VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!
I. (XVIII.)
ÉVFOLYAM
6. SZÁM
2006. június 21.

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA

VOLOGYA
ÉVFORDULÓJA
A HÉT TÉMÁJA: 1956

2

2006. június 21.

BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
MEGÉRDEMELT MINISZTER
Mindenféle csúnyaságokat mondanak
egyesek, hogy Szekeres Imre nem való
honvédelmi miniszternek. Lári-fári! hogy idézzem felkent miniszterelnökünk
újmagyar politikai szótárának egyik
gyöngyszemét. Szekeres Imre nagyon jó
honvédelmi miniszternek. Kérdezem én:
mit ronthat el? A hadsereget? Azt nem,
mert az nincs. Trianon óta a legkisebb
sereg védi a magyar hazát. Van néhány
ezer ember, aki néha felveszi az egyenruhát, s egyetlen motivációja van: ha nem
lennék katona, lehetnék munkanélküli. A
katonapolitikát rontaná el Szekeres úr?
Ugyan, az már régen nincs, illetve készen
kapjuk a NATO-ból. Szekeres úr ezt el
tudja olvasni, mert a kimutatás szerint
már középfokon tud angolul. Gond egy
szál se! Olyan a honvédelmi miniszterünk, amelyet megérdemeltünk,
illetve megérdemel az a sok választó, aki
az MSZP-re és az SZDSZ-re szavazott,
csak azért, hogy ne a Fidesz kerüljön hatalomra.
KI AZ ÚR A HÁZBAN?
Most tessék figyelni! Ez most nem kommunista propaganda. A Magyarországi
Brit Kereskedelmi Kamara minap tudatta, hogy "tekintettel a költségvetés jelenlegi helyzetére", megértéssel fogadja
ugyan a kormány most bejelentett

NÉZÕPONT
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.

intézkedés-csomagját,
ám
számos
területen kritikával illeti a tervezett
lépéseket, és valódi reformokat sürget.
"Elvárjuk a kormánytól." - itt következik
a hosszú felsorolás, hogy mit várnak el.
Töredelmesen bevallom, hogy senkit
nem ismerek ebbõl a hosszú nevû
szervezetbõl. Azt azonban kiolvastam a
magyar alkotmányból, hogy nekik aztán
végképpen semmi beleszólásuk sem lehet
a mi kis magyar életünkbe. Ha van, azért
van, mert a magyar kormány eltûri. A
magyar kormány pedig azért viselkedhet
úgy, mintha nem is a magyar emberek,
hanem "Õfelsége" kormánya lenne, mert
mi eltûrjük. Amíg eltûrjük!

választásokon. Orbán Viktor nyilván azt
is tudja, hogy a korlátozó intézkedések
családok tízezreit fogják a kilátástalanságba taszítani. Azokat a családokat,
akikrõl szintén sokat beszélt a kampányban. A Fidesz persze polgári párt. Nem
véletlen, hogy az elsõ reakciója a parlament. A negyvenéves Navracsics Tibor
elõtérbe tolása nem akármilyen húzás.
Navracsics intellektuálisan több fejjel
magasabb a parlamenti átlagnál. Ez
nagyon fontos, de az utca tömegei errõl
nem igen tudnak, és nem is ez foglalkoztatja õket. A kérdés az, hogy a Fidesz
képes-e nekik valami érthetõt mondani.
1956

A FIDESZ ÉS A "NÉPFRONT"
Gyurcsány mindent megtesz azért, hogy
a Fideszt is bedarálja a szocliberál
népfrontba. Mindenáron az összes parlamenti pártot meg akarja nyerni, arra
hivatkozva, hogy együtt kell a hazát megmenteni. A miniszterelnök számításának
egy racionális magva van. Az õ kormányprogramja vitathatatlanul modernizációs program. A nagytõke programja.
Ha megcsinálják, a tõke sokkal szabadabban fog mozogni a magyar élet minden
területén, mint most, és kisebbek lesznek
a költségei is. A kormányfõ nyilván
szeretné a Fidesz mögül kihúzni a magyar nagytõke azon részét, amely Orbánt
támogatja. Mit tesz a Fidesz? Nem akar
belemenni a szocliberál népfrontba,
idegenkedik
az
ötpárti
babazsúroktól,
mert
tudja, hogy - bár a
kormányprogram
megvalósítása az õ
mögötte álló nagytõkés körök egy
részét is érdekli alapvetõen károsítja a magyar
kis- és középvállalkozókat, akikrõl
oly sokat beszélt
Orbán Viktor a

