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THÜRMER GYULA

NE FEKÜDJÜNK LE 
AMERIKÁNAK!
A rendszerváltás óta hivatalból szeret-
jük Amerikát. A liberálisok egyenesen 
szerelmesek bele, mondván, hogy ember 
még nem teremtett tökéletesebbet az 
amerikai demokráciánál. 

A konzervatívok nincsenek ennyire 
elragadtatva Amerikától. Az amerikai 
világkép fi noman szólva nincs összhang-
ban azzal, amit a konzervatívok vallás-
ról, nemzetről, családról gondolnak. De 
Amerika az Amerika, és Orbán tudja, 
hogy meg kell adni a császárnak, ami 
a császáré.

A Fideszt és Orbán Viktort soha 
egy percre sem kedvelték Ameriká-
ban, de tudomásul vették, hogy csak 
ők képesek békés eszközökkel meg-
védeni a kapitalizmust. De percenként 
éreztették a magyar vezetéssel, hogy 
hálásnak kell lennünk a rendszervál-
tásért. Be kell szállnunk az amerika-
iak eszeveszett háborús kalandjaiba. 
És főleg másolnunk kell az amerikai 
demokráciamodellt, amelynél jobbat 
még ember nem talált ki. Szavaikat alá-
támasztandó az amerikai külügy időről 
időre egyest adott Orbánnak demokrá-
ciából. Felkaroltak néhány tüntetést is, 
hogy jelezzék: ha kell, találnak ők más 
miniszterelnököt is.

Orbán megadta a császárnak, ami a 
császáré. Bevállalta a katonai kiadások 
növelését, megszavazta a NATO minden 
Oroszország elleni lépését, nem vonult 
ki Afganisztánból. Minden korábbi mi-

niszterelnöknél keményebben lépett fel 
az antiszemitizmus ellen, és mindent 
megadott a magyarországi zsidóságnak, 
amit csak kértek.

Trump jól jött a magyar vezetésnek. 
Ő sem szerette a liberálisokat, Sorost 
főleg nem. De Magyarországtól eltérően, 
ahol a liberálisok hosszú időre kiszorul-
tak a hatalomból, az USA-ban még nye-
regben vannak. Éppen ezért mind máig 
nem került sor a magyar miniszterelnök 
látogatására az USA-ban, de legalább a 
nyilvános kioktatás alábbhagyott. 

Trump bejelentése, hogy ezentúl Ameri-
kával fog törődni, és nem szól bele má-
sok ügyeibe, zene volt a magyar vezetés 
fülének. Trump megígérte az egymással 
marakodó NATO-szövetségeseinek, 
hogy megvédi a kapitalista rendszert. Az 
USA-ban rendet tesz, az USA megint a 
világ vezetője lesz, de elvárja, hogy utá-
na mindenki álljon be a sorba!

Ezt látva, a magyar kormány meg-
nyugodott. Az USA nem erőltette, hogy 
Jeruzsálembe vigyük át a nagykövetsé-
get. Elnézte Orbán fl örtjét Putyinnal. A 

CEU őket is zavar-
ta, végülis mindent 
védeni kell, ami 
amerikai, de az ügy 
elcsendesedik.

Az Orbán-kor-
mány úgy érezte, 
hogy a császár meg-
kapta, ami a császá-
ré, tehát meg lehet 
egyezni az oroszok-
kal Paks-II-ről és a 
gázszállításokról. 
Sőt, be lehet vonni 
az orosz tőkét a 
visegrádi országok 
egyes projektjeibe. 

Az első ejnye-
bejnyét Ukrajna 
miatt kapta a kor-
mány, mondván, 

Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. 
Így sok mindent észreveszünk, 
amit csak a jobb szemünkkel 
nem látnánk. Másként is látjuk a 
világot, mondjuk úgy, balszemmel. 
Ezután minden számunkban 
elmondjuk, miként is látjuk az 
éppen esedékes eseményeket a saját 
politikai értékítéletünk alapján, 
balszemmel. 

HA A MAGYAR POLITIKA 
ENGED AMERIKÁNAK, 
ÖSSZEOMLIK A 
KIEGYENSÚLYOZOTT, 
PRAGMATIKUS 
KÜLPOLITIKA ÁLMA, 
ODA LESZ AZ ORSZÁG 
HITELE ÉS TEKINTÉLYE.

hogy Ukrajna és a NATO szövetsége 
Oroszországgal szemben fontosabb, mint 
az, hogy hány osztályig tanulhatnak a 
kárpátaljai magyarok az anyanyelvükön. 
Ha a kormány meghajol, a nemzeti tö-
rekvései szenvednek csorbát. 

Paks II sohasem tetszett az ameri-
kaiaknak, de Perry amerikai energia 
miniszter Budapesten tovább ment. 
Keressünk alternatív megoldásokat, 
például amerikai minierőművek épí-
tésével. És természetesen hagyjuk az 
orosz gázt, mert a jövő az amerikai 
cseppfolyós földgázé, amivel készek 
elárasztani Európát. Vagyis az orosz 
függőséget becserélhetjük amerikaira. 

Cornstein nagykövet még azt is 
szóvá tette, hogy amerikai fegyvereket 

vegyünk, és ne kísérletezzünk a néme-
tekkel. Mindezt meg lehet tenni, még ha 
értelmetlen is, de ezzel lefekszünk az 
USA-nak. Kérdés, hogy akar-e a magyar 
kormány?

Trump a Kína ellen indított kereske-
delmi háborúból sem akarja kihagyni 
szövetségeseit. A Huaweitől rettegnek, 
mert az 5G technológia terén mindenkit 
verni fognak, ezért állítólagos kém-
ügyekkel kell megállítani. A lengyelek 
beszálltak, a csehek is, miért ne szállna 
be Magyarország?

