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THÜRMER GYULA

Jöhetnek a fiúk!
Nem tartoztam azok közé, akik 28 éve, azon a bizonyos június
19-én a kalapjukat dobálták az égbe, hallva, hogy az utolsó
szovjet katona is elhagyta Magyarországot. De nem tartoztam
azok közé sem, akik sírva fakadtak bánatukban.
Nem örültem, hogy szovjet katonák voltak az országban.
Ésszel megértettem, hogy ha Németországban lehetnek amerikaiak, akkor Magyarországon és a többi környező országban
lehetnek szovjetek. Ésszel, mondom, ésszel megértettem, hogy
a második világháború utáni évtizedekben két világrendszer
állt egymással szemben. Háború volt, még ha nem is forró háború, de hidegháború. Az eszközök voltak mások, nem a célok.
Érzelmileg már nem volt ilyen egyszerű. A szovjet katona
is idegen katona. Sokévszázados történelmünk ismeretében tudható: nem jó,
ha külföldi csapatok vannak magyar
területen. És mindegy, hogy az török,
osztrák, német vagy éppenséggel orosz.
Országunk miniszterelnöke minap
aláírta azt a kormányhatározatot, amely
lehetővé teszi amerikai katonák szabad
mozgását magyar területen. Töröm a fejemet, hogy miért. Mármint, hogy miért
írta alá? Miért ment bele ebbe a buliba?
Kezdjük azzal, hogy nincs háború.
Szembenállás van, feszültség van, de
ilyen mindig van, ha a szembenálló felek
céljai eltérőek. Oroszország a három évtizeddel ezelőtti vereségből magához tért,
és igyekszik visszaszerezni befolyását
a világban. Ez nem tetszik az Egyesült
Államoknak. Egyedül akar a világban
uralkodni, és az oroszok ezt zavarják.
Ebben a játékban az oroszok bennünket nem bántanak. Semmit nem akarnak
elvenni tőlünk. Sőt, ha netán vissza akarnánk kapni valamit
a trianoni veszteségből, egyetlen nagyhatalom rokonszenvére
számíthatnánk. Az pedig Oroszország.
Valójában ideológiai háború sincs, hiszen Oroszországban
ugyanúgy kapitalizmus van, mint az USA-ban vagy az EU-ban.
Persze más az ő kapitalizmusuk, de lényegét tekintve kapitalizmus. Ezért mellébeszélés azzal indokolni katonai lépéseket,
hogy közös értéket vallunk az amerikaiakkal.

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
De folytassuk! Nem esedékes eseményeket a saját
csak hogy háború
politikai értékítéletünk alapján,
nincs, de orosz
balszemmel.

