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Mit ígérek Budapestnek?Mit ígérek Budapestnek?
isztaságot mindenütt!

armóniát a közéletben, 

párbeszédet az itt élőkkel!

gyeletes nyílvános illem-

helyeket városszerte!

endet a városban!

egfi zethető bérlakásokat!

llenőrzést a közkiadások 

felett!

endes utakat!
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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

Próbáljuk meg! Csak azért is!

AugusztusAugusztus  
24-től 24-től 

szeptemberszeptember  
9-ig, 9-ig, 

reggeltől reggeltől 
estig a pesti estig a pesti 

utcákon utcákon 
leszek.leszek.

Egyik szemem nevet, a másik sír. Tudják, hogy van ez, ha 
nehéz ügyeket kell eldönteni. Örömmel mondom el Önöknek, 
hogy a Munkáspárt Budapesten indít főpolgármester-jelöltet. 
Ez az egyik szemem, mely valóban nevet, hiszen ez azt jelenti, 
hogy a Munkáspárt érez magában elég erőt ahhoz, hogy ösz-
szegyűjtse a szükséges ajánlásokat. Azt is jelenti, hogy van 
mondanivalónk a fővárosról, és van bennünk szándék, hogy 
segítsünk az embereknek.

A másik szemem sír, mert engem ért a megtiszteltetés, hogy 
a Munkáspárt jelöltje legyek. Megtiszteltetés, mert azt jelenti, 
hogy a párt tagjai és barátai bíznak bennem és alkalmasnak 
tartanak arra, hogy ebben a csatában részt vegyek. Azt is tu-
dom, hogy a pártnak mindenütt a leg-
jobb erőit kell bevetni.

De sír is a szemem, mert tudom, 
hogy minden egyes ajánlásért kemé-
nyen meg kell dolgoznunk. Két hétig az 
utcán kell lennünk. Sok ezer emberrel 
kell beszélni, az értelmes tanácsokat 
megköszönni, a butaságokat és provo-
kációkat visszautasítani.

A munka közös. A budapesti ke-
rületekben párttagjaink már jó előre 
összeállították a haditervet. Számítunk 
vidéki tagjainkra is, akik saját otthoni 
feladatuk elvégzése után felrándulnak 
Budapestre, hogy segítsenek. 

Nagyon nehéz munkát kérek Tőletek, 
elvtársaim, barátaim. Meleg van, bár ez 
talán jobb, mint a tavalyi parlamenti vá-
lasztások előtti borzalmas hideg és hó. 
El kell viselnünk az emberek közönyét, 
az „én nem támogatok senkit, engem sem támogat senki” típu-
sú bölcsnek gondolt, de valójában buta megjegyzéseket. Nem is 
beszélve a „ti miért nem fogtok össze” beszólásokról. 

Fegyelmezett munkát, kitartást, türelmet kérek minden 
tagunktól, minden szervezetünktől. De tudnotok kell, hogy 
osztozom Veletek minden nehézségben. Augusztus 24-től 
szeptember 9-ig, reggeltől estig a pesti utcákon leszek. Mindent 
megteszek azért, hogy a szükséges 5 ezer érvényes ajánlás 
meglegyen.

Kérem barátainkat 
is, ismerőseinket is: 
segítsenek! Támo-
gassák a Munkás-
párt indulását! Tegyék meg, ha tetszenek azok a gondolatok, 
amelyeket tőlem hallanak! De tegyék meg akkor is, ha egysze-
rűen azt tartják demokratikusnak, ha nem egy-két jelöltből kell 
választani, hanem többől!

S itt mondom: kíméljenek meg azok, akik lelkesen aláfi r-
kantják az ajánlóívet, aztán pártjaik biztatására elrohannak a 
rendőrségre feljelenteni a Munkáspártot, mondván, hogy ők 
soha nem adták nevüket nekünk. Ne áltassuk magunkat, ilyen 

mocskos harc folyik manapság!
Sok mindent el kell viselnünk. 

Mit kapunk cserébe? Nos, sok ember 
megbecsülését, elismerő szavakat 
arról, hogy becsületes magyar embe-
rek vagyunk. Egy-egy vállveregetést 
azért, hogy harminc éve nem vál-
toztatunk a politikánkon. És persze 
kapunk ajánlásokat. És biztosan 
kapunk szavazatokat október 13-án, 
reméljük, hogy sokat.

Egy dolog biztos. Nem én leszek 
Budapest főpolgármestere. Ez nem 
kishitűség, nem szerénykedés, ez a 
realitás. Olyan világban élünk, ahol 
nem az győz, aki a legtöbbet szeretné 
tenni az emberekért, hanem az, aki-
nél a pénz, a média, a hatalom van. 

Arról nem is beszélve, hogy har-
minc évvel a rendszerváltás után 

nincs az a tőkés hatalom, amely engedné, hogy a magyar fővá-
rosnak munkáspárti főpolgármestere legyen. 