Vagy miért ne állítsuk le a Belgrád-
Budapest vasútvonal korszerűsítését, csak 
azért, mert abban a kínai tőke is benne 
van? A projekt körüli magyarországi 
huzavonát látva Pekingben könnyen gon-
dolhatják, hogy Magyarország ki akar 
farolni az magyar-kínai kapcsolatból.

Magyarországnak van tekintélye a 
világban. A NATO és az EU tagjaként is 
képes volt önálló utat járni. Képes volt 
független maradni a nagyhatalmakkal 
szemben. Az amerikai nyomás érezhető-
en megnő. Vannak, akik örülnek ennek 
és már szívesen odaadnák magukat, és 
az országot. Ha a magyar politika enged 
Amerikának, összeomlik a kiegyensú-
lyozott, pragmatikus külpolitika álma, 
oda lesz az ország hitele és tekintélye.
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EGY ELFUSERÁLT MESSIÁS 
ÉS EGY BUKOTT POLITIKUS? 
KÖSZI, NEM

A Görög Kommunista Párt képviselői nem szavazták meg a görög és a macedón kormány megállapodását arról, hogy Macedónia 
neve lehet a jövőben Észak-Macedón Köztársaság.  A párt tömeggyűlésen tiltakozott Athénban. (www.kke.gr)
A Görög Kommunista Párt véleménye szerint a szerződés lényege nem a névváltoztatás. A névváltoztatás azért kellett, hogy Görög-
ország ne akadályozza egy újabb balkáni ország, Macedónia felvételét a NATO-ba. A terv az USA nyomására született, és sérti a 
balkáni népek érdekeit. A görög párt követeli a Görögországban lévő amerikai támaszpontok megszüntetését, és az amerikai csapa-
tok teljes kivonását. A Görög KP a NATO ellen van, a Sziriza párt vezette kormány viszont kiszolgálja az USA-t is, a NATO-t is. 

A BALKÁNT MEGSZÁLLJA A NATO!A BALKÁNT MEGSZÁLLJA A NATO!

A Budapest-Belgrád vasút-
vonal magyarországi szakasza 

fejlesztésének, kivitelezésének és 
fi nanszírozásának koordinálásával fog-

lalkozó kormánybiztossá nevezték ki Palko-
vics László innovációs és technológiai minisztert. 

(www.mti.hu)
A Budapest és Belgrád közötti kétvágányú villamosított 

vasútvonal kiépítéséhez 350 ki-lométernyi vasúti szakaszt kell 
felújítani, ebből 166 kilométer Magyarországon, 184 pedig Szerbi-
án halad át. A személyforgalom mellett ezen az útvonalon jelentős 
teherforgalmat lehet majd lebonyolítani. A tervek szerint így a Kína 
által a pireuszi kikötőbe behajózott, Nyugat-Európába szánt árut 
Szerbián és Magyarországon keresztül tudják majd a leg-gyorsab-
ban szállítani. Ez egy jó beruházás, de túl sok a mendemonda körü-
lötte, és túl sokáig halasztják. Ideje megépíteni a vasutat!

BUDAPESTBUDAPEST--BELGRÁD BELGRÁD 
VASÚTVONAL: IDEJE VASÚTVONAL: IDEJE 
VÉGRE MEGÉPÍTENI!VÉGRE MEGÉPÍTENI!

Pontosan 56 évvel annak megkötése után Angela Merkel német kan-
cellár és Emmanuel Macron francia államfő megújították az Élysée-
szerződést, amelyet elődeik, Konrad Ade-nauer és Charles de Gaulle 
írtak alá a német–francia megbékélés jegyében. Merkel egy karrierje 
vége felé tartó, korábban komoly eredményeket is felmutatni tudó 
politikus, Macron pedig egy elfuserált messiás, be nem váltott ígéret. 
(http://magyarhirlap.hu)
A német-francia szövetség semmi jóval nem kecsegtet Magyarország 
számára. Ők akarnak parancsolni. 
A „közös európai érdek” valójában a német és a francia tőke érdeke. A 
nyu-gati és a keleti tőkéscsoportok küzdenek egymás ellen, aminek a 
magyar nép függetlensé-ge is áldozatul eshet. Nekünk a kiút a függet-
lenség megőrzése, a milliárdosok leváltása, Európa népei és dolgozói-
nak demokratikus együttműködése.
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AZ AUDIAZ AUDI--DOLGOZÓKKALDOLGOZÓKKAL

A NÉPET KÉPEZZÜK, NE AZ ÚRI ELITET!
Egyre több szülő gondolja úgy, hogy a közoktatás helyett gye-
rekének valamilyen alapítványi, egyházi vagy egyéb magánis-
kolát választ. Csakhogy ez százezrekbe és milliókba kerül. Az 
American International School Of Budapestben a jelentkezési 
díj 400 dollár, vagyis közel 112 ezer forint, a regisztrációs díj 
800 dollár, vagyis 223 ezer forint, és ehhez jön még a tandíj. Ez 
a 9-10. osztályos tanulóknak 22 900 dollár, vagyis 6,4 millió 
forint, a 11-12. évfolyam diákjainak pedig 23 500 dollár, vagyis 
6,5 millió forint. (www.penzcentrum.hu)
Nem az a baj, hogy vannak magániskolák. A baj az, hogy a 
tudást csak pénzzel lehet megszerezni. A szegény ember gyere-
ke nem járhat jó magániskolába, jó eséllyel marad szegény.  Az 
úri osztály drága magániskolába járatja a gyerekét, a legjobb 
tudást adja neki. A társadalom már nem csak anyagilag diff e-
renciálódik, hanem a tudás, a műveltség szempontjából is. Ezt 
hozta a kapitalizmus. Ebből nem kérünk. Az oktatás legyen 
állami és magas színvonalú! Erre költse az ország a jövedelmé-
nek 10 százalékát! A népet képezzük, ne az úri elitet!

