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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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

Lépjünk túl a múlton, lépjünk túl a jelenen!

Emeljük 
mi 

magasra 
a zászlót

Harminc éve hunyt el Kádár János. Hatalma már egy éve nem 
volt. Elbántak vele, ahogyan az öreg tölgyekkel teszik. Ledönteni 
senki sem meri az ilyen fát. Csak baj lehet belőle. A dőlő fa nagy 
robajt csap, felébresztheti azokat, akik az árnyékában évtizedeken 
át megnyugvást találtak. A zajra még oda találnak jönni, védeni 
a fát, és mindazt, ami az öreg tölgy jelentett.  És az ilyen ügyeket 
nehéz békésen elrendezni. Arról nem is beszélve, hogy a zuhanó 
óriás magával sodorhatja azokat is, akik kivágni készülnek. 

Harminc éve senki sem vállalta ezt az utat. Inkább levágták az 
ágait, majd szinte kirobbantották a helyéről. S gyorsan igyekeztek 
elfelejteni, hogy valaha is itt állt az öreg tölgy.

Kádár Jánost vezetőtársai megmenthették volna. Ha személyét 
nem is, de ügyét igen, csak hogy egyikük 
se akarta. Egyesek talán a szocializmust 
akarták megreformálni, de Kádár nélkül. 
Mások a Kádár utáni világban akartak ma-
guknak jobb helyet vásárolni. Egyiküknek 
se jött be, de Kádár eltávolításával véget 
vetettek a 20. századi magyar történelem 
legnagyobb megújulási programjának.

Az egyszerű emberek sajnálták, hosz-
szú órákon át álltak sorba a ravatalánál, 
megsiratták. Érezték, hogy a világ már 
nem lesz olyan, mint addig. Sokan talán 
lázadtak volna, de a nyugodt évtizedek 
elfeledtették velük, hogyan is kell lázadni. 
Még ez sem lett volna tragédia, ha van, 
aki magasra emeli a zászlót. De nem volt.

A nyugat elégedett volt. Kilencvenhárom ezer négyzetkilomé-
terrel és tíz millió emberrel nagyobb lett a tőkés piac. Jó üzlet volt. 
Egyetlen amerikai vagy német katonát se kellett feláldozniuk, és 
mégis háborút nyertek.

A hatalom új birtokosai úgy érezték, hogy nem elég az öreg 
tölgyet kivágni. A gyökereket is ki kell csákányozni, és kipusztí-
tani mindent, ami rá emlékeztet. Aztán majd úgyis jönnek az új 
nemzedékek, amelyek már semmire sem emlékezhetnek.

Csakhogy a szocializmus négy évtizedét nem lehetett kipusztí-
tani. A lakótelepek, a gyárak, emberi sorsok milliói emlékeztettek a 
múltra. Ráadásul 2008-ban válság söpört végig a világon, és ahogyan 
lenni szokott, a gyengébbeket, a kisebbeket sújtotta leginkább. Sokan 
kezdték érezni úgy, hogy nem is volt olyan rossz az a negyven év. 

Kelet-Európa új 
vezetői megértették, 
hogy sok idő kell 
az ő új rendszerük 
megszilárdulásához. Ha nem akarnak lázadást, forradalmat, 
adni kell a népeknek, el kell hitetni az emberekkel, hogy való-
jában ők nyertesek, sőt ők egész Európa jövőbeni fejlődésének 
hordozói és élvezői. 

A múltat pedig nem kell emlegetni, csak szép csendesen csem-
pésszük vissza azt, ami akkor bevált. Legyenek nálunk techni-
kumok, mint egykor! Építsünk munkásszállásokat, a hatékony 
szakoktatást nevezzük el duális képzésnek! Kit zavar?

Putyin még ennél is tovább ment. 
Őt nem zavarja a vörös csillag sem a 
Kreml tornyán, de még az sem, hogy 
ezrek keresik fel Lenint a Vörös téren. 
A múltat nem lehet végképp eltörölni. 
De minek is?

Vannak, akik ma is bosszúra vágy-
nak. De nem megy, és értelmetlen is! 
Harminc év elteltével ez nem több, 
mint pótcselekvés. A múlt kiátkozá-
sával a félelmüket leplezik el, s persze 
azt, hogy nem tudnak választ adni a 
holnap kérdéseire. 

Kérdés pedig sok van. Van elég 
időnk saját ipar és mezőgazdaság 
felépítésére, mielőtt egy világválság 

lerombolja a nyugati autóipar betelepítésre épített álmokat? 
Van-e B-terv arra az esetre, ha pár évtizeden belül összeomlik 
az amerikai birodalom? Van-e terv és akarat egy új világhábo-
rú elkerülésére?

Ezekre a kérdésekre nem csak a hatalomnak kell válaszolnia. 
Nekünk is dolgunk! Kádár János emlékét őriznünk kell. Küzde-
nünk kell, hogy elismerjék méltó helyét a nemzeti történelemben. 