Miért indulunk és indulok mégis? Nos, azért, mert úgy lá-
tom, hogy többet tudnék az emberekért tenni, mint az eddig is-
mert jelöltek. Kellenek az új épületek, kell a múzeumi negyed, 
sőt parkok, fák és virágok is kellenek. De nem elég! 

Az embereknek érezniük kell, hogy ez értük van. Jogot és 
lehetőséget kell kapniuk a város jövőjének eldöntésébe.

Az egyszerű embereknek segítségre van szükségük. Egye-
dül nem tudnak megbirkózni a piac, a bankok hatalmával. 
Nincs kihez fordulniuk, ha baj van.

Az én apám tanácstag volt a szocializmusban. Bizalommal 
fordultak hozzá. Ha elromlott a vízcsap, és nem volt szerelő. 
Ha a részeges férj ütötte a feleségét, és a rendőrség tehetetlen 
volt. Néha elég volt a jó szó, máskor utánajárt az ügyeknek, 
a hatóságokkal viaskodott. Én ezt a gondolkodást szeretném 
érvényesíteni a mai világban. 

Tudom, ma más ez a világ. Próbáljuk meg! Csak azért is!
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Mártírok 
Napja 

Kínában
A kínai kormány új rendeletben szabá-
lyozta a kínai történelem mártírjairól 
való megemlékezés rendjét.  
(http://en.people.cn/n3/2019/0810/
c90000-9604880.html)
A Kínai Népköztársaságban 2014 óta 
minden év szeptember 30-án meg-
ünneplik a Mártírok Napját. A Kínai 
Kommunista Párt vezetése nagy je-
lentőséget tulajdonít a történelmi múlt 
emlékei megőrzésének, a fi atalok haza-
fi as nevelése erősítésének. Az ünnep-
ségeken minden évben részt vesznek a 
párt és az állam legfelső vezetői.

USA-katonák Lengyelországban: 
irány Oroszország?

A Lengyelországban állomásozó amerikai 
csapatok intenzíven gyakorolják a lengyel 
hadsereggel és a lengyel állami szolgála-
tokkal való együttműködést.  
(https://www.dvidshub.net/image/5636534/
battle-group-poland-strengthens-unity-
through-interoperability-games)
Az USA növeli Lengyelországban állomá-
sozó csapatainak létszámát. Folyamatos a 
csapatok cseréje. Egyre több amerikai 
katona ismerkedik meg a kelet-európai 
hadszíntér sajátosságaival. Mindez elég 
sokba kerül. Miért költ az USA ennyi 
pénzt erre? Mire készülnek? Irány Orosz-
ország?

Japán is hadba készül?Japán is hadba készül?
Japánban tárgyalt Mark T. Esper amerikai hadügymi-
niszter. Shinzo Abe miniszterelnökkel, Takeshi Iwaya 
hadügyminiszterrel, Masahisa Sato külügyi állammi-
niszterrel az amerikai-japán katonai együttműködés 
fejlesztését vitatták meg. 
(https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/
Article/1928922/readout-of-secretary-of-defense-mark-
t-espers-meetings-in-japan/)
Az USA és Japán összehangolja erőfeszítéseit a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság ellen. Szélesebb értelemben azonban másról is szó van. Az Egyesült Államok egyre több terüle-

ten igyekszik szövetségeseit felsorakoztatni a Kína elleni politikai, gazdasági, műszaki-tudományos háborúban. 
Ennek része a katonai és más biztonsági programok összehangolása. Japán is hadba készül?
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A kormány lépjen fel a multik túlkapásai ellen!
Budapest Főváros Kormányhivatala első fokon ismétlődő jogsértések miatt 300 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki 

a Wizz Air légitársaságra. (http://www.msn.com/g00/hu-hu/penzugyek/fi nance-companies/300-millió-forintos-fogyasztóvédelmi-
bírságot-kapott-a-wizz-air/ar-AAFtQbY?ocid=spartanntp&i10c.ua=5&i10c.encReferrer=)

Ezt a lépést csak helyeselni lehet. De ez önmagában kevés! A kormány lépjen fel a multik túlkapásai el-
len! Szigorítsák minden területen a szabályokat, ellenőrizzék a multikat! 

A kormány védje a magyar embereket!

Dinnyeháború: 
kivel van a magyar kormány?