Egy hetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel 
hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész területére az Audi Hungária Függet-
len Szakszervezete (AHFSZ), miután az érdekképviselet eredménytelennek 
nyilvánította az eddigi tárgyalásokat – közölte az AHFSZ elnöke szerda 
délután sajtótájékoztatón Győrben.
A magyarországi Audi dolgozóinak bére jóval elmarad nem csak nyugat-
európai társaikétól, de a környező országokétól is. Szlovákiában átlagosan 
28, Csehországban 25, Lengyelországban pedig 39 százalékkal többet visz 
haza egy munkavállaló, aki valamelyik, a Volkswagen csoporthoz tartozó 
gyáregységben dolgozik. A szakszervezet továbbra is tartja magát a 18 
százalékos, de minimum 75 ezer forintos alapbéremeléshez, amit a mun-
káltatói oldal továbbra sem szándékozik megadni, és a megegyezésre való 
törekvés szándéka sem látszik rajta. A Munkáspárt szolidáris az Audi-dol-
gozók küzdelmével.

BOSZNIÁBAN 
MEGSZÁLLÓK ÉS 
ELNYOMÓK 
VAGYUNK
Rövidesen megkezdi külszolgálatát az MH 
EUFOR Kontingens 23. váltása. A kiutazó kato-
nák három napos zárógyakorlaton bizonyították, 
hogy felkészültek a misszióra. 
(www.honvedelem.hu)
Mire is képezik ki a magyar katonákat? Mire is 
költjük az ország pénzét? A kép tanulsága szerint 
a magyar katonáknak Boszniában nem külső 
agresszorokkal kell felvenniük a harcot, hanem 
a helyi lakosság valamelyik részével. A gumibot 
és a pajzs tömegoszlatásra szolgál és nem a haza 
védelmére.
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RENDEZVÉNY NAPTÁRA
DÁTUM ÉRTEKEZLETEK ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK

Január
9.
19.

Február
4.
9.

Március
8.
9.
15.
21.

Április
8.
27.

Május
1.
27.

Június
8.
15.

Július
6.
8.

Augusztus
5.
20.
24.

Szeptember
14.
30.

Október
28.

November
9.

December
21.

Megyei elnöki értekezlet
Központi Bizottság ülése

Megyei elnöki értekezlet
Központi Bizottság ülése

Szabó Ervin Akadémia ülése. 

Megyei elnöki értekezlet
Központi Bizottság ülése

Megyei elnöki értekezlet

Központi Bizottság ülése

Megyei elnöki értekezlet

Megyei elnöki értekezlet

Központi Bizottság ülése

Szabó Ervin Akadémia ülése
Megyei elnöki értekezlet

Megyei elnöki értekezlet

Szabó Ervin Akadémia ülése

Központi Bizottság ülése

Megemlékezés a kubai 
forradalom 60. évfordulójáról

Jan.22-febr.23 között megyei 
elnökségek megválasztása

Nőnapi rendezvények

Március 15-i rendezvények
Tanácsköztársaság 100. 
évfordulója

EP-választás-ajánlásgyűjtés 
kezdete

Május elsejei rendezvény

XXV. Munkás Kupa Túrkeve

Kádár ünnepség

Augusztus 20-i rendezvények

Megemlékezés a kínai 
forradalom 60. évfordulójáról

2019. évi önkormányzati 
választások
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A 27. kongresszuson választott Központi Bizottság január 
19-én jött össze első alkalommal, és első ülésén máris nagyon 
fontos kérdésekről kellett dönteni. A KB az alábbi napirendet 
hagyta jóvá: 1. Az Elnökség és a KEB megválasztása, gazdasá-
gi vezető kinevezése. 2. A Munkáspárt 2019. évi feladatai. 3. A 
2018. évi pénzügyi beszámoló és a 2019. évi pénzügyi terv.

A Központi Bizottság a párt elnökének javaslatára megvá-
lasztotta a párt új tisztségviselőit. A döntés egyhangú.

A Központi Bizottság elfogadta az „Erős Munkáspártot!” 
program végrehajtásáról szóló határozatot és a párt politikai 
munkatervét. A döntés egyhangú.

A Központi Bizottság Karacs Lajosné előterjesztésében 
elfogadta a 2018. évi pénzügyi munkáról szóló jelentést és a 
2019. évi tervet. A döntés egyhangú.

FEGYELEM, ELKÖTELEZETTSÉG, 
ÁLDOZATVÁLLALÁS

Amint legutóbbi számunkban már röviden jeleztük, a Központi 
Bizottság megválasztotta a párt új Elnökségét. Thürmer Gyula 
elnök kiemelte, hogy a párt korábbi vezetése kiállta a próbát, 
becsülettel dolgoztak. Bárkik is lettek volna a helyükben, a mai 
helyzetben nem tudtak volna többet elérni.

Nagyon nehéz ma kádereket találni, a pártvezetés bármely 
szintjét is vegyük – emelte ki. Az országos vezetésben olyan 
emberekre van szükség, akik akarnak és tudnak is dolgozni, és 
áldozatot vállalni a pártért. Az Elnökség minden hétfőn délután 
ülést tart, ha esik, ha fúj. Ezen ott kell lennie mindenkinek, 
hiszen országos kérdésekben kell a párt álláspontját kialakítani. 

ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!

