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A tavaly elhunyt jeles pub-
licista, Lovas István emlé-
kére alapított díjat elsőként 
Szakács Árpád (portrénkon) 
erdélyi származású, Buda-
pesten élő újságírónak ítélték 
oda. Az Erdélyi Napló egykori 
munkatársa szép karriert 
futott be Magyarországon: 
tényfeltáró írásaival országos 
vitákat gerjesztett. A díjátadás 
alkalmából beszélgettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

A Lovas István Sajtódíj átadá-
sán elhangzott beszédedben 
górcső alá vetted a 20. századot, 
jelezve, hogy a történelem ismét-
li önmagát. Megítélésed szerint 
ma ugyanazoknak az erőknek az 
ideológiai harca fenyeget, ame-
lyek 1919-ben és 1945 után már vé-
gigpusztították Magyarországot?
Minden ember természetes törek-
vése, hogy megértse a körülötte 
lévő világot és a különböző fo-
lyamatok hátterét. Közhely, hogy 
aki a múltját nem ismeri, annak 
nincs jövője, pedig ez a helyzet. 
Ami ma történik, egy több száz 
éves ideológiai háború sokadik 
csatája. Ennek egyik első látvá-
nyos megnyilvánulása az 1789-es 
nagy francia forradalom volt. Erről 
rengeteg pozitívum található az 
iskolai történelemkönyvekben, vi-
szont kár, hogy eléggé félrevezető 
módon. A francia forradalom után 
létrejött szörnyállam volt a világ 
egyik legkegyetlenebb diktatúrá-
ja, az ideológiára épülő tömegy-
gyilkosok egy egész társadalmi 
rendet próbáltak megsemmisíteni 
hasonló elvek alapján, mint a ná-
cik. A társadalom összetételét és 

gondolkodásmódját akarták erő-
szakos eszközökkel megváltoztatni 
és létrehozni az ateista államot. 
A francia forradalom ideológiája 
szülte a 20. századi gyilkos eszmé-
ket, a bolsevizmust, a nácizmust 
és a mai liberalizmust. 1918-ban 
és 1919-ben az internacionalizmus 
jegyében akartak új embert alkot-
ni. Nemcsak hazánk, hanem sok 
millió honfi társunk pusztult el e 
kísérletben. Ma pedig a kevert né-
pességű Európa létrehozásával, a 
nemi identitás megszüntetésével, 
a nemzeti identitás elpusztításá-
val, a kereszténység megsemmi-
sítésével és a családi közösségek 
szétrombolásával egy sehová nem 
tartozó, senkihez nem kötődő em-
berekből álló tömegmasszát akar-

nak létrehozni a fogyasztói társa-
dalom talaján.

A kétkedők szerint ez jellegzetes 
összeesküvés-elmélet… 
Éppen olyan összeesküvés-elmé-
let, mint a szabadkőművesek sze-
repe az ország szétrombolásában. 
Raff ay Ernő kutatásaiból tudhat-
juk, hogy összeesküvés-gyakor-
latról van szó. Csak be kell menni 
a Magyar Országos Levéltárba, 
ott vannak a titkos szervezet jegy-
zőkönyvei. Raff ay Ernő ezeket 
beidézve több kötetben megírta, 
hogy a szabadkőművesek milyen 
módszerekkel készítették elő az 
ország politikai, gazdasági és kul-
turális megszállását. Tényekkel 
igazolva ismertette: a bolsevizmus 
szálláscsinálói a szabadkőműves 
páholyok voltak. Új emberfajt, új 
társadalmat akartak létrehozni a 
francia forradalom eszmeiségé-
ből az internacionalizmus talaján. 
Akkor nem volt rá idejük, de az 
ötvenes években Rákosi Mátyásék 
bepótolták a véres munkát. Egyéb-
ként Rákosi is a szabadkőműve-
sek ifj úsági szervezetében, a Gali-
lei-körben szocializálódott.

Ma is hasonló módon és esz-
közökkel dolgoznak hasonló 
célokért?
Az 1918-as összeomlás előtt stra-
tégiát dolgoztak ki a hatalomátvé-
telre. Benne van a jegyzőkönyvek-
ben. Ennek legfontosabb eleme, 
hogy el kell foglalni a magyar kul-
túrát, meg kell semmisíteni a ma-
gyar nemzeti öntudatot, civilszer-
vezeteket kell létrehozni, amelyek 
megosztják a magyar társadalmat. 

Az ateizmus talaján pedig el kell 
pusztítani a kereszténységet. Ma 
ugyanez játszódik le. Ugyanúgy 
titkosan szerveződnek, csak ma 
a szabadkőművesek szerepének 
egy részét átvették az NGO-k, az 
úgynevezett civilszervezetek. Lát-

szólag nem veszélyesek, papíron 
társadalmi ügyekért dolgoznak, 
a háttérben pedig titkos globális 
célokat valósítanak meg: Európa 
elpusztítását benne a kevert né-
pességű káosztársadalmakkal.