A Lidl Magyarország a hazai dinnyeszezon közepén akciót hirdetett, és a magyar dinnyét 
olcsó, vevőcsalogató reklámeszköznek tekinti – írja közleményében a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK). A szervezet álláspontja szerint a kiskereskedelmi lánc 
ezzel bedöntheti a magyar dinnyetermelést és lehetetlenné teszi a minőségi 
dinnye előállítását. (https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/alakul-a-
dinnyebotrany-brutalis-arcsokkentes-a-lidlben.15795.html)
A NAK álláspontja szerint 99 Ft/kg áron nem lehet jó minőségű diny-
nyét előállítani, mert a szezonnak ebben a szakaszában – a többéves 
piaci tapasztalatok alapján – reálisan, a bekerülési költségeket is fi gye-
lembe véve, 150 és 200 Ft/kg közötti fogyasztói áron lenne árusítható 
a gyümölcs. A NAK szoros kapcsolatban van a kormánnyal. Miért elé-
gednek meg nyilatkozatok kiadásával? Miért nem sürgetik a kormányt, 
hogy védje meg a magyar termelőket? Ez a következménye annak, hogy 
a kiskereskedelem külföldi kézben van?

Amerikai érdekeket támogat az LMP
Az LMP a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának azonnali leállítását követeli, 

azzal vádolva a kormányt, hogy „ezermilliárdos nemzetárulást” 
követ el a projekt kapcsán. (www.mti.hu)

Az LMP téved. Két különböző beruházásról van szó. Az olaszországi kikötő elsősorban a magyar cégeknek kell. A Belgrád-
Budapest vasútvonal korszerűsítését már régen el kellett volna végezni. Magyarország ezen a vonalon kapcsolódik Szerbiához 
és más balkáni államokhoz. A vasút valóban kínai érdek is, mivel a kínai áruk az athéni kikötőn keresztül érkeznek. Magyar-
ország jól jár azzal, ha a kínai tranzitáruk itt haladnak keresztül. A vasútvonal egyben annak is próbája, hogy tudunk-e Kíná-
val stratégiai területeken együttműködni. Az LMP ezt akarja megakadályozni, összhangban az Egyesült Államok politikájá-
val, amely az európai szövetségeseire folyamatosan nyomást gyakorol.
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Paks:
Harc az Interneten is
A Munkáspárt paksi szervezete kicsi, de lelkes, tudják a dolgukat. 
Rendszeresen kint vannak az utcán. Tudják azt is, hogy az emberek 
megnyerésének ma fontos színtere az Internet, a Facebook. A múlt hé-
ten hirdetés jelent meg a Facebookon, miszerint Pakson a lakótelepen 
eladásra kínál valaki egy csúsztatott zsalus lakást. A 60 m2-es lakásért 
potom 18,9 milliót kér az illető. 
Szarka Sándor paksi aktivistánk rögtön „lecsapott” a témára. Ilyen 
árak mellett kevés ember jut lakáshoz, írta. „Ezt a gondot 
meg kellene oldani! Viszont a tőkések, a kapitalis-
ták ebben nem érdekeltek, ilyet nem akarnak 
megoldani. Egyedül a Munkáspárt sze-
retné s tudná orvosolni e visszássá-
gokat. Ezért hangoztatjuk mindig, 
hogy szociális bérlakásokat kel-
lene építenie az államnak. Al-
kotmányos jog legyen ismét 
a lakhatás!” Az Interneten 
sokan vannak jelen 
aktivistáink közül, de 
nem mindenki tudja 
a párt céljaira fel-
használni, Szarka 
Sándortól érdemes 
ellesni a módsze-
reket.

Újpalota: 
az ajánlásgyűjtést 
most kell előkészíteni
A kánikula mindenütt próbára teszi szervezeteinket. 
De mindjárt itt vannak a választások, az embereknek 
tudniuk kell a Munkáspártról. Ez a gondolat vezérelte 
zuglói párttagjainkat is, amikor a meleg ellenére kitele-
pülést szerveztek. Az Újpalotai Vásárcsarnok bejárata 
előtt ismerősként fogadták asztalunkat a járókelők. A 
nagy házakba való bejutáshoz kaptunk segítséget több 
támogatónktól. Megbeszéltük, hogy itt, a piac bejáratá-
nál várjuk a választópolgárok ajánló aláírásait.

Újbuda:
nagy feladatra készülnek
A Munkáspárt újbudai szervezete is a választások jegyében ren-
dezte kitelepülését. Nagy feladatra készülnek. Budapest XI. kerü-
letében Benyovszky Gábor személyében polgármester-jelöltet is 
indít a Munkáspárt. A helyi választási bizottság határozata alap-
ján „Polgármesterjelölt lesz az, akit legalább 500 választópolgár 
jelöltnek ajánlott.” A képviselőjelöltek indulásához 53-74 ajánlás 
kell, de emellett gyűjteni kell a budapesti főpolgármester jelölt-
séghez szükséges ajánlásokat is, segítve ezzel a közös budapesti, 
sőt országos feladat megoldását.
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A Munkáspárt úgy döntött, hogy részt vesz a budapesti főpol-
gármester-választásban. A Munkáspárt jelöltje Thürmer Gyula, 
a Munkáspárt elnöke. Őt aligha kell bárkinek is bemutatni. 
Harminc éve aktív részvevője a magyar politikának, sokan is-
merik és tisztelik. – jelentette be Karacs Magdi, a párt alelnöke 
a hétfői sajtótájékoztatón.