Rohamosan közeleg az ötvenedik évforduló. Bush már jön is gratulálni. Én
gyerekként éltem meg 1956-ot. A pince,
ahol voltunk, olyan volt, mint a mi kis
magyar társadalmunk. Vegyes. Volt, aki
tudott egy kis kenyeret hozni a
légópincébe, volt, aki nem. Anyám nem
tudott. Volt, aki megsajnálta a három
éves kis gyereket, volt, aki nem. Volt,
aki kiadta volna apámat a "felkelõknek",
mondván, hogy ávó-s volt. Volt, aki
megmondta, hogy nem ávó-s, hanem
honvédtiszt. Volt, aki a Szabad Európán
csüngött, és rohadtul várta az
amerikaikat. Anyám és én apámat vártuk
haza, nem a szovjeteket. Elsõként mégis
õk jöttek, mint a 45-ös filmekben,
dobtáras géppisztollyal. Kiszabadultunk. A pincébõl. Mi felmentünk a lakásba, mások rohantak a Vasas Székházba,
mert még voltak bútorok, amit nem vittek el. Elvitték õk. Apám is hazajött,
kenyérrel. A kitüntetését csak késõbb,
szinte véletlenül láttam meg a zubbonyán. Nem mondta, miért kapta.
Akkor nem dicsekedett vele, ma meg
nem titkolja. A munkások és a parasztok
hatalmát védte. Úgy-hogy, Mr.
President, nekem ne jöjjön gratulálni!
Persze, én is fogom Önt fogadni, csak a
másik oldalon, az Önt elítélõ tüntetõk
között.
THÜRMER GYULA
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VÖRÖSBORRAL A BARÁTSÁGRA
Elsõ ízben látta vendégül a Nagy
Budapesti Regionális Elnökség a
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság képviselõjét. Ho Kwan
Ho tanácsos részt vett június 14-én a
párt székházában megtartott rendezvényen. Ünnepeink és szokásaink
eltérõek. - mondta bevezetõjében
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke.
Mi megemlékezünk a koreai nép
ünnepeirõl, mint ahogyan õk sem
feledkeznek a számunkra fontos
évfordulókról. 42 éve annak, hogy
Kim Dzsong Il, a Koreai Munkapárt
fõtitkára megkezdte tevékenységét a
párt központi bizottságában.
Thürmer Gyula elhelyezte Kim
Dzsong tizenegy pályáját a XX.
század történelmében, utalva arra,
hogy milyen jelentõs szerepet töltött
be a KNDK fejlõdésében.
Külön kiemelte, hogy a koreai népnek
a második világháború után a semmibõl kellett újjáépíteni országát,
hiszen míg hazánkban a fõváros
lakóépületeinek alig a fele pusztult el,
addig Phenjan városát porig rombolták a bombák.
Biztosította a Koreai Munkapártot a
magyar kommunisták támogatásáról.
Ho Kwan Ho tanácsos megköszönte a
támogató szavakat, és hangsúlyozta, a
koreai nép viszonozza a magyarok
barátságát, és a jó viszony további
fenntartására törekszik.

BENKÕ VIKTOR, A CSEPEL PÁRTTITKÁRA KÖSZÖNTI HO KWAN HO-T
A

KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG KÉPVISELÕJÉT

Thürmer Gyula jófajta magyar borral
és párttagunk által termelt mézzel
köszöntötte a KNDK képviselõit. Az
ünnepség második részében elvtársaink feltehették kérdéseiket, egytõlegyig választ is kaptak a koreai népi
demokrácia fejlõdésével, a nõmozgalmakkal, gazdasággal, életszín-

vonallal kapcsolatos kérdéseikre. A
rendezvény hátralevõ részében anekdotázással, borozgatással telt az idõ,
és mindenki jelenlévõ elégedetten
tért haza egy igazán jó, baráti hangulatú ünnepségrõl, melyen nyoma se
volt feszengésnek, hivatalos jellegnek. !

FELDÚLTÁK A BALOLDALI FRONT KLUBHELYISÉGÉT
Egy nappal Bush látogatása elõtt
ismeretlenek betörtek az amerikai elnök
budapesti látogatása ellen tiltakozni készülõ
Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági
Szövetség ferencvárosi irodájába. A négy
ismeretlen férfi asztalokat döntögetett,
leszaggatta a szervezet plakátjait, zászlóit.
Megfélemlítette az ifjúsági szervezet helyiségben tartózkodó kiskorú aktivistát, a
késõbb megérkezõ frontos lányt tettlegesen
bántalmazta. A Haller utcai helyiséget
feldúlok hangadója különös „lelkesedéssel”
kereste az amerikai elnök látogatása ellen
készült transzparenseket. !

4

2006. június 21.

MUNKÁSPÁRT

ÜLÉSEZETT A KÖZPONTI BIZOTTSÁG
MILYEN LEGYEN AZ ÚJ PÁRT?
A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA MEGHOZTA AZOKAT A
THÜRMER GYULA
PÁRTELNÖK UTÁN A FELSZÓLALÓK SZINTE MINDEGYIKE ELMONDTA: FEGYELMEZETT,
DOLGOZÓ, EGYSÉGES MUNKÁSPÁRTRA VAN SZÜKSÉG. A HÁROM ALAPELV MINDENKIRE
VONATKOZIK: MUNKA AZ ALAPSZERVEZETBEN, TAGDÍJFIZETÉS, A PÁRT POLITIKÁJÁNAK
EGYÉRTELMÛ KÉPVISELETE. ENNEK JEGYÉBEN A KÖZPONTI BIZOTTSÁG ELFOGADTA A
PÁRT ÖSSZES TAGJÁNAK CÍMZETT FELHÍVÁST ( A LEVELET KÖVETKEZÕ SZÁMUNKBAN
KÖZÖLJÜK), MEGVITATTA ÉS TÁMOGATTA A GYURCSÁNY-KORMÁNY MEGSZORÍTÓ CSOMAGJÁNAK ÉRTÉKELÉSÉT. A KÖZPONTI BIZOTTSÁG NOVEMBER NEGYEDIKÉRE ÖSSZEHÍVTA A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSÁT.. AZ ALÁBBIAKBAN
RÉSZLETEKET KÖZLÜNK THÜRMER GYULA BESZÉDÉBÕL.
DÖNTÉSEKET, AMELYEK A PÁRT ÚJJÁSZÜLETÉSÉHEZ SZÜKSÉGESEK.