De a múlton tovább kell lépnünk. Sőt túl kell lépnünk a jelenen 
is. Meg kell mutatnunk, hogy konzervatívok és liberálisok küzdel-
me nem arról szól, hogy a dolgozó emberek millióinak életét jobbá 
tegyék. Még kevésbé szól civilizációnk és kultúránk megmenté-
séről. Ez a harc arról szól, hogy ki képes a pénz, a tőke uralmát 
a jövőben is fenntartani. Ki képes megakadályozni, hogy a világ 
visszatérjen a harminc éve erőszakosan megszakított úthoz, a 
szocializmus útjához.

A mi dolgunk megmutatni a többség korszerű boldogulásának 
útját. A mi célunk, hogy minden ember már ma elmondhassa: ma 
jobban élek, mint tegnap és holnap jobban fogok élni, mint ma. 
Ehhez az kell, hogy a technika vívmányai ne a milliárdosokat 
gyarapítsák, hanem mindenki javát szolgálják. Ehhez pedig az 
kell, hogy a társadalom többségének joga, lehetősége legyen el-
dönteni az ország sorsát. 

Kádár János emléke, a magyar szocializmus tapasztalata ebben 
ad segítséget. De a további utat nekünk kell megtenni. Nem egy-
szerű, de nem is lehetetlen!



3XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 27. SZÁM
2019. JÚLIUS 6.

Július 21-én Ukrajnában parlamenti 
választásokat tartanak. Az Ukrán KP 
június 19-én benyújtotta a párt jelöltje-
inek listáját az ukrán központi válasz-
tási bizottságnak. A választási szervek 
minden magyarázat nélkül megta-
gadták a párt jelöltjeinek bejegyzését. 
(www.kpu.life)
Zelenszkij, az új elnök mit sem vál-

toztat azon a nyilvánvaló jogsértésen, amit elődei öt év óta újra és újra elkövettek. Az Ukrán KP nincs betiltva, legálisan létező párt. 
A választási szervek mégsem jegyzik be arra hivatkozva, hogy vizsgálat folyik ellenük. A jogsértés ellen nem szólal fel az Európai 
Unió sem. A tőke fél attól, hogy abban a botrányos állapotban, amelyben ma Ukrajna van, sokan szavaznának az Ukrán KP-ra.

Zelenszkij ugyanolyan diktátor, 
mint Porosenko

A liberális eszme elavulttá vált, mivel szembekerült a népes-
ség túlnyomó többségének érdekeivel – mondta Putyin orosz 
elnök a Financial Timesnak adott interjúban. Hozzátette: a 
közvélemény a multikulturalizmus, a nyitott határok és a 
bevándorlás ellen fordult. (http://kremlin.ru/)
Putyin szembeszállt a nyugati média állításaival, azt mondta 
el, amit nagyon sok ember gondol a világban. A liberális 
ideológiának van létjogosultsága, de nem lehet meghatározó 

a világban. A nyugat a liberális 
felfogás jegyében akarja saját 
demokrácia modelljét más or-
szágokra kényszeríteni. Ennek 
alapján avatkozik be Szíriában, 
Venezuelában. 

Válaszlépéseket foganatosít a NATO, amennyiben Oroszország nem tér vissza a 
szárazföldi telepítésű, közepes és rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról 

szóló szerződéshez (INF) fi gyelmeztetett Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a 
NATO-tagállamok védelmi miniszteri találkozóján. (www.mti.hu)
Mi a tény? Egy, a NATO rakétarendszereket és csapatokat telepít 
Oroszország közelébe. Kettő, új védelmi szerződéseket köt az USA a 
kelet-európai szövetségesekkel. Három, növelik a katonai kiadásokat, 
és megindul a hadseregek átfegyverzése. Négy, új hadszíntéri parancs-

nokságokat hoznak létre Kelet-Európában. Öt, újabb atomfegyver hordo-
zására alkalmas B-52-es bombázókat, illetve hadihajókat is a kontinensre 

vezényelhetnek. Az USA és a NATO új helyzetet teremtett Európában. Nem 
fegyverkezésre van szükség, hanem tárgyalásokra, a fegyverkezés leállítására.

Ne fenyegessék Oroszországot, Ne fenyegessék Oroszországot, 
tárgyaljanak vele!

Válas
szá

zá
vezé

Belarusz: kétmillió embert áldoztak a szabadságért
Belarusz július 3-án az ország felszabadulásának 75. évfordulójára 
emlékezett. Az ünnepi díszszemlén a belarusz hadsereg alakulatai 
mellett részt vettek az orosz hadsereg, a kínai népi-felszabadító 
hadsereg és az azerbajdzsáni hadsereg egységei is. (www.belta.by)
Belarusz számára a német megszállás, a fasizmus alóli felsza-
badulás nagy ünnep. 1941 nyarán a német csapatok elsőként a 
belarusz földeket foglalták el, és kegyetlen megszállást vezettek 
be. A belarusz nép 2 millió embert veszített el a háború alatt. 
Mintegy 1,5 milliót a németek öltek meg, mintegy félmillió a 
partizánharcokban esett el.

-
z 

Putyin a liberalizmus 
ellen
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milliárdosokat!

