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A múlt szerdán európai napom volt. Dél-
után az interneten fi gyeltem, hogy feszí-
tik keresztre Magyarországot az Európai 
Parlamentben. Igen, Magyarországot 
és nem csupán az Orbán-kormányt. 
Eltérően ugyanis a magyar liberális 
képviselőktől, én úgy gondolom, hogy 
az EP-ben, Brüsszelben nem lehet szét-
választani Magyarországot és a magyar 
kormányt. Budapesten lehet, sőt kell is. 
Brüsszelben és sehol másutt a világban 
meg nem lehet.

Ellenzékinek lenni, a kormányt bírál-
ni itthon kell. A csatákat itthon kell 
megvívni. Bemártani, bemószerolni 
az ország vezetését külföldiek előtt, az 
ellenzék gyengeségének a jele. Ha van 
elképzelésed a jövőről, vannak tisztes-
séges, szavahihető embereid, akkor nem 
kell külföldi segítségért rohanni. Ha 
mindez hiányzik, akkor futás Brüsszel-
be! Politikai támogatásért, pénzért, s ki 
tudja, egyszer talán katonákért is. Végül 
is a NATO is ott van.

Este a Hír TV-be hívtak. Ha én lennék 
az EP-ben, nem viselkednék így – 
mondtam. Nem játszanék alá azoknak a 
gazdasági és politikai erőknek, amelyek 
egyáltalán nem a magyar demokráciáért 
aggódnak, hanem egy olyan EU-modellt 
akarnak a népekre erőltetni, amelyben 
néhány nagy ország tőkés körei uralkod-
nak és felszámolnak mindent, ami az 
uralmuk útjában áll. 

Mi áll az útjukban? Te! A Te magyar-
ságod. A Te magyar nyelved. A Te 
történelmed és hagyományaid. A Te 
öntudatod és önállósági vágyad. Az, 
hogy Te úgy akarsz élni, mint ők, és 
most már kész vagy sztrájkolni is ezért. 
Az, hogy kezdesz rájönni, hogy az EU 
nem jótékonysági szervezet, hanem a 
milliárdosok fegyvere arra, hogy Téged 
elnyomjon és kordában tartson.

Vedd észre: Brüsszelben Orbánt ütik, 
de a pofonok neked is szólnak. Ne akarj 
több lenni, mint ami vagy: egy csóró 
kelet-európai! A gyereked neveld arra, 
hogy ő európai és nem magyar. Ne azzal 
törődjön, hogy ő munkás, dolgozó, ma-
gyar! Európai legyen!

Bevándorlókat nem akar a Munkáspárt, 
mondtam. Függetlenséget, szuverenitást 

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. 

viszont igen. A gazdagok Európáját nem 
akarjuk, de az európai népek demokra-
tikus együttműködését igen. Háborúkat, 
szankciókat nem akarunk, de megegye-
zést és békét Oroszországgal viszont igen.

Sok elismerő szót kaptam, amit köszö-
nök. Gondolkodó emberektől kaptam, 
akik értik, hogy folyik Európa újrafel-
osztása, és rajtunk is osztozkodni akar-
nak. Olyanoktól, akik értik, hogy ideha-
za higgadt gondolkodásra, cselekvésre 
van szükség, és nem utca színházra, nem 
ingyen cirkuszra, ami nincs is ingyen, 
hiszen a liberális ellenzék is költségveté-
si pénzekből tartja el magát.

De kaptam gusztustalan, durva üzenete-
ket liberális oldalról. A „Thürmer Orbán 
fenekét nyalja” internetes hozzászólás 
még a civilizáltabbak közé tartozik. Él-
vezettel mocskolódnak azok, akik valaha 
a Munkáspártban voltak, de ma a lég-
üres térben mozognak. Nem agitálnak az 
utcán a tőke uralma ellen, nem vesznek 
részt időközi választásokon, nem te-
szik kockára munkahelyüket, ahogyan 
sok-sok mai munkáspárti tag teszi. A 
Facebook-forradalmárok buta önteltségé-
vel osztogatják az észt.

Üzenem mindenkinek: a Munkáspárt 
ellenzéki párt. A mai világban aka-
runk a dolgozóknak, a népnek jobb 
életet. Bíráljuk a kormányt, amikor 
a tőke javára dönt a dolgozók ellené-
ben. Támogatjuk a szakszervezetek, 
a dolgozók harcát a jobb fi zetésért, a 
jobb munka törvénykönyvért. De nem 
állunk egyik oldalra sem, amikor az 
egyik gazdag üti a másikat. 

Kemény harccal ma is sok mindent 
el lehet érni, de mindent nem. Ha azt 
akarjuk, hogy a világ fejlődése a dol-
gozó embereket, a népet szolgálják, 
és ne a tőke hasznát, akkor más társa-
dalmat kell teremtenünk. És fogunk 
is. Lehet, hogy nem ma, nem is hol-
nap, de fogunk.