Felkavartuk az állóvizet
A Munkáspárt jól időzítette az indulás bejelentését. Az embe-
rek kezdenek belefáradni az ellenzéki előválasztási hercehur-
cába. Arra a kérdésre, hogy ha ellenzéki politikai erőként hatá-
rozza meg magát a Munkáspárt, akkor miért nem vettek részt 
az előválasztáson, a politikus azt válaszolta, az előválasztást 
komolytalan politikai bohóckodásnak tartja.

Az MTI korrekt hírt adott ki a sajtó tájékoztatóról. Kiemel-
te, hogy a Munkáspárt „segítő önkormányzatokat” szeretne 
létrehozni; annál inkább, mert ilyen programot egyik főpolgár-
mester-jelölt sem ajánl. A Munkáspárt tisztaságot, harmonikus 
közéletet és párbeszédet kínálnak a választóknak. Mindemel-
lett megfi zethető bérlakásokat, ellenőrzött közkiadásokat, 
„ügyeletes közillemhelyeket” és rendes utakat is. 

Az MTI közleménye arra is kitért, hogy Thürmer közölte, arra 
kérnek mindenkit, aki támogatja nemzeti és baloldali, ám ellenzéki 
kiállásukat, hogy támogassa ezt a munkát is. Annál is inkább, mert 
a Munkáspárt olyan ellenzék, amely nem rombol, hanem épít.

A konzervatív média nagyjából az MTI közlemény szellemé-
ben tárgyilagos tájékoztatást adott. Kajánkodó megjegyzések itt 
is elhangoztak, de érezhető volt, hogy meglepte őket a Munkás-
párt indulása és Thürmer világos álláspontján nincs mit támadni.
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Thürmer Gyulát 
főpolgármesternek!
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Sokan méltatták Thürmer következetességét, magyarságát. 
Valaki így írt: „Legalább egy következetes és tisztességes ellen 
jelölt is indul.” 

Természetesen olyanok is voltak, hogy eleve elutasítanak 
mindent, ami a szocializmusra emlékeztet, és a Munkáspárt 
2019-es indulásáról is a 1950-es évek jutnak eszükbe. 

Thürmer válaszol mindenkinek
Thürmer Gyula sok kérdésre már reagált is az interneten. Idéz-
zünk az egyik válaszából: „A választásokon a pártoknak el kell 
dönteniük, hogy valaki mellé állnak, vagy önállóan indulnak. 
A Munkáspárt is felmérte az október 13-i budapesti választás 
körülményeit. Mi olyan Budapestet szeretnénk, amelyet mi, itt 
élő emberek magunkénak érzünk. Olyan budapesti vezetést, 
amely mellett mi is érdemben beleszólhatunk a város dolga-
inak eldöntésébe. Olyan várost, amely segít az embereknek 
kisebb és nagyobb gondjaik megoldásában.

Tarlós István nem a gonoszság megtestesítője, akitől bármi 
áron meg kell szabadulni. Ő egy hivatalban lévő polgármester, 
akinek a vezetése alatt történtek jó és rossz dolgok egyaránt. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi fővárosi vezetés nem segít 
eleget az embereknek, és nekünk lényegében nincs beleszólá-
sunk a város életébe. Ezért nem állunk a Fidesz mellé.

A jelenlegi ellenzék nem a jóság és az erkölcsi tökéletesség 
megtestesítője, amit bármi áron hatalomra kell juttatni. Ez egy 
sokszínű tömörülés, amelyet egyetlen dolog köt össze: leváltani 
a mostani vezetést. Ez önmagában még nem lenne baj, ha lát-
nánk azt a szándékot, hogy az embereknek akarnak segíteni. De 
nem látjuk. Prominens képviselőik eddigi tevékenysége pedig 
elég ellentmondásos. A Munkáspárt ezért nem támogatja őket.

Mi választási lehetőséget kínálunk az embereknek. Ha nem 
tetszik a Fidesz, és nem tetszik az ellenzék sem, akkor is le-
gyen értelmes választásuk.

Júdáspénzt árulásért adnak. A Munkáspárt senkit sem árult 
el. Nagyon szerény kampányunkból pedig láthatja, hogy senki-
től sem kapunk pénzt. Thürmer Gyula”

A liberális média azon nyomban megkezdte az ellenkampányt. 
A munkáspárti programba érdemben nem tudnak belekötni, 
maradnak a szokásos fegyverek. Thürmer már indult egyszer, 
de nem tudták összegyűjteni az ajánlásokat, a Munkáspárt még 
soha sehova nem jutott be, nosztalgiapárt és a többi, és a többi.