csapatok sincsenek
sehol a környéken. Ezzel szemben az USA és a NATO katonái Lengyelországtól és a Baltikumtól kezdve Romániáig és
Koszovóig szinte mindenütt ott vannak. Ha az oroszok jönni
akarnak, akkor át kell kelniük Ukrajnán, ami persze nem lehetetlen, de nem is olyan egyszerű. A jó hír az, hogy az oroszok
momentán nem akarnak Ukrajnában háborúzni.
Akkor pedig jogos a kérdés: miért is kell engedni az amerikaiak szabad mozgását? Az amerikai csapatok szabad mozgása
persze illeszkedik a NATO és az EU
nagy stratégiai terveibe, melyek célja,
ugye, a szabad világ, a demokrácia, az
emberi jogok, meg hasonlók védelme
ott, ahol már ilyenek vannak, és érvényesítésük ott, ahol még nincsenek.
Az ilyen nagy stratégiák élén mindig a
nagyhatalmak állnak. Mi alapján gondoljuk, hogy érdemes hozzájuk kötni a
sorsunkat? Talán az első világháború
után a győztesek asztalánál ültünk? A
másodikról már nem is beszélve.
Szuverén ország vagyunk, mi döntünk arról, kik vezetik országunkat.
Nyugtatgathatjuk magunkat e szép
gondolattal, de sajnos ez nem teljesen
igaz. Trump és az amerikai politikai
elit rokonszenve kell a magyar kormánynak, ha sikerrel akar versengeni
szövetségeseivel. Hogy eláll-e az
ukrán elnök a nacionalista nyelvtörvénytől, az döntően az USA-tól függ.
Trump mondhatja Zelenszkijnek, hogy elég. A magyar diplomáciának ehhez nincs elég ütőkártyája.
Az amerikai politikai elit rokonszenve még idehaza is kell a
kormánynak. Nem tesz jót egyetlen kormánynak sem, ha a budapesti amerikai nagykövetség vezetői ellenzéki bulikon vesznek
részt. Erre is volt millió példa. Most leálltak, legalábbis egyelőre.
Vannak, akik azt mondják: a kormány gyengeségből ment
bele az alkuba az USA-val. Egyben biztosak lehetünk: akármelyik párt is lenne hatalmon a jelenlegi parlamenti pártok közül,
mindegyik aláírta volna. Az USA, a NATO, az EU ugyanis
mindegyiknek szent tehén. Egyes pártok már korábban is belementek volna a szerződésbe, mert náluk a tőkés világ közös
érdeke a nemzeti érdek fölött áll.
Lehet-e nemet mondani Amerikának? Lehet! De ehhez
nemet kell mondanunk az USA világuralmi törekvéseire. Nemet kell mondanunk a könyörtelen konkurenciaharcra. Nemet
kell mondanunk a pénz, a tőke mindenhatóságára. Ehhez ki
kell állnunk a magyar nép, a magyar emberek mellett. Bátran,
keményen, ha kell mindhalálig. Ez is be fog következni. De
addig, sajnos, jöhetnek a ﬁúk.

Nemet
kell mondanunk
az USA
világuralmi törekvéseire.

Munkáspárt: Elfogadhatatlan az EP
beavatkozása Venezuela belügyeibe
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Uniós beutazási korlátozást és a válság
kirobbanásáért felelősök vagyonának
befagyasztását tartalmazó megszorító
intézkedések bevezetését sürgették
Venezuelával szemben az Európai
Parlament képviselői strasbourgi plenáris ülésükön csütörtökön.
(www.mti.hu)
Mivel is kezdené áldásos tevékenységét az új Európai Parlament, mintsem
Venezuela törvényes kormányának
elítélésével. Nem zavarja a hölgyeket
és urakat az sem, hogy hiába próbálja
az USA és az EU ráerőltetni a venezuelai népre az önmagát Venezuela
ideiglenes vezetőjévé kikiáltó Juan Guidót. A venezuelai nép nem kér belőle. Az EP durván beavatkozik Venezuela belügyeibe. A
Munkáspárt szerint ez az eljárás elfogadhatatlan, és nem segíti a venezuelai problémák rendezését sem.

Ukrajna: a nép nyomorog, a hatalom meg fél
Az Ukrán Alkotmánybíróság július 16-án
elutasította 46 korábbi parlamenti képviselő
beadványát és kimondta: nem alkotmányellenes a 2015. évi törvény a „kommunista
és nemzetiszocialista rendszerek elítéléséről
és e rendszerek jelképeinek betiltásáról”.
(http://ccu.gov.ua)
Az Ukrán Alkotmánybíróság szerint a
kommunista és a náci rendszerek egyaránt
elutasították az önálló Ukrajna létét, nemzedékeket tartottak rettegésben, sőt „a náci és
a kommunista rendszerek emberellenessége
okozta a Szovjetunió nagy emberveszteségeit a második világháborúban.” A második világháborút a
fasiszta Németország kezdte, ő rohanta le a Szovjetuniót is, amely védekezett és óriási erőfeszítések árán 1945-re legyőzte a náci Németországot. A Szovjetunió nem
csak nem utasította el az önálló Ukrajna létét, hanem Ukrajna volt a Szovjetuniót létrehozó egyik
állam. S ami szintén fontos: a szovjet időkben Ukrajna virágzott, az emberek jól éltek. Ukrajna ma a korrupció, a szélsőséges nacionalizmus országa és milliók nyomorognak. A nép nyomorog, a hatalom pedig fél.