ORBÁNT ÜTIK, DE A POFONOK NEKED IS SZÓLNAK

nem állunk 
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BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA
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A német Bundeswehr csapatai részt vesz-
nek a NATO kelet-európai akcióiban. 
Egyebek között páncélosokat telepítenek 
Litvániába. (https://www.dvidshub.net)
Az USA és Németország csapatai téli 
körülmények között gyakorolják páncélos 
csapatok telepítését Kelet-Európába, az 
orosz határhoz. Minden egyes új harcko-
csi, minden új fegyver, minden új katona 
a feszültséget növeli, hiszen nyilvánva-
lóan ellenlépéseket vált ki orosz részről. 
Oroszországgal megegyezni kell, nem 
háborúzni!

OROSZORSZÁGGAL MEGEGYEZNI KELL, OROSZORSZÁGGAL MEGEGYEZNI KELL, 
NEM HÁBORÚZNI!NEM HÁBORÚZNI!

Február 5-e a Hold Újév ünnepe Kínában. Hszi Csin-ping, a Kínai Kommunista 
Párt főtitkára, államelnök felkeresett több vidéki települést és intézményt, hogy 
boldog újévet kívánjon a kínai embereknek. (www.xinhuanet.com)
A Kínai Népköztársaság ma a világ fejlődésének egyik meghatározó tényezője. 
Nem csupán gazdasági erejével befolyásolja az emberiség fejlődését, de kulturális 
értékeivel is. A kínai sajátosságú szocializmus jobb életet adott az embereknek, 
megerősítette a Kínai Népköztársaság helyét a világban. Boldog Újévet, Kína!

BOLDOG BOLDOG 
ÚJÉVET,ÚJÉVET,
KÍNA!KÍNA!

Január 28-án látogatást tett Wiesbadenben, az Európában állomásozó ame-
rikai csapatok főparancsnokságán Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd 
Vezérkar főnökének helyettese és Maróth Gáspár, a nemzeti védelmi ipari és 
védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásá-
ért felelős kormánybiztos. Christopher Cavoli altábornagy az európai ame-
rikai csapatok parancsnoka fogadta őket, és jelen volt David Cornstein, az 
Egyesült Államok magyarországi nagykövete. (https://www.dvidshub.net)
Miért ment oda a Honvédség és a kormány egy-egy képviselője? Miért volt 
jelen Cornstein nagykövet? Miért nem közölt még a magyar sajtó egyetlen 
szót sem? A magyar népnek joga van tudni, hogy miről egyezkednek!

TITKOS LÁTOGATÁS TITKOS LÁTOGATÁS 
AZ AMERIKAI AZ AMERIKAI 
CSAPATOK CSAPATOK 
PARANCSNOKÁNÁL?PARANCSNOKÁNÁL?
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„Elvárom, hogy egymást segítve, a legjobb tudásuk szerint, fegyel-
mezetten lássák el szolgálatukat Irakban és Koszovóban! Öregbítsék 
hazánk és a Magyar Honvédség hírnevét!” – köszönt el az MH KFOR 
(Kosovo Force) kontingens huszadik és az MH IKBK (Iraki Kikép-
zés-biztosító Kontingens) nyolcadik váltásának tagjaitól Takács Attila 
dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokság szárazföldi 
haderőnem szemlélője. (www.honvedelem.hu)

A Munkáspárt soha nem támogatta és ma sem támogatja, hogy ma-
gyar katonákat vigyenek Irakba, Koszovóba vagy máshova. Nem 
igaz, hogy Koszovó és Irak földjén magyar nemzeti érdeket védünk. 
A NATO és az USA érdekeiért megyünk oda, és segítünk fenntartani 
az USA és a NATO uralmát.

Az egyhetes győri Audi-sztrájkkal nemzetközivé vált a szakszer-
vezeti mozgalom – mondja Dávid Ferenc közgazdász. Szerinte a 
sztrájk egyik legfontosabb tanulsága, hogy az európai sztrájkkultú-
ra elérkezett Győrbe, amiben nagy szerepet játszik az egyik legna-
gyobb német szakszervezet segítsége is. (https://www.portfolio.hu)
A dolgozók harca akkor sikeres, ha egységesen lépnek fel az üzem-
ben, az ágazatban, országosan és nemzetközi téren is. Az Audi jó 
példa volt erre. Tanuljunk belőle!