MEGTARTOTTA ÜLÉSÉT A 27. KONGRESSZUSON 
VÁLASZTOTT KÖZPONTI BIZOTTSÁG

A MUNKÁSPÁRT ÚJ ELNÖKSÉGE
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Ráadásul úgy, hogy a tévedés, a rossz értékelés lehetőségét a 
minimálisra csökkentsük. Ez áldozattal jár.

Az Elnökség tagjainak információkat kell hozniuk arról a 
területről, ahol élnek és dolgoznak. Időt és fáradságot nem szá-
mítva részt kell venniük a párt politikájának végrehajtásában. 
Ez is munka és ez is áldozat.
Az Elnökség tagjainak példát kell mutatniuk a párt anyagi 
támogatásában. A mi pártunkban csak a meggyőzés a politikai 
erő, mondta Thürmer Gyula, de meggyőzni másokat csak az 
tud, aki maga is jó példával jár elő.

Ezek a tulajdonságok az eddigi Elnökséget is jellemezték – 
emelte ki a párt elnöke. A munkát 
segítette az egymás iránti bizalom 
és tisztelet, ami nélkülözhetetlen a 
mi pártunkban.

Thürmer Gyula kiemelte, hogy a 
Munkáspárt vezetése sajátos hely-
zetben van. A vezetésben lenni azt 
jelenti, hogy vállaljuk a nyilvánosságot. Sok tehetséges fi atal 
ember van a környezetünkben. Az ő esetükben meg kell nézni, 
hogy mekkora nyilvánosságot tudnak elviselni, milyen nyomás 
nehezedik rájuk a munkahelyen vagy az iskolában. Szeretnénk a 
fi ataljainkat közelebb hozni a párt országos vezetéséhez, támasz-
kodni rájuk.

 Központi Bizottság a párt elnökének javaslatára megvá-
lasztotta a párt Elnökségét, alelnökeit, KB-titkárát, kinevezte 
gazdasági vezetőjét. Megválasztotta a Központi Ellenőrző Bi-
zottság elnökét is.

• Thürmer Gyula, a Munkáspárt 
elnöke

• Karacs Lajosné, a Munkáspárt al-
elnöke, a párt gazdasági vezetője

• Bencsik Mihály, a Munkáspárt 
alelnöke, a Jász-Nagykun-Szol-
nok és a Csongrád megyei szer-
vezet elnöke

• Frankfurter Zsuzsanna, az El-
nökség tagja

• Hajdu József, az Elnökség tagja, 
KB titkára, a Központi Ellenőrző 
Bizottság elnöke

• Kajli Béla, az Elnökség tagja, a 
Budapesti Elnökség elnöke
• Kovács István, az Elnökség tagja
• Nagy Attila, az Elnökség tagja, a 
Nógrád megyei pártszervezet elnöke
(A képen nem szerepel Bencsik Mihály, 
aki balesete miatt nem vett részt az ülésen.)

Védeni a párt politikai és szervezeti egy-
ségét, erősíteni fegyelmét

A Központi Bizottság a párt elnöké-
nek javaslatára Hajdu Józsefet választotta 
meg a Központi Ellenőrző Bizottság 

elnökének. A helyzet akkor jó, ha a KEB-nek nincs munkája 
– emelte ki Thürmer Gyula. Ez azt jelenti, hogy a párt politi-
kailag egységes, a szervezeti rend és fegyelem alapvetően ér-
vényesül. A jövőben még fegyelmezettebben kell dolgoznunk. 
De ennek biztosítása az egyes párttagoktól és a szervezetektől 
függ. A KEB dolga, hogy segítse ezt a folyamatot.

Hajdu József tett javaslatot a KEB tagjainak személyére, 
akiket a Központi Bizottság megválasztott:

• Hajdu József, a KEB elnöke
• Espár István, Felföldi István, Kardos Mihály és 

Koch János, a KEB tagjai

***

A napirend előtt Thürmer Gyula 
köszöntötte a Munkáspárt Pénz-
ügyi Ellenőrző Bizottságának elnö-
két, Kerezsi Lászlót, aki most ün-

nepelte 65. születésnapját. Pártunkban szinte mindenki ismer, 
tisztel és szeret Téged  – mondta köszöntőjében a párt elnöke. 
Személyedben egy olyan ember van közöttünk, aki egész életét 
a szocializmus, a dolgozó emberek ügyének szentelte. A Ma-
gyar Néphadsereg, majd a Munkásőrség tisztjeként becsülettel 
szolgáltad a szocialista hazát, védted a munkások és parasztok 
hatalmát. Az 1989-90-es tőkés fordulatkor tudtad, hogy helyed 
a Munkáspártban van. A Központi Bizottság tagjaként, az El-
nökség tagjaként, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként 
elévülhetetlen érdemeket szereztél a párt erősítésében.

A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu

Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146
A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.

A Munkáspárt új Központi 
Ellenőrző Bizottsága 

KEREZSI LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSEKEREZSI LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE

A jövőben még 
fegyelmezettebben 

kell dolgoznunk.
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VÉRES POLGÁRHÁBORÚ, 
AMERIKAI INTERVENCIÓ, 

NETÁN VALAMI MÉG ROSSZABB?
Ez év január 23-a nyugodt napnak indult. A világ Koszovó és 
Szerbia konfl iktusára fi gyelt, nem is beszélve az USA Kína-
ellenes gazdasági háborújának újabb eseményéről, a Huawei 
ellen indított páratlan támadásról. Az amerikai rendezőket 
leszámítva valószínűleg kevesen tudták, hogy január 23-án dél-
után egy eddig szinte ismeretlen venezuelai politikus, a 35 éves 
Juan Guaidó, a venezuelai parlament elnöke bejelenti, hogy az 
ország helyzetére és a kormány törvénytelenségeire hivatkozva 
ideiglenes köztársasági elnöknek kiáltja ki magát.