Mit keres a NATO főparancsnoka Szerbiában?
Tod Daniel Wolters, a NATO európai
erőinek főparancsnoka hamarosan Szerbiába is ellátogat, amikor körbejárja az
atlanti szövetség európai irodáit, közölte
az Amerika Hangjával a NATO európai
főparancsnoksága.
(https://www.vajma.info)
A NATO előbb-utóbb szeretné lenyelni
Szerbiát. A NATO csapatai már Koszovóban vannak. Szerbiát NATO-országok
veszik körbe. A kérdés, hogy mit szól
ehhez Szerbia népe, akit 1999-ben éppen
a NATO erői bombáztak és aláztak meg.
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A kormány tartassa be a törvényeket a Suzukival is!

Egymásra mutogat az esztergomi Suzuki és a néhány hónapja alakult
helyi vasasszakszervezet: a képviselet úgy látja, jogszerűen alakultak
meg néhány hónapja, ám szerintük az autógyár jogszerűtlenül korlátozműködésüket. Ezzel szemben a Suzuki azt közölte, egy dokumentumra várnak a szakszervezettől. A vita már nemzetközi szintre emelke(https://magyarnemzet.hu)
A kormány nem mehet el szó nélkül az ügy mellett. Ne álljon egyik
oldalára se, csak egyszerűen tartassa be a magyar törvényeket. Ez a dolVagy nem?

za
dett.
fél
ga!

Tankokkal

nem lehet a magyar érdekeket érvényesíteni
„Magyarország a legnagyobb vásárlója a német fegyvereknek 2019 első felében – derült ki a német Gazdasági Minisztérium adataiból, melyeket Omid
Nouripour, a német Zöldek külügyi szóvivője kért ki. „ (https://nepszava.
hu)

A Népszava azon szörnyűlködik, hogy Magyarország német tankokat vásárol. Miért?
Jobb lenne, ha amerikai tankokat venne? A
magát baloldalinak becéző Népszava miért
nem azt kéri számon, hogy miért is folyik
erőltetett haderőfejlesztés? Miért nem azt
kérdezi, hogy miért kell a NATO-ban lenni? Mit tud Magyarország 37 ezer katonával és német tankokkal megvalósítani, amit
nem tudna másként elérni? Magyarország
nem tudja, és soha nem is tudta az érdekeit
fegyverrel érvényesíteni. Az ország kiegyensúlyozott fejlődése és okos külpolitikája az egyetlen megoldás.

Borzadály:
multinacionális egyenruha a Magyar
Honvédségnek

A honvédségi vezetők és a sajtó képviselői előtt
mutatták be a Magyar Honvédség új köznapi egyenruháját július 12-én, Budapesten. Az eseményen
Benkő Tibor honvédelmi miniszter is részt vett.
(www.honvedelem.hu)
Az új egyenruha elmehetne a horvát, a szlovén hadsereg egyenruhájának is. Lehet, hogy onnan vették
az ötleteket. Egy biztos: semmi nemzeti elem nincs
benne, nem tükrözi a magyar katonai hagyományokat. A tányérsapka különösen nem magyar. Helyes
viszont, hogy visszahozza a vállaprendszert, igaz,
hogy ezek a vállapok nem magyarok.
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Miskolc:
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Mindenhol önállóan indít jelöltet a Munkáspárt az őszi önkormányzati választásokon – jelentette be Fülöp József Istvánné a
Munkáspárt miskolci sajtótájékoztatóján. Így Miskolcon is lesz
polgármesterjelöltje a Munkáspártnak, valamint egyéni választókörzeti jelöltjei is, akiket Thürmer Gyula országos elnök augusztus 19-én mutat be, a Szent István téren.
Fülöp József Istvánné kijelentette, semmilyen álbaloldali ellenzéknek mondott társuláshoz nem csatlakoznak. Az egész ellenzéki összefogás nem más, mint könyörtelen harc a hatalmi pozíciók elosztásáért. A vita pedig arról folyik, kinek adunk esélyes
körzetet a bejutásra. Hozzátette: aki nyer, ﬁzetést kap, jó állást,
befolyásra tesz szert, amit jól lehet aprópénzre váltani.