Több mint 1,2 milliárd forintnyi OTP-részvényt 
vásárolhat Csányi Sándor. A legnagyobb hazai 
hitelintézet ugyanis a kedvezményes részvény-
vásárlási program keretében 105 504 darab 
bankpapír vételére biztosított opciót az OTP 
első emberének, aki ezt múlt hétfőn elfogadta. 
(https://mfor.hu)
Igazán megnyugtató hír! Sajnálnánk Csányi 
urat, ha teljes áron kellene megvásárolnia a 
részvényeket. Nagyon helyes, ha az OTP segíti a 
milliárdosok további gazdagodását. Ma Magyar-
országon mi vagyunk a milliárdosokért, és nem 
ők értünk. 

Döntsd el, hogy jó-e ez!

Parancsnokváltási ünnepséget rendeztek az MH Pápa Bázisre-
pülőtéren települt Nehéz Légiszállító Ezrednél (Heavy Airlift 
Wing) június 27-én. A norvég Bjørn Gohn-Hellum ezredes után 
az amerikai James S. Sparrow ezredes látja majd el a parancsno-
ki teendőket.  (www.honvedelem.hu)
A Pápán telepített NATO-támaszpont kockázati tényező. 
Háború esetén a NATO ellenfelei nyilván a fontos katonai 
objektumokat célozzák meg. És ha megcélozzák, akkor 
jobb nem végiggondolni, mi lesz a vége. 
A NATO-tagság veszélyes, árt Ma-
gyar-országnak. Ki a NATO-ból!

Amerikai ezredes 
parancsol Pápán

ége. 

A magyar meggy népszerűsítésére in-
gyenes kóstoltatási akciót tartott múlt 
héten a Fruitmarketing Kft. a Balaton 
déli partján és Bács-Kiskun megye tíz 
városában, összesen 25 helyszínen. 
(https://magyarnemzet.hu)
Jó ötlet! Csak nehéz megérteni, hogy mi-
ért kell népszerűsíteni. A meggy fi nom, 
de amikor 1500-1800 forintot is elkérnek 
a kiváló minőségű gyümölcsért, akkor 
savanyú lesz az ember szája. Hány em-
ber lakhat jól meggyből?

Hány ember lakhat jól meggyből?
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valamivel! Több településen van esélyünk bejutni az önkormány-
zatokba, de ehhez beszélnünk kell az emberekkel, meg kell nyerni 
annyi ember támogatását, amennyi szükséges a bejutáshoz.

Hajdu József, az Elnökség tagja, a KB titkára ismertette az 
önkormányzati választások szabályait. Felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy most minden adminisztratív feladat a helyi vezető-
ségekre hárul, erre pedig alaposan fel kell készülni.

Karacs Lajosné, a párt alelnöke elmondta, hogy lehetősége-
ink ugyan szerények, de igyekszünk minden lehetséges propa-
gandaeszközzel is elősegíteni szervezeteink munkáját.

Az ülésen Thürmer Gyula a Munkáspárt két új tagját, Kóró-
di Pétert és Farkas Zoltánt köszöntötte. Átadta párttagkönyvü-
ket, a pártjelvényt és egy ajándékkönyvet.

KB-döntés: indulunk az önkormányzati 
választásokon

Július 6. szombat  – 
Kádár-megemlékezés

A Munkáspárt július 6-án, szombaton 10 órai kezdettel tartja hagyományos Kádár-megemlékezését. Várunk mindenkit, aki tisz-
telte Kádár Jánost, becsüli életművét, a magyar szocializmust, mindenkit, aki a mai embertelen 

világ helyett egy emberi világot akar.

A helyszín 
a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkert. 
Menjünk minél 
többen!

A múlt szombaton ülésezett a Mun-
káspárt Központi Bizottsága. A KB 
döntött arról, hogy a Munkáspárt 
részt vesz a 2019. őszi önkormányzati 
választásokon. Megvitatta és elfogad-
ta a Munkáspárt jelöltjeit a budapesti 
és megyei polgármester-választásokon. A KB úgy döntött, 
hogy a konkrét neveket a választások hivatalos kiírása után 
hozzá nyilvánosságra.

Thürmer Gyula elnök értékelte a párt 27. kongresszusa óta 
végzett munkát. Utalt arra, hogy a kongresszus a jelenlegi 
baloldali, nemzeti, ellenzéki politika mellett foglalt állást. Az 
emberek megértették a párt üzenetét. Ez volt az egyik ténye-
zője annak, hogy az európai parlamenti választásokon 26 ezer 
ajánlást kaptunk. A másik tényező a párt szervezettsége, és 
tagjainak lelkes munkája volt.

E két tényezőre számíthatunk az önkormányzati választáso-
kon is. A mi feladatunk az, hogy választási lehetőséget kínál-
junk azoknak, akik nem kérnek sem a Fideszből, sem a liberá-
lis ellenzékből. Minél többen szavaznak a Munkáspártra, annál 
több lehetőségünk lesz arra, hogy erős Munkáspártot teremt-
sünk és egyre harcosabban szóljunk bele az ország életébe.