Első Karácsony-Thürmer-csörte
Az M1 Híradó közlése szerint „Karácsony Gergely még a 
munkáspárti indulás bejelentése előtt megjegyzéseket tett a 
Munkáspártra, és sértegette azokat, akik az ellenzéki erőt látják 
Thürmer Gyuláékban. „A Munkáspártról csak a politikailag 
rendkívül tájékozatlan emberek gondolják azt, hogy ellenzéki 
párt, az ellenzéknek egy jelöltje van” – fogalmazott Karácsony. 
Szerinte mivel megnyerte az előválasztást, így ő a közös jelölt.

Thürmer válaszolt Karácsonynak: „Szívesen támogatnánk 
mindenféle ellenzéki együttműködést, ha azt látnánk, hogy az 
embereknek akarnak segíteni. Karácsony Gergely és az általa 
képviselt csapat nem az embereknek akar segíteni, hanem hata-
lomra akar jutni”. 

Pezsgés a neten
Különböző internetes oldalalakon nagyon sokan kommentálták 
a Munkáspárt bejelentését. Ahogyan szokás kis hazánkban ki-
ki vérmérséklete és intellektuális szinte alapján reagált.

„A Munkáspárt megosztja az ellenzéket.” Talán ez volt a 
liberális internetezők leggyakoribb megjegyzése. Voltak, akik 
ezt durvábban vetették fel, mondván, hogy mennyi pénzt kap a 
Munkáspárt a Fidesztől.

A konzervatív oldalon sokan vélték úgy, hogy „Thürmer 
legalább elszipkázza a hibbant koalíció (Karácsony és tettes-
társai) szavazóit, szerintem erre a hírre már bömbölnek is, jön 
majd a duma, hogy a Fidesz küldte stb…”
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1949:
a Kínai Népköztársaság születése

Az 1920-as évektől két politikai erő határozta meg 
Kína fejlődését. A tőkés utat akaró Kuomintang párt 
Csang Kaj-sek vezetésével és a szocialista utat akaró 
Kínai Kommunista Párt Mao Ce-tung vezetésével. 
A sok éven át tartó polgárháború után 1949 őszére a 
Kínai Kommunista Párt vezetésével a Kínai Népi Fel-
szabadító Hadsereg vereséget mért a tőkés erőkre, és 
kiszorította őket Tajvan szigetére. Október 1-én Mao 
Ce-tung kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot.

1950-53: 
a koreai háború 

Az új szocialista államnak azonnal szembe kellett néz-
nie a nemzetközi tőke támadásával. 1950-53 között az 
USA és szövetségesei háborút folytattak a szocialista 
Észak-Korea ellen. Ha elesik Korea, megpecsételődhet a 
szocialista Kína sorsa is. Kína 1,3 millió önkéntest kül-
dött a koreai frontra Peng Tő-huaj, a kiemelkedő kínai 
katonai vezető irányításával. 382 ezer kínai katona hal 
hősi halált. A háborúból Kína levonja a következtetést: a 
modern háborúban kevesebb emberre és több korszerű 
fegyverre van szükség, köztük atomfegyverre is.

1956: 
Kína nem kér Hruscsovból

1956 februárjában ülésezik a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XX. kongresszusa. 1953 óta Sztálin halott. 
A párt vezetője Nyikita Szergejevics Hruscsov. A 
kongresszus új politikát hirdet. Egy: A kapitalizmus 
elleni küzdelem helyett „békés egymás mellett élés”. A 
Szovjetunió katonai erejének erősítése helyett egyolda-
lú engedmények az USA-nak. Kettő: a munkáspártok 
parlamenti úton megteremthetik a szocializmust. Há-
rom: a kommunista és szociáldemokrata pártok együtt-
működésére van szükség. Négy, Sztálin hibás politikát 
folytatott, amitől minden téren el kell határolódni. A 
XX. kongresszuson, a kínai párt kiemelkedő személyi-
sége, Kína köztársasági elnöke, Csu Te marsall vezeti a 
kínai küldöttséget. A Kínai KP nem ért egyet a szovjet 
értékeléssel. Kína nem kér Hruscsovból. A történelem 
sok tekintetben a kínaiakat igazolja.

Tudtad? Nem tudtad
Hetven éves a Kína
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1956: 
Kína a szocialista Magyarország 
mellé áll

1956. november, Csou En-laj kínai miniszterelnök táviratot 
küld Kádár Jánosnak: „Örömmel értesültünk arról, hogy 
Magyarországon megalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány, és ellenőrzése alatt tartja a teljes magyarországi 
helyzetet. A Kínai Népköztársaság és a kínai nép forró és 
szívből jövő jókívánságát fejezi ki a kormánynak és a magyar 
népnek.” 
Csou En-laj 1957. január 16-án, elsőként a külföldi vezetők 
közül Budapestre érkezik. Megerősíti: a magyar nép minden-
ben számíthat a 600 milliós (akkor) kínai nép segítségére.

1957: 
Kínával együtt?