A SIKERHEZ HARC 
ÉS ÖSSZEFOGÁS KELL

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) azt javasolja, hogy 
Magyarország 2029-ig 70 évre emelje fel a nyugdíjkorhatárt. Javasolják államilag 
garantált minimálnyugdíj bevezetését is. (http://www.oecd.org/economy/surveys/
Hungary-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf)
A tőke igyekszik mindent visszavenni a dolgozóktól, amit megszereztek az elmúlt 
évszázadban. A szocialista országok biztosították a teljes foglalkoztatást, az ál-
lami nyugdíjat mindenki számára, az ingyenes oktatást, egészségügyet. A fejlett 
tőkésországok dolgozói kiharcolták a 35-40 órás munkahetet, a széleskörű szociá-
lis juttatásokat, a nyugdíjkedvezményeket. A tőke ezt mind vissza akarja venni. 
Ha kevesebbet költ a munkaerőre, akkor nagyobb a profi tja. A mi dolgunk, a dolgo-
zók dolga, hogy ezt ne engedjük!

70 ÉVES KORBAN 
MENJÜNK 

NYUGDÍJBA?

FIÚK, VÉDJÉTEK A MAGYAR HAZÁT KOSZOVÓBAN ÉS IRAKBAN!
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Megkezdődött a megyei tagságértekezletek soro-
zata. A 27. kongresszust követően most kerül sor a 
megyei elnökségek megválasztására.

Hajdu Bihar megyében a munkáspárti szerve-
zet elnöke ismét Edelényiné Nagy Mária lett. Az 
elnökség további tagjai Domány László és Varga 
Imre. Domány László látja el az alelnöki felada-
tokat.

Szabolcs-Szatmár Bereg megyében sincs vál-
tozás a megyei szervezet élén. A szervezet elnöke 
ismét Tóth Péter lett. Az elnökség tagjai, Szabó 
Zoltán alelnök, Ungvári Sándor, Nagy István és 
Szőllősiné Fitos Éva

Pest megyében Nagy Sándor lett a megyei elnök. 
Az elnökség tagjai: Habermann Norbert alelnök, 
Pálmai Ferenc, Szula Mihály és Schönberger Ernő

SZEGED: JÓ IDŐ VAN? 
GYERÜNK AKCIÓZNI!

A múlt szombaton Szegeden, a Mars téri piacon 
szervezett kitelepülést a Munkáspárt helyi szervezete. 
Kihasználták az enyhébb időt.

Szolidaritási rendezvényt szervezett a budapesti venezuelai 
nagykövetség. A Munkáspárt nevében Thürmer Gyula 
elnök és Benyovszky Gábor KB-tag fejezte ki a Munkáspárt 
szolidaritását. Elítéljük az USA és az EU beavatkozását, 
támogatjuk Venezuela népét és Maduro elnököt – jelentette ki 
a párt elnöke.

ÉLJEN A BOLIVÁRI ÉLJEN A BOLIVÁRI 
FORRADALOM!FORRADALOM!
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NINCS HOVA HÁTRÁLNI

Harminc éve többször nekifutottunk a pártépítésnek, nem fél a 
személyes csalódástól?

Nem! Sokadik kongresszust élhettem meg személyesen, de 
ilyen elszántságot még soha nem tapasztaltam. A kongresszus 
elemi erővel döbbentett rá mindannyinkat, hogy nincs hová 
hátrálni. Ha nem lesznek új párttagok, előbb-utóbb nem lesz 
párt sem.

Hol kezdjünk neki?

A szervezeti kultúránál! A párt ugyanis nem szerveződik ön-
magától. A pártépítés sikere az erős, cselekvő, gondolkodó, 

szervezni képes megyei, városi szervezetektől függ. Most 
folyik a megyei elnökségek választása. Mit várunk el a tőlük? 
Figyeljenek a KB, az Elnökség döntéseire! Értsék a feladatokat, 
ne válogassanak a feladatok között! 

Az elnököknek mindenütt legyen választott helyettesük, aki 
ismeri a megyei elnök gondolatait és képes azonnal – és ez kü-
lönösen fontos – akadályoztatás esetén „fi lmszakadás nélkül” a 
vezetést átvállalni. Ezt nevezem én szervezeti kultúrának. 

Ennyire fontosnak tartja a szervezeti kultúrát?

Nem tagadhatom, ez szívügyem. A párt szervezetének követnie 
kell a környezet változásait. Ma két alapvető változást látok. 
Az egyik az, amit sokan tapasztalunk a kitelepüléseken is, ne-
vezetesen, hogy a társadalomnak van igénye a Munkáspártra. 
A magyar társadalom évtizedeken át tobzódott attól, hogy sok 
pártra lehet szavazni. Ma többen kezdik érteni, hogy az ő ér-
dekeiket a Munkáspárt fogalmazza meg. Még nem szavaznak 
ránk, még nem lépnek be tömegesen a pártba, de van érdeklő-
dés. Ez nagyon nagy dolog.