A párt elnöke köszönet mondott az EP-választáson végzett 
munkáért, és kért minden pártszervezetet, minden párttagot: 
legyen erőnk összegyűjteni az ajánlásokat az őszi választásokra! 
Legyen erőnk mindent megtenni a pártért, sőt még annál is többet 
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kommunizmus
Ha Adolf Hitler annak idején nem köti össze a nemzet és a 
szocializmus szavakat, ma nyugodtan nevezhetnénk magun-
kat nemzeti szocialistának. Hitler azonban nemcsak a mun-
kásmozgalom vörös zászlaját csúfította el horogkeresztjével, 
hanem örök időkre megfosztott bennünket a nemzeti szo-
cialista elnevezéstől is. A nemzeti szocialista ugyanis nem 
azt jelenti, hogy a marxizmus általános elveit a nemzeti vi-
szonyok között alkalmazó derék proletárok vagyunk, hanem 
azt, hogy fasiszták. Azok pedig ugye nem vagyunk!

1985 szeptemberében Szófi ában kötetlen tanácskozásra jön-
nek össze a „szorosan együttműködő szocialista országok” 
pártvezetői. Ennek a klubnak akkoriban minden szocialista 
ország tagja, kivéve Kubát, Vietnamot, Laoszt, na és persze 
Kínát, Albániát és a KNDK-t. A tanácskozás ötlete szovjet, 
a kivitelezés bolgár, de ennek ellenére jól sikerül. Új ötlet, 
újítás. A főtitkárok most már nemcsak otthon előre megírt 
szövegeket olvasnak fel, hanem kötetlenül véleményt is 
cserélnek. A kötetlenen még nem azt kell érteni, amit ma-
napság. Kádár, Gorbacsov és a többiek nem tengerparti üdü-
lőben ücsörögnek egy szál fürdőgatyában, még csak nem is 
golfozás közepette beszélgetnek, hanem egy kör alakú asz-
talnál, a megszokott öltönyben. Az újítás mégis sokat ígérő. 

Igaz, Kádár mégis dühösen távozik. Azt még megérti, hogy 
Gorbacsov siet haza, de hova rohan Honecker és főleg a 
szomszéd, Ceaușescu? A reptéren tumultus van, a bolgárok 
persze előbb a szovjet vezetők gépét engedik felszállni, majd 
mehet Viktor Kulikov marsall gépe is. Ő ekkoriban a Varsói 
Szerződés egyesített csapatainak főparancsnoka. A többiek, 
köztük Kádár is, várnak. Ráadásul október 23-a van, amiről 
Kádárnak semmi jó nem jut eszébe.

„A közös elvek mellett fi gyelembe vesszük a sajátosságokat, 
a hagyományokat is” – ajánlja Kádár a tanácskozáson. A 
nemzeti szót nem nagyon szerették a szocializmusban. Min-
dig a nemzetközi, az internacionalista ellentéteként fogták 
fel. Sőt, akár szovjetellenességként is értelmezhették. Marjai 
József, aki a szocializmus éveiben külügyi államtitkár volt, 
majd moszkvai nagykövet, híres volt szókimondásáról. Ké-
sőbb miniszterelnök-helyettesként a magyar-szovjet gazda-
sági kapcsolatok fő felelőse is volt. Mindig keményen védte 
a magyar érdekeket. Kádár fülébe jutott, hogy egyes szovjet 
vezetők ezt nehezményezik. Kádár a legközelebbi alkalom-
mal ennyit mondott Vlagyimir Pavlov budapesti szovjet 
nagykövetnek: „Pavlov elvtárs, mondja meg a szovjet veze-
tés illetékeseinek, hogy nem szovjetellenes az, aki a magyar 
érdekeket védi.”

Kádár javaslata messze több az ismert elvek emlegetésénél. 
Ha komolyan veszik, egy sor dolgot felül kell vizsgálni. 
Gondoljunk csak bele! Ha Sztálin a második világháború 
után elfogadja a nemzeti sajátosság elvét, akkor nem veszik 
össze Titóval, nem az imperializmus láncos kutyájának 
tekinti, hanem szövetségesnek. Ha Hruscsov 1956 után 
komolyan veszi a nemzeti út lehetőségét, Kínát szövetséges-
ként maga mellett tudhatta volna. Ha Enver Hodzsa albán 
szocializmusát nem valami balkáni elfajzásnak tekinti az 
önmagával nagyon elégedett szocialista közösség, ki tudja, 
lehet, hogy a Balkán ma sikeres szocialista államokból áll-
na, s nem „korlátozott függetlenségű” képződményekből, 

E     K    
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Bosznia-Hercegovina. Ha Gor-
bacsov 1989-ben nem igyekszik 
ráerőltetni Teng Hsziao- pingre a 
peresztrojkát, mint a szocializmus 
reformjának egyetlen üdvözítő 
formáját, a világ nagyobb része 
ma akár szocialista is lehetne. 
Nem biztos, hogy az lenne, de 
legalábbis lehetne!

Ne gondolja bárki is, hogy olyan 
egyszerű 1985 táján védelmezni a 
„nemzeti kommunizmus” eszmé-
jét. Legalább olyan nehéz feladat, 
mint manapság az amerikaiak 
elvont ötleteivel vagy mondjuk a 
globalizmus eszméjével szemben 
védeni a magyar „nemzeti kapita-
lizmust”. A szovjet vezetők közül 
sokan voltak olyanok, akik a saját 
tapasztalatoknak univerzális je-
lentőséget tulajdonítottak, 
és szinte kötelezővé tették a többi-
ek számára.