lesz munkáspárti polgármesterjelölt

Baja:
most is volt munkáspárti csapat
Az idén két megyei elnök, Kalapos Mária Bácsból
és Kós Zoltán Baranyából fogott össze azért, hogy
a Munkáspárt ebben az évben is jelen legyen a
Bajai Halfőző Fesztiválon. A hangulat jó volt, a
halászlé is sikerült és sokan köszöntötték ismerősként a vörös inges munkáspárti csapatot.

Kínában érdeklődnek
a Munkáspárt iránt
Augusztus végén Budapestre érkezik a
Kínai Társadalomtudományi Akadémia
Marxizmus Akadémiájának küldöttsége. Az Akadémia 2005-ben jött létre.
Feladata a marxizmus klasszikusainak
és a mai marxista kutatásoak tanulmányozása, a nemzetközi kommunista és
munkásmozgalom tapasztalatainak öszszegzése. Mint előzetesen megtudtuk,
a kínai kutatók érdeklődnek a Munkáspárt három évtizedes tapasztalatai, a
marxizmus mai alkalmazása iránt.
Az intézmény rektora Cheng Enfu (képünkön), nemzetközi hírű kínai
akadémikus.
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A magyar függetlenség újabb
darabját dobták a szemétbe
Az Orbán-kormány július 17én az alábbi határozatot hozta.
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Ez azt jelenti, hogy az amerikai katonák fegyvereikkel együtt szabadon mozoghatnak
Magyarország területén.
Az USA hosszú idő óta gyakorolt nyomást a magyar kormányra, most elérte célját.
Az egyezményt az Orbán-kormány írta alá, a rendeletet az Orbán-kormány adta ki. De
szinte bizonyos, hogy helyükben bármelyik másik parlamenti párt kormánya is megtette
volna. Tény, ami tény: Magyarország szuverenitásának újabb darabját dobta a kormány a
szemétbe. Maradt még valami?

Tudta Ön a
Munkáspártról?
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Mostani számunk a szokásosnál nagyobb példányszámban jelenik meg.
Szeretnénk, ha minél több ember ismerné meg közelebbről a Munkáspártot, ha minél több ember találna választ kérdéseire.

Tudta Ön,
hogy a Munkáspárt 30 éve létezik?
Túlélte az MDF-t, az SZDSZ-t, a Kisgazdapártot, az Agrárszövetséget,
a Köztársaság Pártot és egy sor más pártot.

Tudta Ön,
hogy a Munkáspárt együtt használja a piros-fehér-zöld nemzeti zászlót és a munkásmozgalom vörös zászlaját? A Munkáspárt nemzeti és baloldali párt.

Tudta Ön,
hogy a Munkáspárt 2004-ben népszavazást kezdeményezett
arról, hogy „az egészségügyi közszolgáltató intézmények,
kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban,
ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes
törvényt?” Közel 2 millió ember mondott igent, és ezzel egy
időre sikerült megállítani az egészségügy privatizálását.

Tudta

Ön,
.

.
.
.

hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amely a GDP 10-10 százalékát akarja az oktatásra és az egészségügyre
költeni?
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amely a milliárdosokra és szupergazdagokra azonnal egyszeri 40 százalékos vagyonadót vetne ki? A többiek csak mondják, hogy ﬁzessenek a gazdagok, de semmit sem tesznek érte.
hogy a Munkáspárt 200 ezer forintos minimálbért és 100 ezer forintos minimálnyugdíjat követel?

hogy a
Munkáspárt
az egyetlen
párt, amely
ellenzi Magyarország
NATO-tagságát?
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Tudta Ön,
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amely ellenzi,
hogy amerikai katonák szabadon közlekedhessenek
magyar területen?