Kedves Elvtársak!
A Központi Bizottság áprilisi ülésén
elhatároztuk, hogy a nagyon nehéz
helyzetünk ellenére nem adjuk fel a harcot.
Döntöttünk arról, hogy ezekben a hónapokban stabilizáljuk a pártot, és õsszel a kongresszuson döntünk a jövõnkrõl.
Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján
elmondható, hogy az áprilisi választások
megviselték pártunkat. Sok szervezetünkben felütötte fejét a bizonytalanság. A szervezeti élet sok helyütt
szétzilálódott. Számos megyében a párt
lényegében néhány emberbõl áll. Pénz
hiányában korlátozni kellett központunkat, elbocsátottuk a munkatársak
zömét. Leállítottuk A Szabadság
nyomtatását. Gyakorlatilag mindenütt
csökken a párttaglétszám, részben a
kimaradások, részben tudatos politikai
döntés alapján.
A kedvezõtlen jelenségek mellett vannak
örömteli, jó dolgok is. Megrendeztük a
május elsejei felvonulást. A Szabadság új,
fiatal, nagyon elkötelezett csapat
szerkesztésében megjelenik az interneten.
Miskolcon új pártházat avattak, gyereknappal összekötve. Békésben keményen harcolnak a dobozi párttitkárunkat ért támadásokkal szemben. Baranyában módszeresen
építik újjá a szétvert szervezeteket.
Túrkevén változatlanul megtartották a
Munkáskupa rendezvényeit. Budapesten és
Pest megyé-ben megkezdte munkáját a
Nagy Budapesti Regionális Elnökség. A
megyei elnökök rendszeresen tanácskoznak. Elindult a pénzgyûjtés a központ megmentése érdekében. Készülünk az önkormányzati választásokra.

Székely Péter elvtárs személyében fõpolgármester jelöltet is indítunk. Egyszóval,
nem szaladtunk szét. Élünk és dolgozunk.
A testvérpártok ismerik gondjainkat,
szolidárisak velünk.
Az elmúlt két hónap legnagyobb eredménye, hogy egyre több helyütt és egyre
világosabban fogalmazzuk meg: új pártra
van szükség. A pártellenzékkel folytatott
vita során ez sokszor felmerült bennünk,
de inkább csak, mint elméleti lehetõség.
Mára gyakorlati szükségszerûséggé vált.
A problémáinkat nem lehet a régi
felfogással, régi módszerekkel megoldani.
MILYEN LEGYEN AZ ÚJ PÁRT?
Egy párt szervezete nem állandó, mindig
alkalmazkodik a kor feladataihoz.
Most azért van új szervezetre szükségünk,
mert megváltoztak a kor által diktált feladatok, megváltoztak a lehetõségeink is. Pártunk
mai formában 1989 végén jött létre. Akkor
történelmi feladatunk az volt, hogy védjük a
szocializmus értékeit, akadályozzuk a kapitalizmus kialakulását, õrizzük jobb idõkre a
forradalom lángját. Ennek érdekében 1989
után egy viszonylag nagy létszámú, laza
belsõ fegyelmû, befogadó jellegû pártot hoztunk létre. Akkor erre volt igény és mód, és
ezt meg is csináltuk. A befogadó jellegû párt
azt jelentette, hogy a pártba befogadtunk
mindenkit. Befogadtuk azokat, akinek drága
volt a szocializmus, a Kádár-rendszer. A
magyar munkásmozgalom sok értékes harcosa került hozzánk, nevesek és névtelenek.
Jöttek szép-számmal becsületes, egyszerû,
dolgozni vágyó emberek. Pártunk ma is
alapvetõen rájuk épül.