1957 októberében Kádár János viszonozza Csou 
miniszterelnök látogatását. Kádár és Mao Ce-tung 
szívélyes megbeszélést folytatnak. Úgy tűnik, hogy 
Magyarország Kínával együtt haladhat. Az SZKP 
XX. kongresszusa óta azonban a szovjet-kínai ideoló-
giai és politikai ellentétek kiéleződnek. A Szovjetunió 
nem érdekelt abban, hogy Kína szuperhatalommá és 
versenytárssá váljon. A nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom pártjai válaszút elé kerülnek: kivel 
menjenek. A magyar párt vezetése hosszú gondolko-
dás után úgy dönt, hogy az SZKP útját követi. Ma-
gyarország ugyan fenntartja óvatos érdeklődését Kína 
iránt, de a kapcsolatok aktivizálására csak az 1980-as 
években kerül majd sor.

d? Most már tudod!
ai Népköztársaság

1964: 
Kína atomhatalom

Kína vezetése először a Szovjetuniótól kér 
segítséget az atomfegyver előállításához, de 
a Nyikita Szergejevics Hruscsov irányította 
Szovjetunió elutasítja. Kína emberfeletti erő-
feszítéseket tesz a saját atomfegyver előállí-
tására. 1958-ban sikerül saját számítógépeket 
rendszerbe állítani, 1964 októberében Csou 
En-lai kínai miniszterelnök bejelenti: Kína 
atomhatalom.
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Az egyik közösségi oldalon mondta el gondolatait valaki 
minap augusztus 20-ról. A szocializmusban az alkotmány 
ünnepe volt, és az első magyar királyt I. Istvánként emleget-
tük, írta. Bezzeg ma, amikor a világ nagyot változott, már az 
államalapitásról szónokolnak és Szent Istvánról beszélnek. Az 
illető a Munkáspártot óva inti az új fogalmak átvételétől.

Az elmúlt harminc évben a Munkáspárt sok mindentől 
megszabadult, amit a korábbi időszakok raktak a kommu-
nista pártokra. Régen a párttag nem lehetett vallásos, nem 
járhatott templomba. Rájöttünk, hogy a mai viszonyok 
között ez felesleges megszorítás. Ha valaki egyetért a Mun-
káspárt programjával, politikájával, sőt még dolgozni is 
hajlandó a pártban, jöjjön! Ne legyen akadály az, hogy a 
világnézete nem materialista. 

A marxizmus persze a világ materialista, azaz anyagi fel-
fogásán alapul. Ami azt jelenti, hogy a világ megváltoztat-
ható, mivel nem valamilyen külső, tőlünk független ténye-
zők irányítják. Az anyagi világot mi magunk alakíthatjuk át. 

Nem bűn szentnek nevezni azt, akit a történelem során 
az egyház szentté avatott. Ha Szent Istvánt mondunk, nem 
a valláshoz közeledünk, hanem a történelmi tényekből in-
dulunk ki. A szocializmus idején túlkapás volt Szent Istvánt 
megfosztani a szent szótól. Ezek olyan túlkapások, amelyek 
nem hozták közelebb az embereket a szocializmushoz.

Az 1949-es alkotmányra lehet ma is gondolni, de nincs 
sok értelme. Nagyon sok idő telt el, és a ma élők zöme nem is 
tudja, hogy miről van szó. Az államalapitás kapcsán viszont 
érdemes szólni a magyar államiság fejlődéséről. Például lehet 
beszélni arról, hogy melyik kor állami szervezete biztosított 
nagyobb teret a hazai gazdaság fejlődéséhez vagy mondjuk, 
az emberi képességek tömeges kibontakoztatásához. E téren 
az egykori szocialista államnak nincs mit szégyelnie. 

Ebből a szemszögből lehet szólni a mai államkapitaliz-
musról, amelyben a tőkésállam a tőkés uralkodó osztály 
érdekében ugyan, de korlátozza piac szerepét. Ezen az ala-

pon lehet bírálni a liberalizmust, amely kiirtaná az államot 
és mindent a piacra bízná, ennek nyertesei pedig csak a mil-
liárdosok lehetnek.

Szent István államán persze nem kell számon kérni azt, 
amit mi gondolunk demokráciáról. A magyar királyság feu-
dális állam volt. Egy szervezet, amely biztosította a földdel 
rendelkező birtokosok uralmát a föld nélküli tömegek felett.

Szent István vitathatatlan érdeme, hogy államot hozott 
létre. A magyarság törzsi keretekben elpusztult volna. De 
nem érdemes veregetni a mellünket. I. Tomiszláv valami-
vel előbb lett a horvátok királya, I. Vencel pedig valamivel 
később a cseheké. A különbségek évtizedekben érhető, de a 
történelmi kor végül is ugyanaz.

Szent Istvánról elismerően szólunk, de azért ne feledjünk 
néhány „apróságot”! István katonai erővel győzte le Kop-
pányt, aki egy másik alternatívát kínált a magyarságnak. 
István seregében több volt a német lovag, mint a magyar 
katona. István külföldről importálta a magyar állam leendő 
ideológiáját, a kereszténységét is.