A másik változás az egyén és a pártok viszonyában van. Ez 
nem csak a Munkáspártra vonatkozik, minden más pártra is. 
Ma az emberek a legritkább esetben sétálnak be a párt irodái-
ba, hogy ott kérjék a felvételüket. Más a helyzet. Az interneten 
jelentkezik, vagy egy gyűlésen. 

Nekünk mindkét változásra reagálnunk kell. Ha valaki jön 
hozzánk, foglalkozzunk vele! Ne akarjunk azonnal tagkönyvet 
nyomni a kezébe! Erősítsük érdeklődését a párt iránt! Lássuk el 
információkkal! Ismertessük meg jobban a párttal!

A nem hagyományos formában, tehát az interneten vagy 
más módon jelentkezőkkel való foglalkozásra most dolgozunk 
ki megfelelő technikákat. 

A Munkáspárt esetében van még 
egy sajátos körülmény. Mi nem 
vagyunk „mainstream” párt, azaz 
mi nem szeretjük a kapitalizmust. A 
hivatalos környezet pedig ellene van 
a szocializmusnak. A Munkáspárt 
iránt érdeklődni, netán belépni nem 
kis feladat egy átlagember számára. 
Ezt is be kell kalkulálnunk.

HOGY GYŐZZÜNK MEG MÁ-
SOKAT, HA NEM OLVASSUK 
A SZABADSÁGOT?

Sokan azt mondják, hogy kevés a 
pénz, nincs mit adni a jelentkezők 
kezébe?

Hajdu József, a Munkáspárt Elnökségének tagja, a KB tit-
kára és egyben a Központi Ellenőrző Bizottsága elnöke. A fő 
feladata az, hogy szervezze a pártot, segítse a helyi pártszer-
vezeteket. Jelentős mértékben az ő munkájától is függ, hogy 
megvalósítjuk-e az „Erős Munkáspártot!” programot. Őt 
kérdeztük a pártépítés feladatairól.

Minden emberrel külön-
külön kell foglalkoznunk
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Már ma is sok eszköz van a kezünkben, csak nem használjuk 
ki őket tudatosan. Kérdezem én: minden párttag vagy legalább 
minden aktivista olvassa A Szabadságot? 

Minden helyi pártvezető fi gyeli az interneten a MiTi rova-
tunkat, ahol mindennap elmagyarázzuk a párt álláspontját? 

Ha nem, akkor hogyan leszünk képesek meggyőzni a kí-
vülről jövő érdeklődőket? Hogyan tudunk velük vitatkozni az 
interneten, az utcán? Hogyan tudunk meggyőző érveket mon-
dani az EP-választásokon?

Ez mind a szervezeti kultúra része. A pártépítést magunk-
kal kell kezdeni. Magunkat kell képessé tenni arra, hogy be-
fogadjunk másokat. Ehhez pedig, ha tetszik, ha nem, nap mint 
nap meg kell újulnunk. Tanulnunk kell, fejlődnünk kell. Ettől 
is függ a párt jövője.
 
Mi kell még a szervezeti kultúra fejlesztéséhez?

Leginkább a gyengeségeink őszinte 
feltárása és határozott cselekvés. 
Elég már abból, hogy szidjuk az 
internetet. Ilyen világban élünk. A 
világ nem fog hozzánk alkalmaz-
kodni. Ha élni akarunk, nekünk kell 
megtanulni az új eszközöket.

Tudomásul kell venni, hogy 
nem postán keresztül, hanem az 
interneten, e-mailben küldjük ki az 
anyagainkat. Minden KB-tagnak 
és a megyei elnökök zömének van 
új munkáspárti e-mail címe. Elfo-
gadhatatlan, hogy egyes elvtársaink 
napokig, hetekig nem nyitják ki a 
postájukat. 

Nekem ne panaszkodjon senki, 
hogy öregek vagyunk és nem megy! 
Én sem vagyok fi atal, de mégis meg-
tanultam. De említhetném a Komárom 
megyei elnökünket, és még másokat is. 
Lehet, és kell is!

A pártnak naponta kell a társa-
dalmi kérdésekre pontos és elvszerű 

választ adni. A szervezeti kultúra fejlesz-
tésének alapfeltétele az azonnali reagálási 
képesség, az egységes értelmezés. Úgyhogy 
kezdjük a reggelt az e-mailek elolvasásával! 
Utána folytassuk a MiTi-vel! 

A PÁRTÉPÍTÉS MA NEM MENNYI-
SÉGI MUNKA, HANEM MINŐSÉGI

Mit jelent ma új tagok felvétele a pártba?

A megyei vezetéseknek fel kell mérniük, 
hogy a látókörükben kik jöhetnek szóba, 
mint potenciális párttagok. Az egyik szál a 
család, az ismerősök számbavétele. 