Jöttek azonban mások is. Jöttek olyanok, akik
nem fértek be az új MSZP-be, vagy egyszerûen csak itt maradtak nálunk, de lelkileg
jobban kötõdtek az MSZP-hez. Jöttek a
"lázadó lelkületûek", akiknek lételeme a
lázadás, a folyamatos bírálgatás volt mindig
is, és a régi párt fegyelmét sem tudták elfogadni. Jöttek, és az utóbbi idõben egyre
többen jönnek, akik nem ismerik a marxizmust, és kevés szállal kötõdnek hozzánk.
Jöttek és jönnek karrieristák is, akik fantáziát
látnak pártunkban.
Az 1989 utáni Munkáspárt másik sajátossága
az, hogy a pártot viszonylag laza fegyelem
tartotta és tartja össze. Aki megértette, az cselekedett, aki nem, azt megpróbáltuk gyõzködni. A fegyelemteremtési eszközeink ebben ki
is merültek. Ehhez járult hozzá az, hogy az
1989-ben bevezetett demokratikus megoldásaink, a KB-tagok delegálási rendje, a kétszintû döntések segítették a párt meg-újulását,
de egyben a belsõ fegyelmezetlenség és
szervezetlenség egyik forrásai is lettek.
Aviszonylag nagy létszámú befogadó párt tagsága politikailag alapvetõen egy dologban értett
egyet: védjük a szocializmust és elutasítjuk a
kapitalizmust. Ebben volt politikai egység. A
körülmények azonban megváltoztak. A szocia-lizmusból mára már semmi nem maradt,
nincs mit védeni. A kapitalizmus viszont
kialakult, megjelentek a tõkés rendszert
megtestesítõ pártok és személyek, sõt osztályok is. S, itt következik be az a változás, ami
miatt objektíve új pártra vanszükség. A tõke
elleni harc a kilencveneses években még
történhetett általánosságokban, részben
szavakban. Ma már ez nem elég! Nem
véletlen,hogy a pártban akkor keletkezett a
gond, mikor világossá vált, hogy a kapitalizmust már nem lehet általában szidni.
Konkrétan szembe kell nézni a kapitalizmust
gyakorlatban megvalósító pártokkal, az
MSZP-vel és a Fidesszel.
Az MSZP ügyében a párt végletesen megoszlott, és a problémát tavaly már nem tudtuk a
korábbi eszközökkel kezelni. A KB határozatok, a gyõzködés már nem volt elegendõ.
Világossá vált, hogy a párt egy része mást
akar, mint a többség. Vajnai vezetésével kivált
a megalkuvó szárny, és új pártot alakítottak. A
szakítás az MSZP-het való viszony ügyében
történt, de a mélyben az a kérdés húzódik
meg, hogy milyen pártot akarunk a jövõben.
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Abaloldali pártok, így a Munkáspárt is ebben a
helyzetben két út között választhatnak. Az
egyik a tõkés renddel való kiegyezés, a másik a
tõkés rend elleni harc. Az egyik a megalkuvás,
a reformizmus, a másik a harc, a forradalmi
marxizmus útja.
Politikai egységünket ma abban a kérdésben
kell megteremtenünk, hogy merre megyünk.
Ezt szolgálja a mostani KB-ülés, ezt szolgálja a
tagsági beszélgetés, és majd maga a kongresszus is.
Ki lehet-e egyezni a tõkés renddel? Elvben
igen, ez járható út, s vannak, akik járják is.
Vajnaiék útja éppen ez. Kicsit bírálni az MSZP
által épített kapitalizmust, de a valóságban nem
csinálni semmit a tõke ellen. Ezt az utat járja
sok nyugat-európai párt is, amelyek nevükben
még kommunisták, a valóságban nem.

A tõkések biztatnak is, hogy tagadjuk meg a
szocializmus évtizedeit, adjuk fel
világnézetünket, tegyük le az esküt az
Európai Unió és a NATO mellett, és
béküljünk ki a mai kapitalizmussal, és
cserébe beengednek a tõkés klubba.
Ha akarnánk, most újra tehetnénk egy lépést
a tõke, és ezen belül az MSZP felé.
Mondhatnánk a Gyurcsány-programra, hogy
szép is, jó is, s a rend kedvéért tehetnénk egykét apróbb észrevételt. A Vajnai-féle párt
lényegében ezt tette, amikor levélben támogatta a kormányt. Ha mi is ezt tennénk, talán
számíthatnánk az MSZP, általában a tõke
kegyére. Kapnánk külsõs bizottsági helyeket,
talán még helyi képviselõséget is.
Kaphatnánk, de a másik oldalon nagyon
sokat veszítenénk, és ezért nem éri meg.