Az is igaz viszont, hogy a nemzeti sajátosságok ügyében 
is kettőn áll a vásár. Az egyes országok politikai elitjében 
mindig is akadtak olyanok, akik szolgalelkűségből tüntet-
ték ki magukat. Rákosi Mátyás büszke arra, hogy Sztálin 
legjobb magyar tanítványának becézik, és mindent átvesz a 
szovjet gyakorlatból, még azt is, amit Sztálin nem is kér. Ha 
hiszik, ha nem, az alábbi papír a magyar kormányzó párt 
agitációs osztályán született 1953 januárjában: „Kialakult 
az a veszély, hogy éppen a vezető párt- és állami funkcioná-
riusok ... kimaradnak Sztálin elvtárs művének feldolgozá-
sából, ami nélkül pedig éppen a funkciójukkal kapcsolatos 
munkájukat ellátni a jövőben lehetetlen lesz.” Azért az 
érintettek mégis mázlisták voltak, hiszen két hónap múlva, 
március 5-én Sztálin meghal.

Kádárnak nem kell szégyenkeznie. Mindig hivatkozhat 
arra, hogy mi 1919-ben szovjet csapatok nélkül megcsinál-
tuk a Tanácsköztársaságot, amire más nemigen volt képes. 
Ráadásul mi éppen a Tanácsköztársaság hibáin tanultuk 
meg, hogy lehet akármilyen jó a mások háza, azt nem lehet 
mindenben utánozni.

Tény, hogy egyes országokban a szocialista társadalo-
mért vívott harc összekötődött a nemzeti függetlenségért 
vívott harc ügyével. Tény az is, hogy nálunk meg nem. 
Tito partizánjai nemcsak egy új társadalomért harcoltak a 
csetnikekkel szemben, hanem az ország függetlenségéért 
is a németekkel szemben. Nem véletlen, hogy a jugoszláv 
szocializmust utolsóként tiporják el Európában, s nem megy 
másként, csak az egész NATO fellépésével. Mao Ce-tung 
és a kínai párt évtizedeken át nemcsak a saját kizsák-
mányolóik ellen küzdenek, hanem a japánok ellen, Kína 
függetlenségéért is. Fidel Castro mikor 1959-ben partra 
szállt Kubában, még nem kommunista, csak egy fi atal ügy-
véd, akinek nagyon elege volt abból, hogy Kuba amerikai 
gyarmat. Fokozatosan jut el annak felismeréséig, hogy a 
nemzeti függetlenség szilárd belső biztosítékát a szocializ-
mus jelenti. Ho Si Minh, a vietnami kommunisták legendás 

vezetője a franciákkal szembeni háborúban vívja ki Viet-
nam függetlenségét, és teremti meg egyúttal a szocialista út 
lehetőségét.

Kádár nem azt sugallja, hogy forgassuk vissza a történelem 
kerekét, hanem azt, hogy maximálisan támaszkodni lehet 
a nemzeti sajátosságokra, a nemzeti erőforrásokra. Kádár 
sohasem mondja ki a nemzeti út fogalmát, de gondolatainak 
lényege ez. Kádár sejti, amit mi ma már tudunk: azok a szo-
cialista rendszerek, amelyekben a szocializmus és a nemzeti 
függetlenség ügye összekapcsolódott, sokkal életképesebb-
nek bizonyulnak 1989-91-ben, mint a kelet-európaiak.

1985 őszén Szófi ában az új szovjet vezető, Gorbacsov na-
gyon konstruktív. Igaz, hogy most tud első alkalommal 
hosszabban társalogni külföldi kollégáival, akik korban 
is, a vezetésben töltött évek alapján is előbbre járnak nála. 
Nagyon igyekszik kerülni a kioktatás látszatát. Nem javasol 
semmi rendkívülit, csak azt, amit a többiek is mondaná-
nak. Megnyugtatja a partnereket: a Szovjetunió nem lesz 
kapitalista ország. „A nyugati érvek szerint a szocializmus 
lehetőségei már kimerültek, előrelépés csak a tőkés módsze-
rek alkalmazásával, a piac, a konkurencia megélénkítésével 
képzelhető el. Ez nem a mi utunk. A Szovjetunió eddigi 
sikerei szocialista megoldásokon nyugszanak, hiba lenne ezt 
az utat feladni.” Gorbacsov szavai illenek abba az elképze-
lésbe, amit Kádár gondol és akar. De majd meglátjuk!

Gorbacsov egy megjegyzésén azért Kádár is megakad. Gor-
bacsov nem a nemzeti sajátosságokról beszél, hanem a naci-
onalizmust utasítja el. Rendben van! De vajon a fürdővízzel 
együtt nem öntjük-e ki a gyereket is? A nacionalizmus 
elutasítása címén nem tagadjuk-e ki azokat is, akik szoci-
alizmust akarnak, de olyat, ami jobban hasonlít a nemzeti 
hagyományokra? 1985 októberében Szófi ában Kádár erre 
még nem tudja a választ.