Kinek a kulturális diktatúrája? 
című sorozatod nagy vitát kavart 
a magyar közéletben. Mennyire 
reális kép, hogy miközben a Fidesz 
hatalmon van, a kulturális élet és 
az oktatás nagyobb része az ellen-
zék kezében maradt?
Ugyancsak tekintsünk vissza a 
múltra: vajon balliberális kor-
mányok idején miért akarta az 
SZDSZ az oktatási és a kulturális 
területeket? Pontosan tisztában 
vannak azzal, hogy innen tudnak 
a legjobban hatni a társadalomra. 
A világlátás és az életérzés egye-
duralmát a kultúrán keresztül 
lehet elérni. A balliberális oldal-
nak nem egyszerű többsége van a 
kulturális világkép formálásában, 
hanem olyan hatalma, amivel azt 
tehet, amit akar.

A balliberális oldal azzal vág 
vissza, hogy nincs jobboldali és 
baloldali, csak minőségi vagy di-
lettáns kultúra. Mi a véleményed 
erről?
Egy egészséges nemzeti kultúrá-
nak sajátosnak és összetéveszthe-
tetlennek kell lennie, saját kérdé-
sekre saját válaszokat kell adnia 
– írta Csurka István. Ha valaki a 
mai magyar kultúrában ezt a mi-
nőségre épülő eredetiséget keresi, 
akkor nincs könnyű helyzetben. 
Az irodalom lassan belefullad a 
posztmodern keveréknyelven író-
dott, semmiről nem szóló sznob 
szövegtengerbe. A színházi és a 
képzőművészeti világot elfoglalták 
az exhibicionista őrjöngők, a mű-
vészeti csúcs mércéje pedig az, ha 
a nagy sztáralkotó, rendező saját 
beteg világát vetíti ki a többségi 
társadalomra. A művészet lénye-
gét, a katarzis kiváltását, az emberi 
lélek felemelésének gondolatát, 
egy értékrend megjelenítését fe-
lesleges is várnunk a modern ha-
lálkultusz prófétáitól. A jelenlegi 
kulturális szereplők elsősorban 
politikai propagandisták, csak má-
sodsorban művészek – tisztelet a 
kivételnek. Magyarországon ma a 
globális balliberális világkép egye-
duralkodóvá tételének programja 
zajlik, ezt segíti a kultúra min-
den területe. A kultúrán keresztül 
kommunikálnak egymással, ezen 
keresztül érzékenyítik a társadal-
mat. Többször is adatokkal alátá-
masztva megfogalmaztam: a fi lm, 
képzőművészet, könyvkiadás, 
könyvterjesztés, előadó-művészet, 
a vizuális kultúrák, a színház, a 
zene, a fesztiválok stb. keretében, 
egyszóval minden területen na-
ponta sulykolják a migrációt, a 
genderelméletet, a homoszexuális 
meg egyéb „másságpropagandát”.

Magyarország összes megyei 
napilapját tömörítő központi 
szerkesztőséget vezeted. Hogyan 
érzékeled, merre tart a magyar 
újságírás?
A jobboldali újságírás túlságosan 
politikai központú. Egy huszad-
rangú levitézlett politikusnak még 
mindig ezerszer nagyobb esélye 
van a véleményével bekerülni a 
médiába, mint például egy ran-
gos Kossuth-díjas színésznek. 
A konzervatív oldal kiszorult a 
kulturális világból és a kulturá-
lis véleményformálásból, a nagy 
költségvetésű intézmények, lapok 
közéleti tematizálásra, vitákra 
alkalmatlanok. A magyar hírszol-
gáltatásokat szemlélve az értékes 

→ Szakács Árpád

Kőröstárkányban született 1980-ban. Újságíró, szer-
kesztő, könyvkiadó. 1998 és 2001 között a Nagyváradon 
megjelenő Bihari Napló és az Erdélyi Napló munkatársa. 
2001-től a Magyar Nemzet igazságügyi szakújságírója. 
2004-től a Reggel című napilap újságírója, szerkesztő-
je. 2005-ben az Axel Springer központi szerkesztőségé-
nek újságírója, szerkesztője. 2008 és 2016 között több 
lap- és könyvkiadó vezetője, főszerkesztője. 2016-tól 
a Mediaworks nyomtatott megyei napilapjai központi 
szerkesztőségének főszerkesztője. Nevéhez köthető a Ki-
nek a kulturális diktatúrája? című cikksorozat, amely az 
utóbbi évtizedek legnagyobb visszhangot kiváltó tény-
feltáró írása volt. A sorozatról hírt adtak a Reuters, BBC, 
DPA és más külföldi sajtóorgánumok oldalai is. Szakmai 
elismerései: Csepel Örökség-díj (2014), Eötvös József-saj-
tódíj (2018), Petőfi  Sándor Sajtószabadság Díj (2018), 
Lovas István Sajtódíj (2019). Az általa vezetett szerkesz-
tőség munkáját 2019-ben Érték és Minőség Nagydíj Kom-
munikációért Nívódíjjal ismerték el a parlamentben.

A Lovas István Sajtódíj átadóján. A díjazott sokak szemében tabutémának számító kérdéseket boncolgat

BESZÉLGETÉS SZAKÁCS ÁRPÁD ÚJSÁGÍRÓVAL, A MAGYARORSZÁGI MEGYEI NAPILAPOK KÖZPONTI SZERKESZTŐSÉGÉNEK VEZETŐJÉVEL

Vissza kell utasítanunk a halálkultusz prófétáit

→ „Minden területen na-
ponta sulykolják a migrá-
ciót, a genderelméletet, a 
homoszexuális meg egyéb 
»másságpropagandát«”.
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