Még ez sem lett volna olyan nagy dolog, ha Trump amerikai 
elnök nem ismeri el azonnal és ha nem csatlakozik hozzá több 
latin-amerikai jobboldali szövetségese. Azóta a világ feszülten 
várja, hogy mi fog történni: véres polgárháború, amerikai kato-
nai intervenció, netán valami még rosszabb?

Venezuelában óránként változik a helyzet. A Munkáspárt 
honlapja (www.munkaspart.hu) folyamatosan nyomon követi 
az eseményeket. Lapunkban megpróbálunk választ adni a leg-
égetőbb kérdésekre.

MI TÖRTÉNIK VENEZUELÁBAN?

Venezuelában kívülről ösztönzött és támogatott ellenforradal-
mi kísérlet folyik. A cél az önálló, antiimperialista és USA-el-
lenes politikát folytató Nicolás Maduro elnök megbuktatása és 
egyben a venezuelai bolivári forradalom megállítása.

MI A BOLIVÁRI FORRADALOM?

A bolivári forradalom egy mélyreható társadalmi folyamat, 
melyet Hugo Chávez elnök indított el 1999-ben. A folyamat 
nevét Simon Bolivárról, a latin-amerikai függetlenségi moz-
galmak hőséről kapta. A folyamat célja, hogy a hatalmat a 
nép kezébe adja, a szegény tömegeket felemelje a nyomorból. 
Külpolitikai téren célja a függetlenség kivívása. Ennek alapján 
Venezuela szembeszállt az USA-val. Kubára, Oroszországra, 
Kínára, Törökországra támaszkodik.

VENEZU-
ELÁBAN 
KOMMUNISTÁK 
VANNAK 
HATALMON?

Nem! Venezuelában nem 
kommunisták vannak 
hatalmon, nincs szocializ-
mus. Venezuelában ugyan 
a 21. század szocializmu-
sáról beszéltek, de ez nem 
volt több propagandajelszónál. A gazdaság terén ugyan állami 
tulajdonba vettek nagyvállalatokat, köztük amerikai cégeket, 
de a bankok, üzemek átfogó államosítására nem került sor. A 
venezuelai tőkésosztály tulajdonában maradt a média zöme is. 

Chávez és Maduro megszervezték ugyan az Egyesült Ve-
nezuelai Szocialista Pártot, de a párt nem lépett túl a bolivári 
eszméken, lényegében egy népi-felszabadító-szociáldemokrata 
ideológiát hirdetett.

A forradalmi rendszer nagyon sokat adott a szegényeknek. 
A szegény rétegek támogatása elegendő volt a bolivári forra-
dalom életben tartására, de nem volt elegendő ahhoz, hogy a 
polgári demokratikus intézményrendszerben, a választásokon 
átfogó csapást mérjenek a nagytőke és a középosztályok erőire. 

A nagytőke azonnal a forradalom ellen fordult. A közép-
osztályok idővel kevesellték, amit kaptak a forradalomtól, az 
USA-val való konfrontációt pedig eleve káros lépésnek tartot-
ták. A középosztályokat sem Cháveznek, sem Madurónak nem 
sikerült megnyerni, a semlegesítésükre pedig nem volt erejük 
és bátorságuk.

MI A VENEZUELAI KORMÁNYERŐK TAKTIKÁJA?

Maduro elnök és a hatalmon lévő politikai erők politikai 
megoldást igyekeztek elérni, és a küzdelmeket jogi, alkotmá-
nyos keretek közé szorítani. 2015-ben az Egyesült Venezuelai 

Szocialista Párt súlyos vereséget 
szenvedett a parlamenti választáso-
kon. Az ellenzék került többségbe a 
parlamentben. Venezuela azonban 
elnöki köztársaság, és Maduro elnöki 
posztját a választás nem érintette. Az 
ellenzék azon nyomban támadásokat 
indított az elnök ellen és olyan hely-
zetet kívánt teremteni, amikor le kell 
mondania.

Maduro úgy igyekezett fellépni 
az ellenzékkel szemben, hogy 2017-
ben elnöki rendelettel Alkotmányozó 
Nemzetgyűlést hirdettek meg. A 
választást megtartották és a PSUV 
nyert. Ezt azonban nem ismerte el 
sem az ellenzék, sem külföldi támo-
gatóik. Az Alkotmányozó Nemzet-
gyűlés sikerével a háttérben 2018-ban 

A 32. Karibi dandár kiáll Maduro mellett 
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elnökválasztást tartottak. Maduro jó 60 százalékos többséggel 
másodszorra is elnök lett. Mondani sem kell, hogy az ellenzék 
és az USA ezt sem ismerte el. 2019. január 10-én az elnöki 
beiktatáson nem vettek részt az USA, az EU országai, illetve a 
jobboldali latin-amerikai kormányok. De ott volt Oroszország, 
Kína, Törökország, Kuba és többen mások.

Maduro békés megoldásban bízik. Ha a hadsereg nem 
áll át az ellenzék oldalára, vagy legalább semleges marad, 
nyert ügye lehet. Az USA ezért azt akarja kiprovokálni, hogy 
Maduro kénytelen legyen bevetni a hadsereget. Abban a pilla-
natban minden ember választás elé kerül.

KI SZERVEZI AZ ELLENFORRADALMI 
KÍSÉRLETET?

Teljesen nyilvánvalóan az Egyesült Államok. Az USA pénzeli 
a venezuelai ellenzéket. Az USA szervezi a nemzetközi támo-
gatást Juan Guaidó számára. Az USA igyekszik ígéretekkel és 
fenyegetésekkel megbontani a Maduro vezette politikai erők, 
illetve a fegyveres erők egységét.