(R  T  G  
„A   ”  )
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Kádár 
János 
(1912-1989)

A magyar történelem kiemelkedő 
személyisége. 1956-1988 között a kor-
mányzó Magyar Szocialista Munkás-
párt vezetője, több alkalommal Magyar-
ország miniszterelnöke.
 

Mihail Szergejevics 
Gorbacsov (1931-)

A Szovjetunió Kommunista Pártjának 
főtitkára 1985-1990 között, majd 1990-
91 között a Szovjetunió elnöke. Ő indí- totta 
el a gyorsítás (uszkorenyije), majd a 
nyilvánosság (glasznoszty) politikáját, 
amelyek együttesen alkották az átalakí-
tás, azaz a peresztrojka koncepcióját. A 
tőkés rendszer, a kapitalizmus elemei-
nek átvételével kívánta a szocializmus 
gondjait megoldani. A peresztrojka 
marxista-leninista terminológiába cso-
magolt szocializmusellenes politika volt. 
Egyenes út a szocializmus megdöntéséig 
és a Szovjetunió felszámolásáig.
 

Fidel Castro (1926-2016)

Az 1959-es kubai forradalom legendás vezetője, 
évtizedeken át a Kubai Kommunista Párt és a 
kubai állam vezetője. Nevével szorosan összekö-
tődött a kubai szocializmus egész története. 1989-
90-ben megvédte a szocializmust, az európai 
rendszerváltások nem terjedtek át Kubára.
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A Német Szocialista Egységpárt és a Német Demokratikus Köztársaság vezetője 
1971-1989 között. Gorbacsov a peresztrojka szükségességére hivatkozva mindent 
megtett a megbuktatásáért. Távozása után nem sokkal az NDK is megszűnt, a 
kapitalista Németország bekebelezte.
 

Nicolae Ceaușescu 
(1918-1989)

1965-1989 között a kormányzó 
Román Kommunista Párt főtitkára, 

államfő. Vitathatatlan érdeme, hogy a fejletlen és szegény Romániát elindította a 
fejlődés útján. Politikája azonban jelentős áldozatokat követelt az emberektől. Nem 
volt tekintettel a romániai nemzeti kisebbségekre. Mindez növelte az ellenállást 
személyével és a romániai szocializmussal szemben. Az 1989 végi romániai szocia-
lizmus ellenes események során meggyilkolták.
 

Teng Hsziao-ping (1904-1997)

A kínai és a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyisége. Számos tisztséget töltött be a Kínai Kom-
munista Párt élén. Mao halála után, 1976-1989 között Kína tényleges vezetője. Az ő nevéhez fűződik a kínai sajátosságú szocia-
lizmus új politikájának, a reform és nyitás politikájának kidolgozása. Teng meghatározó szerepet játszott a mai Kína megszületé-
sében. Sok tekintetben szellemi és politikai partnere volt Kádár Jánosnak. 
1988-ban megakadályozta a peresztrojka kiterjesztését Kínára és ezzel meg-
akadályozta a szocializmus megdöntésére irányuló kísérletet.
 

Vlagyimir Jakovlevics Pavlov (1923-1998)

Szovjet diplomata, pártmunkás és állami vezető. Az SZKP KB tagja. 1971-82 között ő volt a Szovjetunió magyarországi nagy-
követe. Kiválóan ismerte Magyarországot, bensőséges kapcsolata volt Kádár Jánossal. Sokat tett a magyar és a szovjet vezetés 
közötti bizalom erősítéséért.

 

Marjai József (1923-2014)

Magyar diplomata és államférfi . 1956-ban fegyverrel a 
kézben védte a berni magyar nagykövetséget. Kiállását a 
Munkás Paraszt Hatalomért Emlékéremmel ismerték el. 
1970-76 között külügyminiszter-helyettes, majd államtit-
kár. 1976-78 között Magyarország moszkvai nagykövete. 
Következetesen támogatta Kádár János politikai vonalát, 
síkraszállt a nemzeti érdekek védelméért. 1978-88 között 
miniszterelnök-helyettesként a magyar gazdaságpolitika 
egyik irányítója. A szocializmus megújításának híve volt, 
nem támogatta a tőkés útra való áttérést.
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a kisgyermekes anya?
A médiában naponta többször is halljuk, 
hogy a kormány milyen intézkedések-
kel segíti a gyermekvállalást, illetve a 
gyermeket nevelő családokat. Mindez 
szépen hangzik, a kérdés csak az, hogy 
a gyakorlatban mi valósul meg ebből. 
Szerkesztőségünk az alábbi levelet kap-
ta. A levélíró, Szöllősi Szilvia nevének 
közlését is vállalta, hangsúlyozva, hogy 
olyan ügyről van szó, amiben nem hall-
gathatunk:

Ha gyerek van, 
nem alkalmazzuk!

„2016-2017-ben egy magániskolában 
dolgoztam iskolatitkárként határozott 
idejű szerződéssel. Mielőtt szülni men-
tem, lejárt (a szerződés, vagyis nem 
hosszabbítottak). A kisfi amat tavaly ok-
tóberében adtam be bölcsődébe azzal az 
indokkal, hogy visszamegyek dolgozni 
valahova, de még kaptam a gyedet 2 
éves koráig. Sajnos nem sikerült elhe-
lyezkednem a mai napig, vagyis regiszt-
rált álláskereső lettem. Közben én már 
a gyest megigényeltem, ami a gyerkőc 
3 éves koráig jár. De mivel álláskeresési 
járadékra jogosult lettem, így azt vissza 
kellett mondanom, mert a kettő együtt 
nem jár, most a férjem kapja. 