Ma joggal bíráljuk, szidjuk a hivatalos politika rangjára 
emelt történelemhamisítást. Ettől teljes a zűrzavar az em-
berek fejében. Az igazsághoz tartozik, hogy történelmi fer-
dítések, elhallgatások a szocializmusban is voltak. A szent 
király emlékezetének irtása is ide tartozott.

Mi mai marxisták, a közösségi társadalom mai hívei ak-
kor járunk el helyesen, ha a történelmünket folyamatként 
képzeljük el. A magyar történelem több mint ezer éve a 
miénk, minden magyaré. Ebből egyes korszakok és szemé-
lyek nekünk rokonszenvesek, mások pedig másoknak. A 
mai történelemhamisítás ellen ezzel tehetünk a legtöbbet. 
Mondjuk el, hogy nem lehet évtizedeket kiiktatni, bűnnek 
nyilvánítani.

Ha ezt el tudnánk fogadtatni, akkor sok minden dolog 
egyszerűbb lenne. A Tanácsköztársaság történelmi helyét 
illetően sohasem lesz egységes vélemény a társadalomban, 

de miért ne fogadhatná el bárki a Vö-
rös Hadsereg felvidéki hadjáratát, az 
egyetlen olyan akciót a 20. században, 
amikor saját erőből, Hitler és mások 
segítsége nélkül, foglaltunk vissza ma-
gyar földeket?

Az első világháború 100. évforduló-
ján a Munkáspárt tett egy óriási lépést. 
Kimondtuk, hogy a magyar katona hős-
ként harcolt és hősként esett el. Nem ő a 
felelős azért, hogy rossz célokért küld-
ték őket háborúba. Ez nagy előrelépés 
volt a szocialista korszak felfogásához 
képest. Olyan lépés, amely a Munkás-
párt baloldaliságának megőrzése mellett 
erősítette nemzeti jellegét.

A Munkáspárt erejét mindig az adta, 
hogy ragaszkodtunk elveinkhez és 
készek voltunk újítani mindenütt, ahol 
csak lehet.

Történelmi hűség és megújulás
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KÖV E KKÖV E K
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan középülettel, ame-
lyek 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 sétá-
ra! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

Budapest, V. ker. 
Szabadság téri szovjet emlékmű

lek az európai hagyományok szellemé-
ben vállalják, hogy megőrzik és méltóan 
gondoskodnak a Magyar Köztársaság 
területén eltemetett oroszországi állam-
polgárok és az Oroszország területén 
eltemetett magyar állampolgárok sírja-

iról, illetve a temetkezési helyeken 
lévő emlékművekről. Törvényeiknek 
megfelelően mindkét Fél biztosítja 
ezek akadálytalan megközelíthető-
ségét.”

A Szabadság téri szovjet emlékmű 
ellen ennek ellenére folyamatos tá-

madások folynak. A legkülönbözőbb szélsőjobboldali erők 
követelik az emlékmű eltávolítását. 2002-ben földalatti 
garázst építettek a Szabadság téren. A szélsőjobboldal 
követelte, hogy az ideiglenesen lebontott emlékművet ne 
állítsák helyre. 

Nem így történt! 2002-ben felújítva újraépítették az em-
lékművet. A lebontás és az újraépítés közötti időszakban 
exhumálták az oda temetett szovjet katonák földi marad-
ványait a Rákoskeresztúri temetőben helyezték el.

A Fidesz-kormány jelentős erőfeszítéseket tesz arra, 
hogy Budapest belvárosát az 1930-as évek állapotának 
megfelelően állítsák helyre. Így került sor a Kossuth tér 
átépítésére, Andrássy Gyula és Tisza István szobrának 
visszaállítására.

Különféle jobboldali erők követelik a Szabadság tér 
helyreállítását is. Ez azt jelentené, hogy a szovjet emlék-
művet le kellene bontani és vissza kellene hozni az 1921-
ben felállított ún. irredenta szobrokat, az Észak (Kisfaludy 
Strobl Zsigmond alkotása), Dél (Szentgyörgyi István 
alkotása), Kelet (Pásztor János alkotása) és Nyugat (Sidló 
Ferenc alkotása) elnevezésű szobrokat, amelyek az elszakí-
tott országrészekre emlékeztettek. Továbbá helyre kellene 
állítani az 1928-ben felállított ereklyés országzászlót, ame-
lyen egykor félárbócra eresztve lengett a magyar lobogó.

A Fidesz-KDNP-kormányok erre nem vállalkoztak. 
Tettek azonban mást. 2011-ben a szovjet emlékmű 
közelében felállították Ronald Reagan volt amerikai 

elnök szobrát, Máté István alkotását. Pedig Reagan-
szobor aligha volt itt a Horthy-korszakban…

2014-ben a Szabadság tér másik oldalán felállítot-
ták a „német megszállás áldozatainak emlékművét”, 
Párkányi Raab Péter munkáját. Ilyen emlékmű 
ugyan korábban nem létezett, de ezzel megnyílhat a 
kapu a Szabadság tér más jellegű átalakításához is.

