
    A  TÓTH   ÁRPÁD   NEMZETI   TÁRSASKÖR    
tisztelettel meghívja magyarságismereti szabadegyetemi sorozatá-
nak a következı rendezvényére, az isaszegi Jókai Mór Városi 
Könyvtárba (Dózsa György u. 2.), ahol 

2015. január 15-én, csütörtökön, 17.30 órakor 

DR. MARGITTAI GÁBOR  
a Magyar Nemzet társszerkesztıje tart elıadást  

Szamár-sziget szellemkatonái – 
A nagy háború eltitkolt balkáni halálmarsa 
címmel.  

Közremőködik az isaszegi vitézi dalárda. 

Elıadónk hasonló címő kötete a rendezvényen megvásárolható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Következı szabadegyetemi rendezvényünkön 2015. február 24-én, kedden 17.00 órakor 
Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja tart elıadást  

a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 



 
 
Margittai Gábor Budapesten született 
1973-ban, a szegedi bölcsészkaron 
végzett magyar–filozófia–XX. századi 
magyar irodalom szakon. Ugyanitt 
doktorált Babits Mihály esszéírásából 
2000-ben. 1996-1999 között a Magyar 
Napló rovatszerkesztıje, 2001 óta a 
Magyar Nemzet Hétvégi Magazinját 
társszerkeszti. A József Attila Tudo-
mányegyetem, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem és az ELTE 
oktatója. Néptáncot és népismeretet is 
tanított egy középiskolában. 
Esszéket, kisprózákat és irodalom-
történeti tanulmányokat publikál. A 
Magyar Napló esszépályázatának elsı 
díját (1996), a Magyar Nemzet Arany-
toll elismerését (2006), a II. osztályú 
Magyar Hadisírgondozásért kitüntetı 
címet (2011) és a Tamási Áron Díjat 
(2014) is elnyerte. 
Mővei: Agyagcsónak (esszék, 1999); 
Külsı magyarok – Utazás a végeken 
(2005); Nyugtalan klasszikusok (2006); 
Mi a madzsar? – Magyar tudatú 
néptöredékek Ázsiában, Afrikában, 
Európában (2009-2010); Trianoni 
menyecske – Szórványlétünk a Kárpát-
medencében (2010); Utazás a végeken 
(2011); Szamár-sziget szellemkatonái – A 
nagy háború eltitkolt halálmarsa (2014). 
 
 

„A nagy háború olyannyira váratlanul érte a 
hadba vonuló feleket, és a világ olyannyira 
nem volt fölkészülve az ilyen mértékő és 
ekkora embertömegeket pokolra vetı 
ütközetekre, hogy gyorsan csıdöt mondott 
minden emberi számítás. Sem a tömegsírok, 
sem a kórházak, sem a lágerek 
befogadóképessége nem bizonyult 
elégségesnek, amikor a frontok ontani 
kezdték szerves törmeléküket. A Monarchia 
ármádiájából több mint kétmillióan estek 
orosz hadifogságba, akik közül sok 
százezer ember veszett el mindörökre. A 
Szerbia elleni sikertelen hadjáratokban 
nyolcvanezerre becsülik a fogságba esettek 
számát, és az olasz fronton is százezrek 
kerültek az ellenség kezébe. Magyar foglyok 
ették a rabkenyeret Ausztráliától 
Afganisztánon át Latin-Amerikáig – hogy 
még szemléletesebb legyen, mi is az a totális 
háború (…) 
Szamár-sziget és az oda vezetı balkáni 
halálmars nem más, mint az elsı 
világháború sőrítménye. És a XX. század 
minden terrorjáé. A halálmeneteké, a 
lágervilágoké, a népirtásoké” 

(Margittai Gábor) 
 

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
magyarságismereti szabadegyetemének 
2014/15 elsı félévi programjai a Play 
Live (Élıben Játssz) Alapítvány 
segítségével valósulnak meg. 
Támogatásukat köszönjük! 
 

 