Az USA Elliott Abrams személyében fele-
lőst nevezett ki a „venezuelai demokratikus 
átalakítás segítésére”. Pompeo külügyminisz-
ter bejelentette, hogy „Juan Guaidó minden 
szükséges erőforrást megkap ahhoz, hogy elő-
re vigye a venezuelai kormányt.” 

Ezek a módszerek jól ismertek. Ezt történt 
1989-ben Magyarországon, Jugoszláviában. 
Ezt tették a színes forradalmak idején az arab 
világban, vagy éppenséggel Ukrajnában

A VENEZUELAI KOMMUNISTA PÁRT 
KIT TÁMOGAT?

A Venezuelai KP a bolivári forradalmat és 
Maduro elnököt támogatja. A párt úgy értéke-
li, hogy az USA folyamatos és egyre növekvő 
nyomást gyakorol a venezuelai társadalomra. 
A cél: feszültségkeltés és anarchikus állapotok 

megteremtése. Ha a helyzet teljesen ellenőrizhetetlenné válik, 
az USA és szövetségesei a „rend, a demokrácia, az emberi 
jogok védelme” ürügyén katonailag is beavatkoznának.

MIRE SZÁMÍT AZ USA?

Az USA láthatólag arra számít, hogy most kedvezőek a feltéte-
lek az ellenforradalomhoz. Egy: a tragikus gazdasági helyzet 
nagyon sok ember, még a szegények egy részének bizalmát 
is megingatta Maduróval szemben. Kettő: találtak egy fi atal 
politikust, akit szembe tudnak állítani Maduróval, aki nem 
annyira karizmatikus egyéniség, mint amilyen Chávez volt. 
Három: Latin-Amerika legtöbb országában jobboldali fordulat 
zajlott le, és ezek a kormányok nem fogják Madurót támogat-
ni. Marad Kuba, Bolívia, de kérdéses, hogy bevállalnak-e egy 
háborús konfl iktust. Négy: az USA abban bízik, hogy nem 
ismétlődik meg Szíria esete, Oroszország nem száll be katona-
ilag. Kína esetében abban bíznak, hogy a kínai vezetésnek elég 
fejtörést okoz az amerikai-kínai gazdasági háború, nem fognak 
ujjat húzni ebben a kérdésben az USA-val.
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Maduro elnök feleségével 

A Venezuelai KP sajtótájékoztatója 
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MI OROSZORSZÁG ÉS KÍNA POLITIKÁJA?

Oroszország és Kína nem ideológiák mellett, nem a bolivári 
forradalom mellett állnak ki, hanem egy számukra is fontos 
ország mellett, amelyet nem akarnak átengedni az USA-nak. 
Az elmúlt években mind a kínai, mind az orosz tőke jelentős 
állásokat alakított ki Venezuelában, tehát van lehetőségük a 
venezuelai politikai erőket befolyásolni.

Mindkét ország a nemzetközi jogra hivatkozva ítéli el az 
USA agresszív lépéseit és igyekszik visszafogni más országo-
kat. Ez a csata zajlott a hét végén az ENSZ-ben. 

Az orosz vezetés a közelmúltban Caracasba küldött két 
hadászati bombázót, jelezve, hogy nem lehetetlen elérni Vene-
zuelát Oroszországból sem. Egy katonai beavatkozás Venezue-
lában azonban nagyon drága és kockázatos vállalkozás. 

Mindkét ország azt fi gyeli, hogy Maduro helyzete mennyire 
szilárd, milyen erők támogatják. Egyik országnak sem érdeke, 
hogy áttekinthetetlen polgárháború induljon el Venezuelában.

KITART A HADSEREG MADURO MELLETT?

Nehéz megmondani. A washingtoni katonai attasé már átállt 
Guaidó oldalára, de ez még nem sokat jelent. A tisztikar je-
lentős része ugyanúgy a középosztályból jön, mint Guaidó. 
Ugyanúgy fi atal, ugyanúgy ambiciózus. De azt sem szabad 
elfelejteni, hogy 1999 óta sok ember került a hadseregbe a sze-
gényebb rétegekből. Egy részük Kubában járt katonai iskolába.

MIÉRT FONTOS VENEZUELA 
A TŐKÉSVILÁGNAK?

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb ismert kőolaj készle-
tével. 302,8 milliárd hordónyi tartalékkal. Szaúd-Arábia tarta-
lékai 262,2 milliárd hordót tesznek ki.

Venezuela 916 ezer négyzetkilométeres területével és 30 
millió lakosával a nagy országok közé tartozik.

Venezuela – megfelelő fejlődés esetén – a latin-amerikai for-
radalmak támogatója lehet. Ha megbukik a Maduro-kormány, 
nagyon nehéz helyzetbe kerül Kuba is.

Venezuela a nagyhatalmak nemzetközi harcának színtere. 
Oroszország például 17 milliárd dollárt fektetett be az elmúlt 
években Venezuelában.

MILYEN A GAZDASÁGI HELYZET 
VENEZUELÁBAN?

Tragikus! Az egy főre eső GDP 5 év alatt több mint a felére 
esett vissza, s ma 3300 dollárt tesz ki. A munkanélküliség 2013 
óta 7,3 százalékról 34,4 százalékra nőtt. Az infl áció 2016-ban 
244 százalék volt, 2017-ben 1087 százalék, 2018-ban már jóval 
több mint 1 millió százalék.

MI A GAZDASÁGI VÁLSÁG OKA?