Beszéljünk őszintén! Sok elvtársunk 
védi a családtagjait. Fél, hogy bajuk lesz, 
ha belépnek a pártba. Az aggodalom jogos. 
A cél ne az legyen, hogy azonnal párttagok 
legyenek és nyilvános munkát vállaljanak! 

Ne! Hozzuk őket közelebb a párthoz! Keltsük fel az érdeklő-
désüket! Érjük el, hogy anyagilag támogassanak bennünket, 
vegyék meg A Szabadságot! Aztán majd kiderül, hogy kiből 
lehet párttag és kiből csak támogató.

A másik szál a munkahelyen, gyárban, iskolában szóba jö-
hető emberek számbavétele. Naponta találkozunk a munkatár-
sakkal, ismerjük a véleményüket. A cél legyen az, hogy jobban 
megismerjük a körülményeiket. Kik ők, honnan jöttek, mi 
érdekli őket, ki ismeri őket a mi tagjaink közül!

Korábban is beszéltünk erről, de csak kullogtunk ebben a 
kérdésben. Sopánkodtunk, de az érdemi munka ezen a területen 
nagyon esetleges volt. Ezt a munkát azonnal el kell végezni. 

A harmadik szál sem könnyű. A kitelepüléseken, újságosz-
togatásnál, rendezvényeinken sok emberrel találkozhatunk. Ez 
is egy lehetőség új érdeklődök megtalálására.
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És mi a pártépítés új eleme?

A komplexitás, a szervezettség, a 
tudatosság. Azt várjuk a megyei 
vezetőktől, hogy ezt a három irányt 
együttesen kezeljék. Le kell írni egy 
papírra azok nevét, adatait, akikkel 
foglalkozni fogunk. El kell dönteni, 
hogy ki foglalkozik velük. 

Új elem az is, hogy ehhez az or-
szágos központ is segítséget ad. Sze-
mély szerint én járom végig a megyé-
ket. Egyeztetem a helyiekkel, hogy 
mit tudnak ők tenni és mit mi.

Hangsúlyozom: a pártépítés ma 
nem mennyiségi munka, hanem mi-
nőségi. Minden egyes emberrel külön-
külön kell foglalkoznunk. 
Legyen erőnk, türelmünk, időnk erre a 
munkára! A Munkáspárt jövője a tét!

Megyünk továbbra is az utcára?

A kongresszuson tettünk egy nagy fogadalmat. Tervszerűen 
megkezdjük a megyei vezetés területén lévő városokban a 
„nyomulást”. Magyarországon 346 város van. Ezeknek csak 
egy töredékében vagyunk jelen.

Változtattunk a kitelepülési stratégiánkon is. A feladatunk 
az, hogy koncentráljuk az erőinket. Mondok egy példát. Pécsett 
kevés párttagunk van, de Pécs a megyeközpont. A megye más 
területein vannak tagjaink. Ezeket az erőket vonjuk össze, és 
havonta egyszer jelenjünk meg a pécsi utcán is!

A feladatunk az is, hogy havonta egyszer menjünk ki az 
utcára. A Szabadság minden negyedik száma nagyobb pél-
dányszámban fog megjelenni. A tartalma is olyan lesz, hogy ne 
önmagunkhoz, hanem a társadalomhoz szóljunk. 

Mint mondottam, a pártépítés része az is, hogy a kitelepü-
léseken szólítsuk meg az embereket. Ha látunk náluk érdek-
lődést, kérjük el a telefonszámukat, e-mailjüket. Ne akarjuk a 
pártba hívni őket, mert nem fog sikerülni. Kapcsolatot létesít-
sünk velük és utána tartsuk velük a kapcsolatot. E közben ki 
fog derülni, hogy az illetők milyen mértékben érdeklődnek a 
párt iránt. Lehet, hogy A Szabadságot akarják előfi zetni. Lehet, 
hogy szívesen eljönnek más rendezvényekre. Ne siessünk! Arra 
kell törekedni, hogy minél jobban megismerjük az illetőt, erő-
sítsük érdeklődését a párt iránt.

Áprilisban indul az ajánlásgyűjtés az európai parlamenti vá-
lasztásokra. Használjuk ki ezt is új párttagok szervezésére?

Nagyon kérek mindenkit, hogy az ajánlásgyűjtés ajánlásgyűj-
tés legyen! Ne keverjük össze a dolgokat! Néhány nap alatt kell 
25-29 ezer ajánlást összegyűjteni. A cél az, hogy legyen meg a 
szükséges érvényes ajánlásmennyiség. 

Teljesen mindegy, hogy ki írja alá, csak írja alá! Gyors 
munkát kell végezni. Ilyenkor nincs idő mély beszélgetésekre, 
agitálásra. Ajánlást kell gyűjteni!

A pártépítéshez a szokásos kitelepüléseket használjuk. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy zavarjuk el azt, aki az EP-
kampány idején akar hozzánk jönni.

