk mozgalom  (2006)  alapítója.  Személye  2006 
szeptemberében került a figyelem középpontjába, amikor az MTV-székház ostromakor a tüntetőket a budapesti  
Kossuth térről a Szabadság térre vezette.
² Forrás: Wikipedia
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Az alábbi megdöbbentő hír olvasható mindenütt:

„November 11-e ismét fájdalmas és szomorú nap az olasz futball történetében" - mondta Giancarlo Abete, 
az FIGC elnöke. Vasárnap a Lazio és a Juventus hívei egy autópálya-pihenőben összecsaptak egymással, az 
incidens során pedig egy rendőr tévedésből lelőtte a Lazio egyik drukkerét. A hír hallatán Olaszország-szerte 
zavargások törtek ki a stadionokban és a futballpályák környékén.
 
    Biztonsági  okokból  elhalasztották  az  AS Roma-Cagliari  és  az  Internazionale-Lazio  mérkőzést,  míg  az 
Atalanta-Milan  összecsapás  a  hetedik  percben  félbeszakadt.  Este  több  százan  megrohamozták  a  római 
Olimpiai  Stadiont,  valamint  a  szomszédjában  lévő  Olasz  Olimpiai  Bizottság  (CONI)  székházát.  A  tömeg 
betörte az épület ablakait, a bent tartózkodók - a biztonsági szolgálat alkalmazottai - pedig elbarikádozták 
magukat. Korábban az ultrák megtámadtak egy rendőrőrsöt is, autókat és autóbuszokat törtek össze. Az 
összecsapásoknak több sérültje van.

    A  klubok  képviselőinek  és  az  FIGC  vezetőinek  azon  túl,  hogy  ki  kell  tűzniük  az  elmaradt  meccsek 
időpontját,  illetve  dönteniük  a  félbeszakadt  rangadó  sorsáról,  határozniuk  kell,  képesek-e  folytatni  a 
bajnokságot a közeljövőben. Mivel a hétvégén Európa-bajnoki selejtezőket rendeznek, az illetékesek kaptak 
egy kis időt. A rendőrség és a kormány is értékeli a helyzetet, és megpróbál az FIGC elöljáróival egyeztetni a 
biztonságról.” (MTI)

   Az olasz sajtó  összefoglalóiban (nyomtatott és televíziós) és a  múlt hasonló eseményeivel kapcsolatos 
filmfelvételeken sajnálatos módon a fasizmus  és nácizmus jelvényei is láthatók a szurkolók tömegeiben. 
Hogy lehet ez, ha valóban szigorú az ellenőrzés a meccsek előtt? Hogy lehet az, hiszen Olaszországban is 
tiltott ezen szimbólumok használata?

   Akkor most kiáltsuk a szélrózsa minden irányába - ahogy Elena Ferrara tette s mindazok, aki átvették 
írását  -,  hogy  megjelentek  a  fasizmus,  nácizmus  jelvényeit  ábrázoló  lobogók  Itália  urtcáin,  az  olasz 
fővárosban,  az  olasz  nagyvárosokban?...  Agnes  Bencze  tiltakozó  és  cáfoló  írásával  miért  nem  történt 
ugyanez? Ezt miért hallgatja el az olasz média?... Találgassunk?...

Link:

Ősi zászlónk, nemzeti jelképünk: az Árpád-sávos lobogó
Czakó Gábor: Címervágás
Zavargások a forradalmi évforduló előestéjén
Videofelvételek a zavargásokról -1
Videófelvételek a zavargásokról – 2
Engedély nélküli tüntetőkről
Koszorúzási ünnepség az Ötvenhatosok terén
Ünnepi zászlófelvonás
Budapest, XV. kerületi Polgármesteri Hivatal: Az 1956-os forradalom és a Köztársaság kikiáltásának kerületi ünnepségén
Az „Osservatorio Letterario” honlapjának 2006-os nyitóoldalának képg  alériája a tavalyi őszi eseményekről  
Felvételek az elmúlt októberi eseményekről
Hídfoglalás
Tavaly ősze (2006.)

*  A   ferrarai   OSSERVATORIO  LETTERARIO   -  FERRARA  E  L'ALTROVE    irodalmi  és  kulturális   folyóirat   Felelős 
főszerkesztő igazgatója és kiadója (tanár-újságíró- publicista- szak-és műfordító)
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http://www.osservatorioletterario.net/magyar.pdf

	A hvg.hu oldalán az alábbi címet olvani október 24-i keltezéssel: «Budapest: „neonáci agitátorok zavargásokat provokáltak” a  Le Soir brüsszeli lap különtudósítójának beszámolójára utalva a Hvg azt írja, hogy Maurin Picard beszámolója azt emelte ki, hogy neonáci agitátorok zavargásokat provokáltak a magyar fővárosban. A cikk kitért arra, hogy a kedd este viszonylag nyugodtabban telt, mint a hétfő: kedden csak néhány százan próbáltak összetűzni a rendfenntartókkal, hétfőn viszont „a nacionalista szélsőjobboldali Jobbik és annak Magyar Gárda nevű félkatonai [kiemelés tőlem] szerveződése felhívására” 1500 szélsőséges indított rohamot az Operaház környékén.» (Videók: Budapesti zavargásokról  - idei és tavalyi - videók sorozata  (Idei: 1, 2, 3, 4, 5 [Tv2]) . Ez az egyetlen cikk, amelyben nyugati tudósító  kijelentései alapján neonáci agitátorok provokálásáról szól.