Sok oka van. Venezuela gazdasága a kőolajra épül. A kőolaj 
árát azonban leverték az elmúlt években. Ez a lépés nyilvánva-
lóan az olajexporttól lényegesen függő Oroszország és Venezu-
ela ellen irányult. Venezuela olajbevételei visszaestek. Az or-
szág vezetése nem tudott más iparágakat kifejleszteni, amelyek 
ellensúlyozni tudták volna az olajipar kiesését.

A válság okai között van, hogy Venezuela nem tudta felszámol-
ni az USA-tól való gazdasági függőséget. A venezuelai export 
34 százaléka az USA-ba megy, és az import 25 százaléka on-
nan jön.

KI JUAN GUAIDÓ?

Juan Guaidó, vagy latinosan, señor Juan Gerardo Guaidó Már-
quez 1983 júliusában született, Venezuela északi részén, La 
Guaira városban (Vargas Állam). 35 éves, 2010 óta parlamenti 
képviselő. Az USA-ban, a Washington Egyetemen szerzett 
mérnöki diplomát. Szülei ma is az USA-ban élnek.

A Leopoldo Lópezzel együtt alapította meg a jobboldali 
Voluntad Popular pártot. Soha országos megmérettetésben nem 
vett részt. A 2015-ös parlamenti választásokon Vargas Állam-
ban indult képviselő-jelöltként. A szavazatok 26 százalékát 
kapta meg, összesen 97 492 fő szavazott rá. 

ÉRDEKE-E MAGYARORSZÁGNAK 
AZ USA LÉPÉSÉT TÁMOGATNI?

Magyarországnak nem lehet érdeke egy ország függetlenségé-
nek eltiprása, a polgárháború és az amerikai intervenció támo-
gatása. Ha egy országot el lehet tiporni, akkor el lehet másokat 
is. A magyar kormánynak kedvez az, hogy az EU sem siet 
kemény fellépéssel. Az EU vezetői 8 napot adtak Maduro el-
nöknek arra, hogy írjon ki új választásokat. Egy új Szíria vagy 
egy új Afganisztán alapvetően megváltoztathatná az erőviszo-
nyokat a tőkés világban.

MI A MUNKÁSPÁRT ÁLLÁSPONTJA?

A Munkáspárt több formában is kifejezte álláspontját. Mi elítéljük 
az USA és a tőkés világ több országának beavatkozását Venezuela 
belügyeibe. Támogatjuk a bolivári népi-antiimperialista forradal-
mat. Támogatásunkról biztosítjuk Maduro elnököt, akiről sokféle 
véleményt lehet mondani, de ma ő testesíti meg a venezuelai nép 
ellenállását a tőkével és az USA-val szemében 

Aláírtuk az Európai Kommunista Pártok szolidaritási nyilatko-
zatát és több magyar szervezet mellett mi is csatlakoztunk a vene-
zuelai népet támogató közös nyilatkozathoz, amely kimondja:

„Mi, magyarországi politikai és társadalmi szervezetek, 
szolidaritási csoportok és a Bolivá ri Forradalom barátai, mély 
aggodalmunkat fejezzük ki a nemzetközi jog és a Venezuelai 
Bolivá ri Kö ztá rsasá g demokratikus és alkotmányos intézménye-
ivel szemben ké szü lő dő̋ súlyos jogtiprás miatt. Teljes mértékben 
elutasítjuk, hogy a Venezuelai Bolivá ri Kö ztá rsasá ggal és annak 
elnökével, Nicolá s Maduro elnökkel szemben ellenséges országok 
a demokrácia és a „szabadság” védelmére hivatkozva használják 
fel ugyanazokat a forgatókönyveket, amiket Líbia, Irak és Szíria 
esetében is alkalmaztak, és amelyek kegyetlen és véres háborúkba 
torkollva százezrek halálát okozták.”

Önmagát kiáltotta ki elnöknek Guaidó
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A Tanácsköztársaság 
kimondta: az oktatás 
az egész társadalmat 
szolgálja, ezért az ál-

lamnak kell irányítania, 
s ide kell a lehető leg-

több forrást adni.

BESZÉLŐ KÖVEKBESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez 
kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott. 
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan elmennek 
azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétára! 
Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

BUDAPEST, V. KERÜLET HOLD UTCA 16: 
INNEN IRÁNYÍTOTTÁK A 
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
KÖZOKTATÁSÁT

A Tanácsköztársaság népbiztosságai 
kevés kivétellel átvették a korábbi mi-
nisztériumok épületeit. Budapesten, 
a Belvárosban, a Hold utca 16. szám 
alatt volt a Monarchia idején a Magyar 
Királyi Vallás és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium. Ezt az épületet örökölte meg 
a Tanácsköztársaság Közoktatásügyi 
Népbiztossága.

Ha belegondolunk, hogy a Tanács-
köztársaságnak összesen 133 nap létezés 
adatott meg, szinte meghatódunk attól, 
hogy mennyi mindenre vállalkoztak 
az oktatás terén is. Tennivaló rengeteg 
volt. Az 1910-es népszámlálás szerint a 
hatévesnél idősebb magyarok egyhar-
mada analfabéta volt. A legtöbb ember 
egész életében egyetlen könyvet se vett 
a kezébe. 

A Tanácsköztársaság alkotmányban 
is rögzített célja volt „a burzsoázia mű-
veltségi kiváltságát” megszüntetni és a 
tudás, a műveltség megszerzésének tény-
leges lehetőségét megnyitni a dolgozó 
tömegek előtt.

A kormány állami feladatnak minő-
sítette az oktatást. Tudni kell, hogy 1919 
előtt az iskolák 70 százaléka egyházi 
kezelésben volt. Ez biztosította az akkori 
nemzedékek ideológiai orientálását is. A 
Tanácsköztársaság kimondta: az oktatás 
az egész társadalmat szolgálja, ezért az 
államnak kell irányítania, s ide kell a 
lehető legtöbb forrást adni.