Ha jól értjük, akkor most a minőségen van a hangsúly a párt-
építésben?

Pontosan így van! Az elmúlt években sok párttagot vettünk 
fel. Közülük sokan el is mentek egy éven belül. Miért? 
Azért, mert felületesen dolgoztunk. Nem értettük meg a 
motivációjukat.

Nézze, a szocializmusban azért lépett be valaki a pártba, 
mert hitt az eszmében vagy mert a párttagság előnyös volt a 
karrierje szempontjából. Ma más a motiváció. Ez emberenként 
változik. Egyet tudunk, hogy ma a karrierért senki se jön hoz-
zánk. De a pontos okait tudnunk kell.

A belépni szándékozót komplex módon meg kell ismer-
nünk. Tudnunk kell hogyan gondolkodik, milyenek a családi 
körülményei, mik a céljai, miért jutott el a párttagfelvétel 
kéréséhez. 

AZ IGAZAT, CSAKIS AZ IGAZAT KELL MONDANI 
A PÁRTRÓL!

A Szervezeti Szabályzatunk világosan kimondja, hogy ki lehet a 
párt tagja. Ezt mind mondjuk el a jelentkezőnek?

Természetesen, igen! Ha nem mondjuk el, hogy ez egy párt, 
ahol munkát várunk a párttagoktól, akkor az új párttag gyorsan 
el fog tűnni. Meg kell mondani! 

Meg kell mondani azt is, hogy tagdíjat is kell fi zetni! Ezt 
szeretik a szervezeteink elmismásolni. Súlyos hiba! Nem ke-
rülhető meg a tagdíj, a Szabadság újság és a központ anyagi 
támogatásának vállalása. Ennek tisztázását, elfogadtatását 
nem lehet megkerülni. Az súlyos hiba, ha az anyagi támogatás 
szükségességéről nem beszélünk őszintén.

És azt se felejtsük el megértetni, hogy a párttagnak egyet 
kell értenie a Munkáspárt politikájával. Itt is sok hiba van. Jön 
valaki, aki tiszteli Kádár Jánost. Rendben van, de ez kevés. A 
Munkáspárt mai politikáját kell támogatnia. 

Vagy jön valaki, aki forradalomról álmodik. Ez is szép 
dolog. De ma a feladat a Munkáspárt mai politikájának való-
ra váltása.
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Beszélnek a kövek: 
Múltról, jelenről, hősiességről, hitványságról

Mostani számunkban 75. alkalommal jelenik meg a Beszélő kövek 
rovat. 2017. június 16-i számunkban jelentkeztünk először. A mai 
világban egyedülálló feladatra vállalkoztunk. Budapest épületein 
keresztül felidézzük a magyar munkásmozgalom történetét. Kép-
zeletben elvisszük olvasóinkat azokra a helyekre, melyek ma is 
megvannak, de már nem tudjuk róluk, hogy ott egykor elődjeink 
éltek, dolgoztak, küzdöttek.

Igen, itt Budapesten szerveződött a magyar munkásmozgalom. Az 
Üllői úton volt Táncsics Mihály otthona. Itt élt Szabó Ervin. Itt jött 
létre a KMP, az első magyar kommunista párt.
100 esztendeje itt kiáltották ki a Tanácsköztársaságot. Itt élt Kun 
Béla. Korvin Ottó. Újpesten ma is áll még a Tanácsköztársaság 
emlékműve, ami az egyetlen ilyen a fővárosban. Voltunk Landler 
Jenő lakásánál, felkerestük a tanácskormány népbiztosságait.

Felidéztük a magyar dolgozók nagy küzdelmeit 1919-1945 között. 
Meglátogattuk a Munkásmozgalomi Panteont. Voltunk a Duna-
parton, ahol Somogyi Bélát és Bacsó Bélát megölték a fehérterror 
különítményesei. Elmentünk az Oktogonra, az 1930. szeptember 
1-i tüntetés színhelyére. Emlékeztünk Sallai Imrére és Fürst Sán-
dorra. Sétáltunk a Hűvösvölgyben, ahol a két világháború között 
megannyi illegális kommunista találkozó volt. Felkerestük József 
Attila lakását. Végigmentünk a Mester utcán, ahol Hámán Kató és 
Stromfeld Aurél lakott. 

Jártunk a Budakeszi út 5-ben, ahol Ságvári Endrét lelőtték, az 
Attila utca 37-ben, ahonnan a Gestapo elvitte Bajcsy-Zsilinszky 
Endrét. Emlékeztünk 1944 partizánjaira, a Gömbös-szobor fel-
robbantóira. Elmentünk az Andrássy út 29-be, ahonnan a magyar 
antifasiszta ellenállás katonai vezetőit elhurcolták a németek. 
Voltunk a Bezerédi utca 4-ben, ahol 1944-ben a Szabad Népet 
nyomtatták illegális körülmények között. Jártunk a Horvát Mihály 
téren, ahol Koltói Anna halt hősi halált. Nyomon követtük Geisler 
Eta, Szenes Hanna Anikó, Braun Éva életét és halálát.