Járható-e a forradalmi út? Lehet-e új harcoló
pártot teremteni? Lehet! Igen, lehetséges,
mert becsülnek bennünket, és ez olyan
erkölcsi tõke, amire biztosan építhetünk.
Lehetséges azért is, mert a világban sem
vagyunk egyedül. Latin-Amerikában a mi
vörös zászlónkat emelték magasra.
Világszerte milliók emelik fel szavukat és
fegyverüket a tõke ellen.
Lehet, mert a tõke, a kapitalista rend elleni
harc nálunk is megindult. Nem csak a
tõkések osztálya született meg az elmúlt
évtizedben, itt van a munkásság is. Még
tanulja a tõkés rendet, még nem harcol úgy
ellene, mint másutt az Európai Unió országaiban, de meg fogja tanulni. Ebben mi
segíthetünk,
ebben
nekünk
kell
segítenünk.
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HARCI SZERVEZET, NEM VITAKLUB!
MITÕL LESZ ÚJ A PÁRT?
Egy: A párt tagságát fegyelmezett küzdõ harcostársainkká kell tenni. A párttagot három
dolog különbözteti meg más baloldali, sõt
kommunista emberektõl: egyetértünk a párt
politikájával, dolgozunk egy szervezetben, és
rendszeresen fizetjük a tagdíjat. Aki ezek közül
bármelyiknek nem tesz eleget, lehet rendes
ember, de nem lehet párttag.
A párt mai aktuális politikájával kell
egyetérteni, nem általában helyeselni a szocialista eszméket. A párt közösen, viták útján
alakítja ki politikáját, de amit kialakítottunk, azt
végre kell hajtani. Ettõl vagyunk harci
szervezet és nem vitaklub.
Kettõ:. Változtassuk meg a pártépítés egész
felfogását. A párt álljon egy viszonylag kis létszámú tudatos, szervezett, felkészült magból. E
politikai és szervezeti mag köré csatoljuk körkörös formában azokat, akik egy-vagy több
kérdésben kapcsolódnak a párthoz.
A mag nem azért kicsi, mert valamilyen arisztokratikus elkülönülést akarnánk. Azért kicsi,
mert az új párttal járó sokkal több munkát és
áldozatot nem mindenki képes vállalni. Ilyen
ember kevés van. De olyan ember sok van, aki
egy-két vagy több dologban szívesen kapcsolódna a párthoz. Három dolgot kellene
tudatosan megvalósítani, Elõször, beszéljük
végig a marxizmus alapfogalmait, a tõkét, az
osztályok és az osztályharc létét. Másodszor,
ismertessük meg õket a Munkáspárt 17 éves
harcával. Nem a régi MSZMP-t, nem a Kádár-

rendszert kell már emlegetni, hanem azt, hogy
mi mit tettünk. Harmadszor, mutassuk be azt,
hogy a világban nem vagyunk egyedül, mások
is harcolnak a tõke ellen.
Három: A pártot szervezett és fegyelmezett
erõvé kell változtatni. Ez azt jelenti, hogy döntéseinket a lehetõ legdemokratikusabban kell
elõkészíteni, a döntéseket azonban a lehetõ
legkeményebben végre kell hajtani.
A szervezett és fegyelmezett párt azt is jelenti,
hogy a párt vezetõ szervei politikai közösségek,
irányító szervek legyenek, és nem az egyes
kerületek, városok, regionális érdekképviseletei. A Munkáspártban nem az a kérdés, hogy
melyik faluból származol, hanem az, hogy
kommunista vagy-e. A párt megyei

elnökségeit politikai megfontolások
alapján kell megválasztani. A helyi
érdekek összehangolására pedig a helyi
titkári értekezleteket kell intézményesíteni.
A Központi Bizottságot válassza ezen túl
a párt kongresszusa. Szüntessük meg a
delegálás elvét, amely felett eljárt az idõ.
A KB-t teljes egészében a pártpolitika
parlamentjévé, politikai vezetõjévé kell
tenni. A kongresszus bízza meg a
Központi Bizottságot a kongresszus
jogainak részbeni gyakorlásával. Legyen
joga az így megválasztott KB-nak a KBtagok kooptálására, esetleg a KB-tagok
visszahívására. !

MIT VESZÍTENÉNK, HA LEFEKÜDNÉNK A TÕKÉNEK?
MINDENEKELÕTT A FIATALJAINKAT, A FRONTOSOKAT, A GYERMEKEINKET ÉS UNOKÁINKAT, AKIK MA LÁZADNI,
HARCOLNI, CSELEKEDNI JÖNNEK HOZZÁNK, ÉS NEM AZÉRT, HOGY ELVTELENÜL LEFEKÜDJÜNK A TÕKÉNEK.

MÁSODSZOR, ELVESZÍTENÉNK A TÁRSADALMI HELYÜNKET, AMIT 17 ÉV MUNKÁJÁVAL SZEREZTÜNK. MA SOKAN
VANNAK, AKIK ARRA VÁRNAK, HOGY KEZET CSÓKOLHASSANAK A TÕKÉSEKNEK.
INKÁBB RÁCSAPUNK A TÕKÉSEK KEZÉRE.

EZ

AHOGY TETTE

30-AS, 40-ES

TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

SALLAI

ÉS

ÉVEKBEN.

FÜRST A 20-AS

ÉS

HÕSEI,

ÉVEKBEN.

MI VAGYUNK, AKIK

TUDJÁK ÉS BECSÜLIK AZ EMBEREK.

ELVESZÍTENÉNK TÖRTÉNELMI ÖNBECSÜLÉSÜNKET.
AHOGYAN TETTÉK A

CSAK

MA

HARMADSZOR,

MI DÖNTENI AKARJUK A TÕKÉT UGYANÚGY, MINT

KUN, SZAMUELY, STROMFELD 1919-BEN. UGYANÚGY,
UGYANÚGY, AHOGYAN TETTE SÁGVÁRI, KÁDÁR, RAJK A

HOZZÁTESZEM, UGYANÚGY, AHOGY APÁINK TETTÉK

TEK AZ ELLENFORRADALOM ELLEN, A MUNKÁS-PARASZT HATALOMÉRT.