Megszüntették az osztatlan oktatást. 
Korábban ugyanis számos helyen egy 
osztályban tanultak a 6-14 éves korú 
gyerekek. Bevezették az állami szak-
munkásképzést, ahova a 8 általános után 
lehetett jelentkezni.

A Tanácsköztársaság közoktatásával 
úttörő munkára vállalkoztak. Meg-
próbálták először és magas színvona-
lon megvalósítani azokat az elveket, 
amelyeket a marxizmus klasszikusai 
megfogalmaztak, megpróbálták a 
gyakorlatban érvényesíteni a dolgozó 

emberek jogát a művelő-
déshez.

A Garbai Sándor vezette 
kormányban, a közoktatási 
tárcát Kunfi  Zsigmond 
(1879-1929) kapta meg. 
Nem véletlenül. Igen mű-
velt ember volt, még mar-
xista műveltséggel is ren-
delkezett, ami akkoriban 
ritkaság volt. Eligazodott 
a magyar politikai életben. 
Nagyon korán úgy döntött, 
hogy tudásával a magyar munkásmoz-
galmat szolgálja. Ismerte Szabó Ervint, 
aki sok mindennel segítette fejlődését. 

1908–14 között szerkesztette a Szo-
cializmus folyóiratot. Ady barátja volt. 
Írt a Nyugatba. 1918-ban beválasztották 
a Nemzeti Tanácsba. Később Károlyi 
Mihály is számított rá kormányában. A 

Tanácsköztársaság előtti utolsó polgári 
kormányban már ő volt a közoktatás 
minisztere.

Szabó Ervinhez hasonlóan ő is szoci-
áldemokrata volt, de volt benne nyitott-
ság a munkásmozgalom új szellemi és 
politikai áramlata, a kommunisták iránt. 
„Mi a bolsevizmust a szocializmus elvi 
megvaló sulá sá nak és elvi megnyilatkozá-
sának látjuk”. – jelentette ki 1918-ban. Lel-
kesen támogatta 1919-ben a kommunisták 
és a szociáldemokraták egyesítését. Kun 
Béla úgy jellemezte Kunfi t Leninnek, hogy 
„olyan ő, mint az Önöknél Lunacsarszkij.” 
Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij (1875-
1933) Lenin támogatója volt a kulturális 
fronton, 1917–28 között oktatási népbiztos.

A Tanácsköztársaság 133 napja azonban 
kemény harccal telt el. Küzdeni kellett 
az országra támadó román, csehszlovák 
csapatok ellen, az Antant zsarolásai 
ellen. Ezzel egyidőben fel kellett venni 
a harcot azokkal szemben is, akik a 
munkás-paraszthatalom, a forradalom 
megdöntésére szervezkedtek. A Tanács-
köztársaságra fegyverrel támadtak, a 
támadást fegyverrel kellett visszaverni. 
Kunfi  nem tudta vállalni a kettősséget: 
építeni, nevelni és egyidőben harcolni, 
lőni. Kunfi  nem értett egyet a kormány 
számos intézkedésével. 1919. június 24-
én lemondott tisztségéről. Nem vállalta a 
további csatát, de nem lett sem árulóvá, 
sem a forradalom ellenségévé.

A Tanácsköztársaság leverése után 
Ausztriában élt. Bekapcsolódott az 
osztrák szociáldemokrata mozgalomba. 
Bírálta a magyar szociáldemokraták 
jobbra tolódását, az MSZDP kiegyezését 
Horthyval. De nem kereste a kapcsolatot 
a kommunistákkal sem. 

1929-ben Bécsben öngyilkos lett. 
A szocializmus évtizedei alatt méltat-
lanul keveset beszéltek róla. Összetett 
egyénisége, a kommunista párttal való 
vitái miatt nehezen tudták elhelyezni a 
magyar munkásmozgalom történetében. 
Végül hazakerült, a Munkásmozgalmi 
Panteonban helyezték örök nyugalomra, 
mint az első magyar szocialista állam 
közoktatási miniszterét.

Kunfi  Zsigmond
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- Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta
szóval, tettel és hallgatással is?
Mért békitik a símák alattomba'
lány-duzzogássá haragvásait?
Földön a magyar és földben a költő,
dühödt markába rögöket szorít,
melléről égre libbent föl a felhő,
de tovább vívja forradalmait.

A televény titokzatos honában
izgat tovább, nem nyugszik, nem feled.
Ezer holdon kiált és haragjában
szeleket űz a Hortobágy felett.
Szeleket, melyek úri passzióból
a begyüjtött kis szénát szétszedik
s a sülyedt falun fölkapják a hóból
Dózsa népének zsuppfedeleit.

Teste a földé. Földmívesé lelke,
ezért koppan a kapa néhanap.
Sírja három millió koldus telke,
hol házat épit, vet majd és arat.
Verse törvény és édes ritmusában
kő hull s a kastély ablaka zörög, -
eke hasit barázdát uj husában, 
mert virágzás, mert élet és örök.

1930. márc. 23.

JÓZSEF ATTILA:
ADY EMLÉKEZETE

Ady Endre, teljes nevén: diósadi Ady András Endre 
a huszadik század egyik legjelentősebb magyar köl-
tője. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb 
alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a fej-
lődést és a haladást sürgetik. Költészetének témái az 
emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. 
Születési dátum: 1877. november 22., Érmindszent, 
Románia
Meghalt: 1919. január 27., Budapest

Forrás: Wikipédia
Fotó: fototortenet.blogspot.com/