Felkerestük a szociáldemokrata mozgalom egykori nagy alak-
jainak, Böhm Vilmosnak, Peyer Károlynak, Kéthly Annának a 
lakását.

75.
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Budapesten született meg a második ma-
gyar szocialista állam, a Magyar Népköz-
társaság is. Első folytatásunk ezért is indult 
a Széchenyi tér 19. alatti épület bemuta-
tásával, ahol egykor a Belügyminisztéri-
um, majd a Kádár János vezette MSZMP 
működött. Bepillantottunk Kádár egykori 
lakásába. Láttuk a Köztársaság téri párt-
házat, ahol Mező Imréék védték a munkás-
paraszthatalmat. Szomorúan láttuk, hogy az 
MSZP elkótyavetyélte a munkásmozgalom 
e történelmi emlékét. Megnéztük, hogy hol 
lakott Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Marosán 
György, Grósz Károly, Lázár György, sőt 
Szemes Mari lakásához is eljutottunk. Vol-
tunk a Munkácsy utcában, az egykori Kül-
ügyi Szállóban. Visszaemlékeztünk a régi 
szobrokra, a Felszabadulási emlékműre, 
Marx és Engels szobrára.

Budapesten most már számos hely van, ami 
a mi Munkáspártunk 30 évére emlékeztet. 
A Köztelek utcától a Baross utcán át a Mun-
kácsy Mihály utcáig, megannyi épületben 
működött és működik a Munkáspárt. Tudjuk, 
hol éltek pártunk alapítói, akik már nincsenek 
közöttünk, Puja Frigyes, Ribánszki Róbert. 
És természetesen voltunk a Dózsa György 
úton, a MÉMOSZ székházban, ahol 30 éve, 
1989. december 17-én megszületett a Mun-
káspárt. 

A budapesti kövek beszélnek, múltról, jelen-
ről, hősiességről, hitványságról. E kövek a 
mi támaszaink, erőt adnak, biztatnak. Még 
sok mindent fognak nekünk elárulni, és mi 
magunk is sok mindent teszünk hozzá, hogy 
egykor majd rólunk meséljenek.

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.
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BUDAPEST, VIII. KERÜLET, LUDOVIKA: 
LÁZADÁS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ELLEN

A Tanácsköztársaságot 1919. március 21-én kiáltották ki. Az 
új rendszer nyilvánvalóan sértette a magyar uralkodó érdekeit, 
amely szerette volna mielőbb visszaszerezni a hatalmat. 

A belügyi népbiztosság elhárításának vezetője, Korvin Ottó 
többször felhívta a fi gyelmet, hogy a Vörös Hadseregen belül, 
ahol még nagyon sok korábbi császári és királyi tiszt szolgált, 
lázadás készül. A tavasz folyamán több tisztet le is tartóztat-
tak, de az ellenállás veszélye nem szűnt meg. 

A kormánypárt, a kommunisták és a szociáldemokraták 
egyesüléséből létrejött új párt június közepei kongresszusa 
megmutatta, hogy nincs egység a Tanácsköztársaság vezetésé-
ben. A forradalom ellenfelei úgy látták, hogy elérkezett a pilla-
nat a fegyveres felkelésre.

A szervezkedést Lemberkovics Jenő 
százados, a Hadügyi Népbiztosság tan-
ügyi osztályának vezetője irányította. 
Schranz Ödön alezredes, a tiszti személy-
ügyi osztály és Hönig Vilmos őrnagy, a 
vasashadosztály parancsnoka támogatta 
az akciót. 

A felkelés bázisa az egykori Magyar Királyi Ludovika Aka-
démia volt, ahol az úgynevezett Katonai Főiskolai Tanfolyam 
működött 147 hallgatóval és 137 hadapróddal.

Június 24-én délután 3 órakor a Róbert Károly körúti Engels 
(volt Vilmos) laktanya udvarán 20 ágyúlövés dördült el. A Ludo-
vika parkjában felállított üteg 10 lövéssel továbbította a jelt. Erre 
az óbudai hajógyár térségében a dunai fl ottilla három hajója: a 
„Csuka” őrnaszád, a „Maros” monitor és a „Pozsony” őrnaszád 
árbocra húzta a magyar királyság lobogóját, és megindult dél 
felé. Kezdetét vette a budapesti ellenforradalmi puccs.