!
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GYURCSÁNY-PROGRAM: NEM!
SZÉLESKÖRÛ PÁRBESZÉDET ÉS KÖZÖS CSELEKVÉST A LIBERÁLIS PUSZTÍTÁS ELLEN!
A MUNKÁSPÁRT ÉRTÉKELÉSE A MÁSODIK
GYURCSÁNY-KORMÁNY PROGRAMJÁRÓl
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök "Szabadság
és szolidaritás - Új Magyarország" címmel a
parlament elé terjesztette kormánya programját. Ennek folytatásaként megjelent "Az
Új Egyensúly programja 2006-2008" címû
intézkedés-csomag, és a kormány bejelentette
az elsõ konkrét korlátozó intézkedéseket.
AGyurcsány-kormány programja a külföldi és
a hazai nagytõke modernizációs és terjeszkedési programja. Semmi köze a baloldalhoz, a liberális erõk erõltetik rá akaratukat a társadalomra. Káros az emberek többségének,
veszélyezteti a magyar nemzeti érdekeket.
Ideológiai és világnézeti különbségektõl
függetlenül minden olyan erõ széles körû
párbeszédére és cselekvésére van szükség, aki
ellenzi és kész cselekedni a társadalom széles
rétegeit, Magyarország jövõjét fenyegetõ
eszeveszett program ellen.
1. Kinek jó a Gyurcsány-kormány
programja?
A külföldi nagyvállalatoknak és a velük
együttmûködõ magyar nagytõkének jó.
" Megnyitja az utat a tõke elõtt olyan
területeken, ahol ez eddig nem, vagy csak korlátozottan volt lehetséges. Ezt jelenti a magántõke bevonása az egészségügybe, az oktatásba.

" A Gyurcsány-kormány csökkenti a tõke társadalmi költségeit, a tõkéreháruló terheket azáltal, hogy korlátozza az állam szociális, kulturális, egészségügyi feladatait, csökkenti
kiadásait.
" Csökkenteni akarja az állami költségvetéshiányát, ezzel problémamentesebbé
teszi az országot a külföldi tõke számára.
2. Kinek nem jó a Gyurcsány-kormány
programja?
Nem jó a lakosság többségének, nem jó a dolgozó tömegeknek. Nem jó a kis-és középvállalkozóknak, de igazából nem jó a nyugdíjasok
többségének sem.
" A gazdaság rendbetételének, az egyensúly
megteremtésének költségeit a lakossággal, a
dolgozó emberek tömegeivel fizettetik meg.
Az árak emelkedése, a munkanélküliek számának növekedése kivétel nélkül mindenkinek
rossz.
" A munkanélküliség nem csökken, hanem
várhatóan nõ, a jövõben sem lesz mindenkinek
munkája, aki dolgozni akar.
" Az emberek tömegeit kiszolgáltatottá teszi a
tõkével szemben. A tõke beengedése az
egészségügybe, az oktatásba, a szociális
ellátásba azt jelenti, hogy a tõke egyéni érdeke
lesz a fontos, s nem az emberek érdekei.
" Nem oldja meg a társadalom egyik legnagyobb problémáját, az emberhez méltó
lakhatást. Lakásra csak az számíthat, akinek
pénze van. A lakás, a rezsi egyre elviselhetetlenebb terheket ró az emberekre.

"
Az euró erõltetett bevezetésével nem a
nyugdíjas fog jól járni, hanem a nagytõkések,
akiknek nem kell átváltani a pénzüket, ha az
egyik országból a másikba mennek.
" Az ország fejlõdését nem a magyar szellemi és vállalkozói erõkre alapozza, hanem a
multinacionális vállalatokra, és a hozzájuk kapcsolódó magyar nagytõkére. Õket engedi be a
gazdaság kulcságazataiba, õket támogatja a
magyar vállalkozókkal szemben.
3. Mit tesz a Munkáspárt?
" A Munkáspárt elítéli az MSZP-SZDSZ kormány programját, mivel arcátlanul a dolgozó emberek ellen irányul. A Gyurcsány-kormány programjának semmi köze a szolidaritás,
a társadalmi segítségnyújtás baloldali
eszméjéhez és más értékeihez. Liberális, jobboldali program baloldali jelszavakkal és elvont
eszmefuttatásokkal leöntve.
" A Munkáspárt elmondja véleményét minden
törvényjavaslatról, amely majd a szégyenletes
program alapján az Országgyûlés elé kerül.
" AMunkáspárt széles körû párbeszédet és cselekvést kezdeményez - ideológiai és világnézeti
különbségektõl függetlenül - minden olyan erõvel, aki érti, hogy e program megvalósulása négy
év alatt tönkreveri a szegényrétegeket, de csapást
mér a középosztályokra is. Nem szabad
megengedni, hogy Gyurcsány Ferenc és a
mögötte álló tõkés körök megvalósítsák programjukat!
MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

AZ ÚJ PÁRT LÉTREHOZÁSÁHOZ HÁROM PILLÉRRE VAN SZÜKSÉGÜNK. EGYRÉSZT,
SZÉLESKÖRÛ POLITIKAI EGYETÉRTÉSRE ABBAN, HOGY ILYEN PÁRTOT AKARUNK.