A tér szomszédságában lévő térre visszahozzák 
a „Nemzet Vértanúinak 1918–1919” emlékművet, 
amelyet „1934. március 18-án vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó Úr őfőméltósága jelen-
létében adta át az Országos Emlékmű Bizottság 
Budapest székesfőváros közönségének.”

A magyar munkásmozgalomnak, a Munkás-
pártnak van dolga a jövőben is.

A Szabadság téri szovjet emlékmű nem a magyar mun-
kásmozgalom része, de tény, az elmúlt évtizedek politikai 
csatáiban a Munkáspárt állt ki legkövetkezetesebben a 
fasizmus alóli felszabadulás emlékének megőrzése mel-
lett. A Munkáspárt nem csak követelte a szovjet sírok és 
emlékművek megőrzését, de a párt tagjai országszerte hoz-
zájárultak a sírok gondozásához. A Szabadság téri szovjet 
emlékműnél a Munkáspárt mind a mai napig rendszeresen 
megemlékezik a felszabadulás évfordulóiról.

A Szabadság téri emlékmű Antal Károly (1909-1994) 
szobrász munkája. Antal a harmincas évek elején indult 
szobrászgeneráció egyik legtöbbet foglalkoztatott, tehetsé-
ges mestere volt.

1946. május elsején avatták fel. Jelen volt Rogyion 
Jakovlevics Malinovszkij marsall, a Magyarország felsza-
badításában részt vett 2. Ukrán Front parancsnoka, Dálnoki 
Miklós Béla, az ideiglenes magyar kormány miniszterelnö-
ke is. Az emlékmű a szocializmus évtizedeiben az állami 
megemlékezések legfőbb hivatalos szintére volt. 

1956-ban az emlékművet megrongálták, de 1957-ben 
helyreállították. A rendszerváltást követő években sokáig 
úgy tűnt, hogy ez az emlékmű is áldozatává válik a politi-
kai szobor pusztításnak.

A rendszerváltásban résztvevő politikai erők mindegyike 
tagadja a felszabadulás tényét, elutasítja a szovjet hadsereg 
felszabadító szerepét. Egyenlőségjelet tesznek a fasizmus 
és a kommunizmus közé. Mindent meg is tettek a szovjet 
emlékművek eltávolításáért.

A magyar kormányokat egyetlen egy körülmény kész-
tette, kényszerítette jobb belátásra. Nevezetesen az a tény, 
hogy oroszországi temetőkben mintegy 125 ezer magyar 
katona nyugszik, akik a második világháborúban estek el. 
Ha méltó emlékezést vár el Magyarország az orosz állam-
tól, akkor ugyanezt meg kell tennie azzal a 140 ezer szovjet 
katonával szemben, akik 1944-45-ben magyar területen 
estek el.

1997-ben a XLII. Törvényben iktatták be az 1991. 
évi magyar-orosz megállapodást, amely szerint „a Fe-
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Kína nem hagyja magát
Hongkongban hetek óta – külföldről szervezett és 
támogatott – tüntetések folynak.  Nyomást akarnak 
gyakorolni a Kínai Népköztársaságra, akadályozni a 
kínai sajátosságú szocializmus építését. A Hongkong 
szomszédságában lévő Senzsen városban összevonták 
a kínai készenléti rendőrség erőit, amelyek feladata a 
zavargások, lázadások, rendbontások leverése.

Putyin sem hagyja magát

Vlagyimir Putyin orosz elnök felkereste az Éjszakai 
Farkasok motoros klub által szervezett nemzetközi 
motoros bemutatót. Ukrajna tiltakozik, a liberális mé-
dia pedig fanyalog. Nem tetszik nekik, hogy az orosz 
elnök a Krím földjén motorozik. A Krím félsziget 
lakossága népszavazáson döntött úgy, hogy Oroszor-
szághoz kíván csatlakozni. Oroszország ezt elfogadta.  
Ha ez nem történt volna meg, Szevasztopolban ma a 
NATO hadihajói állomásoznának és a Krím félszige-
ten amerikai rakéták lennének.

Maduro elnököt 
sem akármilyen 
fából faragták
Trump zároltatta a venezuelai 
kormány USA-ban lévő vagyonát. 
Maduro elnök felhívására milliók 
tiltakoznak az amerikai beavatkozás 
ellen.

Új miniszter, 
régi szerelem
Az új német hadügyminiszter, 
Annegret Kramp-Karrenbauer láto-
gatást tett Jens Stoltenberg NATO-
főtitkárnál. A szereplők változnak, a 
„szerelem” a régi. A NATO agresz-
szív katonai szövetség, Németország 
pedig ennek egyik legerősebb tagja. 
Erre is oda kell fi gyelni!