A munkaügyi központ többször kiköz-
vetített különféle pozíciókra, de persze 
azon kívül is pályázom sok helyre. Az 
utóbbi 2-3 hónapban már szinte hetente 
interjúkra járok és mindenhol megkér-
dezik, hogy van-e gyerek, és ha van 
gyerek, mennyi idős, tervezünk-e má-
sodikat. Persze letagadom, hogy terve-
zünk. Ha pedig beteg lenne a kisfi am, 
van kire rábízzam, 
így nem esnék ki a 
munkából a gyermek 
betegsége miatt. 

Szakmai tapasz-
talatom van, de 
sajnos nyelvvizsga 
hiányában nincs 
diplomám. csak ab-
szolutóriumom. Van 
több OKJ-s bizonyít-
ványom is, de ennek 
ellenére sem vesznek 
fel sehova.

Sok hasonló cipőben járó kisgyermekes 
édesanya él az országban. A kormány-
nak rájuk is fi gyelnie kellene. Őket is 
támogatni kellene, akár azzal is, hogy 
a munkáltató utánuk is támogatást kap-
hasson.”

Ne hallgassunk!

A tőkés szemszögéből nézve a gyerme-
kes anyák foglalkoztatása vesztességgel 
jár, csökkenti a profi tját. A tőkés cég 
ezért vonakodik alkalmazni őket. Egy 
tőkés kormány két dolgot tehet. Egy: 
törvényben kötelezi a cégeket a gyer-
mekes nőkkel való speciális elbánásra, 
s ehhez kedvezményeket ad a cégeknek. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
tőkésállam átvállalja a tőkés cég veszte-
ségeit. Kettő: nem tesz semmit, hagyja, 
hogy a piac, azaz a tőke érdekei rendez-
zék el a kérdést. 

A tőkéskormány akkor hajlandó bár-
mit is tenni a dolgozókért, adott esetben 
a dolgozó nőkért, ha megérti, hogy 
éppen a tőkésrendszer működése érdeké-
ben kell engedményeket adni.

Mikor érti meg? Vannak kormányok, 
amelyek átlátják a helyzetet, és saját 
érdekükben tesznek ilyen lépéseket. Ha 
nem érti meg, akkor a társadalomnak 
kell rákényszeríteni.

Ma a magyar dolgozói társadalom-
ban még nincs sem akarat, sem készség 
tömeges fellépésre, ellenállásra. Sokan 
felülnek annak, hogy elég a kormányt 
leváltani, és minden jobb lesz. Csak azt 
hagyják számításon kívül, hogy a követ-
kező kormány is tőkés kormány lesz.

Mit tehet a Munkáspárt? Beszélünk 
a problémáról, írunk róla, követeljük a 
megoldását.

Akciókat szervezünk. Megpróbálunk 
a választásokon olyan pozíciókat szerez-
ni, amelyekben nagyobb erővel tehetünk 
a dolgozó emberekért.

Mi is megigényeltük a csokot második 
gyerekre, mert 12 év együttlét után így, 
hogy hárman lettünk a másfeles (37 
nm2-es lakást kinőttük) és egy 55-ös 2 
szobás+ gardróbos lakásba költöztünk 
be, ami, ha bővül a család már valószí-
nű, hogy kicsi lesz. De miért nyomorog-
junk kicsi lakásban és miért ne enged-
hettük volna ezt meg magunknak, ami 
nem luxus?

Nyakunkon a lakáshitel, én munkanél-
küli vagyok. Szerencsére a férjem 26 év 
munkaviszony után viszonylag jól keres.

A munkaügyi központ kiközvetít 
olyan munkáltatóknak, akik álláskere-
sőket keresnek. Nekik megéri, mivel így 
a bértámogatást igénybe tudják venni a 
felvett álláskeresők után. De még ez is 
hiába van! Ennek ellenére sem vesznek 
fel, holott nem gondolnám, hogy rosszul 
teljesítek interjúk során, hiszen van ami-
kor továbbjutok a több körös fordulóig is. 

Miért nem tud egy kisgyerekes csa-
ládanya elhelyezkedni a munkaerőpia-
con? Még az a szerencsém, hogy nem 
egyedülálló anya vagyok, akinek a férje, 
vagy volt férje iszik, vagy lelépett nem 
törődve a családjával. Akkor hogy és 
miből tartanám el magunkat?   

A kormánynak segítenie kellene 
azokat a kismamákat, akiknek nincs 
hova visszamenniük dolgozni. Segíteni 
kellene abban, hogy visszakerüljenek a 
munkaerőpiacra. Ne engedjék meg, hogy 

a gyerekes anyákat diszk-
riminálják csak azért, mert 
kicsi gyerekük van, aki 
miatt kieshetnek betegség 
miatt. 
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KÖVEKKÖVEK
A budai Duna-part egyik legszebb épülete található a 
Bem rakpart 47. szám alatt. Az utcát 1874-től Margit 
rakpartnak, majd 1945-től Mónus Illés rakpartnak hív-
ták. 1951-ben kapta mai nevét, amely a rendszerváltás-
kor sem változott meg. Bem tábornok a mai világnak is 
szalonképes.