MÁSRÉSZT, VEZETÕI GÁRDÁRA, AMELY AKAR ÉS TUD IS EBBEN A SZELLEMBEN VEZETNI.
HARMADSZOR, A PÁRT HOSSZÚTÁVON STABIL PÉNZÜGYI ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSÉRE.

Egy

Kettõ

Három

POLITIKAI EGYETÉRTÉS.
AZ ÁPRILISI KB ÓTA ELKEZDTÜK A TAGSÁGI
BESZÉLGETÉSEKET.
F OLYTASSUK ,
LEGYEN KOMOLY ÉRDEMI PÁRBESZÉD .
MONDJUK KI, HOGY A MUNKÁSPÁRT
ELÍTÉLI AZ MSZP-SZDSZ - KORMÁNY
PROGRAMJÁT, MIVEL ARCÁTLANUL A DOLGOZÓ
EMBEREK
ELLEN
IRÁNYUL .
MONDJUK KI, HOGY KIMEGYÜNK AZ
UTCÁRA ÉS TÜNTETÜNK A KORMÁNY POLITIKÁJA ELLEN. MONDJUK KI, HOGY A
MUNKÁSPÁRT ELMONDJA.

KÁDEREK ÜGYE.
A PÁRT VEZETÕI OLYAN LEGYENEK, AKIK TUDJUK

PÁRT

PÉNZÜGYI ALAPOK MEGTEREMTÉSE.
A PÁRTOT MAGUNKNAK KELL ELTARTANI.
EHHEZ AZ ALÁBBIAKAT KELL TENNÜNK.
E GY, MINDENKI FIZESSE AZ ELÕÍRT
TAGDÍJAT. K ETTÕ , GYÕZZÜK MEG TAG JAINKAT, HOGY NAGYOBB TAGDÍJAT VÁL -

AZ

LALJANAK ÉS VEGYENEK RÉSZT MÁS

ÉS AKARJUK VÁLLALNI A VEZETÕI MUNKÁT EGY
ILYEN ÚJ PÁRTBAN.

A

PÁRT IRÁNYÍTÁSÁBAN

DÖNTÕ JELENTÕSÉGE VAN AZ INFORMÁCIÓ
GYORS

ÁRAMLÁSÁNAK,

VEZETÕINEK

EZÉRT

HASZNÁLNIUK

INTERNETET. NEM
HANEM HASZNÁLNI.

A
KELL

FELTÉTLENÜL MEGVENNI,

HAGYOMÁNYOS

MÓDON,

PAPÍRRAL A JELENLEGI PÉNZTELENSÉG MELLETT
NEM

LEHET

MEGOLDANI.

A

PÁRT

INFORMÁLÁSÁT

TÁMOGATÁSI KAMPÁNYOKBAN .
NÉZZÜK

MEG ,

HOGY

HÁROM,
CSALÁD -

JAINKBAN , ISMERETSÉGI KÖRÜNKBEN KIK
VANNAK OLYANOK , AKIK TÁMOGATÁSÁRA
SZÁMÍTHATUNK .
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VOLOGYA: SZÉGYENFOLT
A SZOCIALISTÁK HÕSI EPOSZÁN

Június a Nagy Imre-évfordulók hónapja. Az
idén 110 éve annak, hogy Nagy Imre
megszületett Kaposvárott. 17 éve annak is,
hogy 1989. június 16-án újratemették
Budapesten. A Nagy-jelenség azonban nem
csupán ezért szembeütközõ. Az új parlament
ülése elõtt az MSZP képviselõi élén
Gyurcsánnyal és Hillerrel Nagy Imre szobránál gyülekeztek és tettek fogadalmat.
Nagy Imre az MSZP kitalált, hõsinek kikiáltott
múltja. Az MSZP-nek azért kell Nagy Imre,
azért kell 1956, hogy igazolhassa saját áruló
szerepét 1989-ben. Nagy Imre is a szocializmusból indult el a kapitalizmus felé, Nyers
Rezsõ is, Horn Gyula is, Kovács László is, na
és persze a maiak is. 1956 persze azért is kell,
mert ma minden parlamenti párt innen eredezteti származását. Olyan ez, mint a nemesi
kutyabõr. Belépõ a mai nemesi klubba.
Az MSZP pedig nem választhat akárkit példaképnek 1956-ból. A fiatal milliárdos elitnek talán tökmindegy lenne, de vannak
idõsebb korú szocialista tagok is, akik úgy
emlékeznek, hogy az ellenforradalmárok
gyilkolták le a pártház védõit, és nem a kiskatonák az ellenforradalmárokat.