Tudta Ön,
hogy a Munkáspárt az egyetlen párt, amelynek vezetésében aktív munkások, mezőgazdasági dolgozók is vannak?

hogy a magyarországi pártelnökök közül Thürmer Gyula
tölti be legrégebben és folyamatosan ezt a tisztséget?

TUDTA
ÖN,
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Tudta Ön,
hogy a magyar politikusok közül elsőként
Thürmer Gyula járt Kínában, még 1990ben? Azóta pedig szinte mindenki elment
Kínába.

Tudta Ön,
hogy a pártelnökök közül Thürmer Gyula
beszéli a legtöbb idegen nyelvet, mintegy
kilenc nyelvet?

Tudta Ön,
hogy Thürmer Gyula az egyetlen
magyar politikus, aki járt a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban?

Tudta Ön,
hogy a világban mintegy 100 kommunista és munkáspárt működik és évente
tartanak világtalálkozót?

TUDTA ÖN,
ögorszá gba n,
r
ö
G
t
r
á
p
a
t
s
i
Hog y a kom mu n
szorszá go
r
O
,
n
a
b
g
á
z
s
r
Cseho
Portu g áliába n,
ezuelába n,
n
e
V
,
n
a
b
á
k
i
r
f
Dél-A
ba n, In diába n,
legerösebb
a
t
t
u
s
á
m
s
é
n
ep álba
Bra zíliába n, N
toz n ak?
r
a
t
é
z
ö
k
k
o
t
r
p arla menti p á

10

XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 30. SZÁM
2019. JÚLIUS 27.

Tudta Ön,
hogy a Kína, Vietnam, Kuba, Laosz, a Koreai NDK mai is szocialista ország?

Tudta Ön,
hogy a Munkáspártnak
szép és korszerű székháza
van Budapesten?
Nem hivatal, nem irodák,
hanem olyan tér, ahol le
lehet ülni, beszélgetni,
vitatkozni. A közösségi
tér jelkép: a Munkáspárt
az emberek, a dolgozók
pártja, mindenkit várunk.
Címünk: 1046. Budapest,
Munkácsy Mihály utca
51/A.

Tudta Ön,
hogy a Munkáspárt honlapján naponta olvashatja
véleményünket az ország
és a világ dolgairól?
http://www.munkaspart.hu

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 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, Corvinus Egyetem, itt dolgozott Rudas László
A Duna pesti oldalán, a Szabadság híd melletti teret impozáns épület uralja. A neoreneszánsz épület a 19. századi
magyar építészet meghatározó személyiségének, Ybl Miklósnak (1814-1991) a munkája. Az ő keze alól kerültek ki az
Operaház, a Szent István Bazilika és sok más épület tervei.
Az épület 1870-74 között épült, 9500 négyzetméteres
alapterületével a vámhivatalnak, a pesti pénzügyigazgatóságnak, a központi áruüzleti és a bányatermék-igazgatóságnak adott otthont. 1948-ben költözött ide a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem, amely – különböző elnevezéssel
ugyan – de azóta itt működik. 1953-90 között Marx nevét
viselte. A rendszerváltás Magyarországon nem fért meg
Marx nevével sem, így 1990-től Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, majd 2003-tól Budapesti Corvinus
Egyetem a neve.
Az egyetem első rektora 1948-50 között Rudas László
(1885-1950) volt. Rudas, eredeti nevén Róth Adolf, tizedik
gyermekként született egy sárvári bádogoscsaládba. Szülei
a csőd elkerülése végett hamarosan Pestre, Zuglóba költöznek egy Telep utcai szoba-konyhás
lakásba.
A budapesti egyetemen latinmagyar-ﬁlozóﬁa szakos tanári
oklevelet szerez, ﬁlozóﬁából doktorál. Tanulmányai során kerül
kapcsolatba a munkásmozgalommal, 1905-ben belép a Magyar
Szociáldemokrata Pártba, és a
Népszava munkatársa lesz.
1918 novemberében a Kommunisták Magyarországi
Pártjának egyik alapító tagja.
A Központi Bizottság tagja,
a Vörös Újság szerkesztője.
Kiváló szónok. Higgadt, mégis lelkesítő beszédével 1919
januárjában hatezer salgótarjáni bányászt állít a párt
ügye mellé.
1919 tavaszán részt vesz
a III. Kommunista Internacionálé (Komintern)