A Bem rakpart 47. szám alatti épületet 1909-1914-kö-
zött a Számvevőszék céljaira építették a magyar szecesz-
szió mesterei, Bálint Zoltán (1871-1939) és Jámbor Lajos 
(1869-1955).

1944-ben a magyar királyi külügyminisztérium Víg 
téri épületét lebombázták, és a Bem térre telepítették át 
a hivatalt. A felszabadulás után az új külügy egy ideig a 
Szabadság tér 15-ben működött, majd véglegesen 1948 
augusztusától költözött a Bem rakpartra. Az épület ma a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri szárnya.

A felszabadulás után a magyar munkásmozgalom 
számos ismert személyisége dolgozott itt miniszterként. 
Megfordult itt Rajk László, Kállai Gyula, Sík Endre, Puja 
Frigyes. Mostani történetünk szereplője Horváth Imre 
(1901-1958) a magyar munkásmozgalom kiemelkedő 
személyisége.

1958 februárjában a Filmhíradó így tudósított: „Gyá-
szol az ország. Horváth Imre elvtárs, a Magyar Népköz-
társaság külügyminisztere meghalt. A budapestiek ezrei 

rótták le végső tiszteletüket ravatalánál. A párt és az állam 
vezetői búcsúznak a harcostárstól, aki negyven éven ke-
resztül küzdött a munkásosztály ügyéért. Horváth Imre 
elvtárs a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány külügy-
minisztereként az ellenforradalmat követő időkben bátran 
védte a magyar nép igaz érdekeit. Az Egyesült Államok-
ban, Angliában, a Szovjetunióban és Csehszlovákiában, 
mint diplomata képviselte a Magyar Népköztársaságot. 
Mindenki szerette és tisztelte őt. Harcos élete egybeforrott 
a proletariátus ügyével.” 

Horváth Imre hét gyermekes munkáscsaládban szüle-
tett. Apja alkalmi munkás, anyja vasalónő volt. Műszerész-
inas, amikor bekapcsolódik a munkásmozgalomba. 1916-
ban kerül a Telefongyárba, s még ugyanebben az évben 15 
évesen egyik szervezője a telefongyári inassztrájknak.

1918. november 24-én 17 évesen egyik alapító tagja a 
Kommunisták Magyarországi Pártjának. A Tanácsköz-
társaság alatt 18 évesen a Belügyi Népbiztosság Politikai 
Osztályán Korvin Ottó munkatársa. 1919. júniusban az 53. 
és a 46. gyalogezred század politikai megbízottjaként részt 
vett a Vörös Hadsereg felvidéki hadjáratában. 

A Tanácsköztársaság bukása után internálják, kisza-
badulását követően Bécsbe emigrál, ahol 1920-ban részt 
vesz a KMP újjászervezésében. Még ugyanabban az évben 
illegális pártmunkára hazatér, de 1921 tavaszán Andics 
Erzsébettel (1902-1986) együtt letartóztatják, és tíz év 
fegyházra ítélik. 1922 tavaszán a fogolycsere-akció kere-
tében szabadult, és a Szovjetunióba utazott. Moszkvában 
egyetemi diplomát szerez.

1933-ban 32 évesen visszajön Magyarországra és szer-
vezi az illegális kommunista mozgalmat. Egy év múlva 
lebukik. 1944-ig a szegedi Csillag börtönben raboskodik. 
Az ország német megszállása után a dachaui koncentrációs 
táborba szállítják.

1945. októberben érkezik haza. 44 évesen a moszkvai 
magyar követség első titkára lesz, majd 1949. szeptember-
től washingtoni, 1951. szeptembertől londoni követ, 1953. 
szeptembertől prágai követ.

1956 júniusától Darvas József művelődésügyi miniszter 
javaslatára, Andics Erzsébetnek, az MDP kulturális osztá-
lya vezetőjének támogatásával őt nevezik ki a Kultúrkap-
csolatok Intézetének elnökévé. 

1956. júliusban kooptálják a Magyar Dolgozók Pártja 
vezetésébe. 1956. július végén, 55 éves korában lesz a Ma-
gyar Népköztársaság külügyminisztere. Az 1956-os ese-
mények során Kádár János mellé áll. Fontos szerepe van 
abban, hogy 1956 októbere után Magyarország leküzdje a 
diplomáciai elszigeteltségét és a világ tudomásul vegye a 
szocialista Magyarország létét. 

A budapesti Telefongyár épületének étkezdéjében so-
káig márványtábla állt a munkásból lett külügyminiszter 
emlékére. Ma semmi sem emlékeztet rá. A Bem rakparti 
ház előtt sétálva gondoljunk rá egy pillanatra!
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Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük szá-
mos olyan középülettel, amelyek a magyar munkás-
mozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funk-
ciója 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, Bem rakpart 47. Itt dolgozott 
Horváth Imre külügyminiszter
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