„Végre elérkezett az óra, amikor a hazátlan bitangok 
kezéből kicsavarhatjuk a tőlünk orozva elvett fegyvert, le-
téphetjük a gyűlölt vörös rongyot, hogy helyébe kitűzhessük 

szent háromszínű lobogónkat.” – biztatta a lázadókat Bajor 
Ferenc százados.

Júniusban azonban a Tanácsköztársaságot nem tudták meg-
dönteni. Ebben döntő szerepük volt a munkáshatalmat védő 
erők hősiességének. A 24 éves Lőwy Béla hadnagy, a ludovi-
kások új politikai megbízottja, a KMP egyik alapító tagja a 32. 
vörös gyalogezred 30 újoncával behatolt a Ludovika épületébe, 
és megkísérelte visszafoglalni. Tűzharcba keveredtek a ludo-
vikásokkal. A harminckettesek közül 17-en estek el a prole-
tárhatalom védelmében, köztük Lőwy is. Este a 32-esek újabb 
erőkkel bevették a Ludovikát és a Józsefvárosi telefonközpont 
épületét is.

Lőwy Béla (1895-1919) az I. világháborúban tartalékos tiszt 
volt. Rangjáról lemondott s csatlakozott az antimilitarista moz-

galomhoz. 1918 novemberében a KMP 
egyik alapítója volt. Egyik szervezője lett 
a KMP katonabizottságának. A Tanács-
köztársaság idején a budapesti Központi 
Forradalmi Munkás- és Katonatanács 
tagja volt, majd a 32-esekhez került. 

Az ellenforradalmi összeesküvés 
áldozatainak a temetése 1919. június 

29-én volt. Budapest munkássága hatalmas demonstrációval 
egybekötött temetést rendezett a Tanácsköztársaság hősi ha-
lottjainak. A 32-es vörös ezred katonái a következő felhívást 
tették közzé a Népszavában: 
„A hősök koporsója előtt földig hajtjuk a világforradalom vö-
rös lobogóját és a nyitott sír előtt fogadjuk, hogy mi is bármi-
kor vakon és elszántan hullatjuk vérünket e vörös lobogóért.”

Utószó: Lemberkovics Jenő elesett a tűzharcban. Schranz 
Ödön és Hönig Vilmos tábornokként mentek nyugdíjba 
Horthy Magyarországán. Bajor Ferenc tábornok lett, 1941-ben 
Újvidék városparancsnoka, akit háborús bűncselekményért 
halálra ítéltek. A József-telefonközpontot megrohamozó ludo-
vikás egység parancsnoka, Grassy József főhadnagyból vitéz 

Grassy József altábornagy lett, felelőse az újvidéki 
vérengzésnek, 1944-ben SS-Brigadenführerként és 
a Waff en SS vezérőrnagyaként SS-hadosztály pa-
rancsnok, 1946-ban a jugoszláv bíróság halálra ítélte.

Justy Emil százados, a Ludovika kapuőrségének 
parancsnoka később vitéz nemes Justy Emil vezér-
ezredes lett, a légvédelmi erők felügyelője. 1959-
ben Németországban halt meg.

Kunder Antal, növendékként a lázadás egyik 
legaktívabb részvevője 1944-ben Sztójay Döme 
kormányában kereskedelmi és közlekedési minisz-
ter. Mindent megtett azért, hogy a magyar gaz-
daságot kiszolgáltassa a németeknek. 1946-ban a 
Népbíróság halálra, majd életfogytiglani kényszer-
munkára ítélte. 1956-ban Brazíliába ment. 

A L  2019-

A L  

„A hősök koporsója előtt földig 
hajtjuk a világforradalom vörös 
lobogóját és a nyitott sír előtt 
fogadjuk, hogy mi is bármikor 
vakon és elszántan hullatjuk vé-
rünket e vörös lobogóért.”
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LÁTHATOD

Ezt a fényképet nem mutatja a magyar sajtó. Százezrek tüntettek 
Caracasban Maduro elnök és a bolivári forradalom mellett.

Már Lengyelországban vannak az újabb amerikai 
csapatok. Minél több katona, minél több harckocsi, 
annál nagyobb a háború veszélye.

Angela Merkel feladta a CDU-ban a 
pártelnökséget. A héten feladta Facebook-
fi ókját. Már nem sok minden maradt hátra.

Előre Oroszország és Kína ellen! Stoltenberg NATO-
főtitkár megkapta a feladatot az amerikai katonai 
vezetéstől. Mi is megyünk vele?

Karácsony Gergely, a Párbeszéd 
főpolgármester-jelöltje nyerte meg 
a fővárosi előválasztási versenyt 
Karácsony Gergellyel szemben. Horváth 
Csaba, az MSZP jelöltje csak a hátteret 
adta, hogy Karácsony nagyobbnak 
látszon. A komédiában a Munkáspárt 
nem vett részt.