alakuló kongresszusán. Találkozik Leninnel, Buharinnal, az
orosz párt más vezetőivel. A Tanácsköztársaság bukását követően Budapesten bujkál, majd Ausztriába megy. 1922-től
a Szovjetunióban él. Egyetemen tanít, a Kominternnél dolgozik, 1927-től a Nemzetközi Lenin Iskola, majd a MarxEngels-Lenin Intézet munkatársa. A második világháború
alatt a krasznogorszki antifasiszta táborban a magyar hadifoglyok ideológiai átképzését végzi.
1945 elején tér haza Magyarországra. Rettenetesen nagy
feladatot vállal. Ő a Pártiskola vezetője. Nagyon gyorsan
kell aktivisták ezreit felkészíteni, egyszerre kell alapfokú és
egyetemi szintű tudást adni. Tagja lesz Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetőségének is.
Marx, Engels és Lenin több művét Rudas László fordította magyarra, köztük A tőke első kötetét. 1919-ben
lefordította és kiadta Lenin Állam és forradalom című
művét. Ennek akkor is, ma is alapvető jelentősége van a
kommunisták és a szociáldemokraták közötti különbség
megértetésében.
Közben 1949. október 31-én
tudományos felsőoktatás-szervező
és oktatói munkássága elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választják.
Még be tudja fejezni a Tanácsköztársaság 31. évfordulójára
készített emlékbeszédét. 1950.
március 1-én újra megerősítik
a Közgazdaságtudományi
Egyetem rektori tisztében, de
már nem térhet vissza oktatói
munkájához, a ﬁatalok közé.
1950. április 29-én hosszan
tartó, súlyos betegség után
ragadja el a halál.
Ahogyan Kiss Arthur
egyetemi tanár, a Munkáspárt egyik alapítója
jellemezte: Rudas a pártos elkötelezettség filozófusa volt.
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Mit
olvassunk
nyáron?

Aki ezen a nyáron szeretne belevágni a francia
nyelvbe, annak
melegen ajánljuk
az Assimil francia kiadó könyvét. Jó módszert
kínál azoknak,
akik hajlandók
napi 20 percet
nyelvtanulásra
szánni. Meglátják, a siker nem
marad el.

Aki érteni akarja a mi közép-európai világunkat,
aki el akar igazodni a társadalom szövevényeiben,
és még szórakozni is akar, olvassa Švejket! Nem
bánják meg!

Biztos választás, nem fog
csalódni! Még azok
sem, akik látták
a könyv alapján
készült valamelyik
ﬁlmváltozatot. Egy
Agatha Christie-könyv
felfedezés annak, aki
még nem ismeri, régi
izgalmak ismételt átélése
azoknak, akik olvasták.

A hitleri Németország történetéről írott legsikeresebb
egsikeresebb
mű. Olvastatja magát, még akkor is, ha két kötet. Shirer
1934–1940 között Németországban dolgozott.
ozott. A könyv
saját élményeire és rengeteg dokumentumra
mraa támaszkomr
dik. Ha már olvasták, akkor is érdemes újra belela
belelapozni.
laapo
pozn
znni.
zn

Ezt a könyvet többször érdemes elolvasni. Most, a rendszerváltás
30. évfordulóján sok izgalmas részletet tudhatunk meg arról, hogy
miként is történt minden. Ha nem találja könyvesboltokban, keresse
a Munkáspárt központjában! Segítünk! Jó olvasást!