Nagy Imre kellõképpen misztifikálható figura, és ez nagyon jó az MSZP-nek. Elõször is,
nem ismeri a magyar nép, akármit lehet róla
mondani. A snagovi jegyzeteit is csak most,
17 évvel a rendszerváltás után merték kiadni
4500 forintos áron (ez öt kiló csirkemell ára),
mert így talán kevesen döbbennek rá, hogy
nem mind arany, amit annak kiáltanak ki.
Másodszor is, vitathatatlanul kivégezték, a
Kádár-rendszerben elhallgatták. Ez az
MSZP "mártiromsága".
Nagy Imre azért is jó az MSZP-nek, mert
másnak nem kell. A Korvin köz, a Széna
tér ellenforradalmárai irtóznak Nagy
Imrének még a gondolatától is, és eszméik
meggyalázását látják az MSZP mai
dörgölõdzésében. Mi nem akarunk
beleszólni ebbe a vitába. Ez az õ ügyük. A
mi szüleink 1956-ban a barikád másik
oldalán voltak, és ezt mi tiszteletben
tartjuk. Szerintünk nem kellene 2006-ban
ötven éves témákkal szétzilálni a magyarokat. Van itt gond elég!
Nem tagadjuk, hogy a hamis pátoszt akarjuk rombolni az igazság tényeinek
közlésével.

A rendszerváltás elõtti MSZMP
Központi Bizottságának 1989. szeptemberi ülésén Grósz Károly fõtitkár
ismertette azokat a dokumentumokat,
amelyek alapján kimondható: Nagy
Imre, a rendszerváltás ünnepelt hõse a
szovjet belsõ elhárítás ügynöke volt.
Ekkor már nagy a zûrzavar a Magyar
Szocialista Munkáspártban, s a Központi
Bizottság megalkuvó módon nem hozta
nyilvánosságra sem a dokumentumokat,
sem a beszédet. Nemhogy hozzájárult
volna a köd eloszlatásához, növelte a
zûrzavart.
A mi lapunk, A Szabadság 1990. június
16-i számában, elsõként Magyarországon
leközölte a beszédet. Nem kaptunk érte
dicséretet. Egyet elértünk. Magyarországi
és külföldi tudósok figyelmét is felkeltettük. Sõt, Moldova György készülõ
Kádár-könyvében is hasznosítja. Most
megismételjük a beszédet, amit már
sokan elfeledtek. Ezúttal elmondjuk azt
is, hogy miként született a beszéd, mit
jelentettek a Nagy Imre-papírok a
Szovjetunióban és Magyarországon.

1956
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GRÓSZ KÁROLY BESZÁMOLÓJA
GRÓSZ KÁROLY, AZ MSZMP
FÕTITKÁRÁNAK BESZÉDE A
KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN,
1989. SZEPTEMBERÉBEN.
Kedves Elvtársak!
A Központi Bizottság június 23-24-i
ülése megbízta az Elnökséget: "vizsgálja
meg, hogy vannak-e Nagy Imrének és társainak bírósági eljárásával összefüggõ (az
1956. november 17. és az 1958. június 16.
közötti idõszak) pártdokumentumok, s
gondoskodjon arról, hogy a Központi
Bizottság tagjai ezeket megismerhessék."
Az Elnökség a megbízatásnak eleget tett.
Az összegyûjtött anyag a Központi
Bizottság tagjainak rendelkezésére áll. A
Politikai Intézõ Bizottság úgy döntött,
hogy nem lenne kívánatos, ha e dokumentumok - akár véletlenül is - idegen
kezekbe
kerülnének,
s
azokat
érdekeinkkel ellentétes módon hasznosítanák. A gyûjtemény - mint tudják - így
10 példányban a KB irodán áll rendelkezésünkre.
Az összeállítás - mandátumunknak
megfelelõen - azokat a dokumentumokat
tartalmazza, amelyek a Párttörténeti
Intézetben vagy a Központi Bizottság
irodájának levéltárában találhatók.
Természetesen nem zárható ki, hogy az
állami szervek archívumaiban is õriznek
e kérdéssel összefüggõ okmányokat.
Elképzelhetõ az is, hogy a dokumentumok egy része az elmúlt 30 évben
megsemmisült.
Felelõsen
megállapíthatjuk azonban, hogy az ismert
okmányok az MSZMP álláspontjáról, a
cselekvés meghatározó irányairól hû
képet adnak, s alkalmasak politikai
következtetések levonására.
A FÉLIGAZSÁGOK ÉLETRE KELNEK
A dokumentumok közreadásával a célunk
az volt, hogy a történelmi tények
ismeretével segítsük a Központi
Bizottság mai politikai döntéseit. A
hosszú távú következtetések levonása
nem a mi feladatunk. Meggyõzõdésem
ugyanakkor, hogy a Központi Bizottság
tagjainak a jövõben is meg kell ismerniük

minden olyan dokumentumot, ami felelõs döntésüket
segítheti. Bizonyos, egyértelmûen elkülöníthetõ
eseteket leszámítva, senki
sem rendelkezhet információ-monopóliummal. Meg
kell akadályoznunk azt is,
hogy bárki visszaélhessen a
rendelkezésre álló információkkal. Ennek nagy jelentõsége van ma, amikor
határozottan
szembenézünk múltunkkal. A
dokumentumok feltárásának és hasznosításának
nem az MSZMP iránti
bizalmatlanságot, hanem
ellenkezõleg, a bizalom, a
szavahihetõségünk megerõsítését kell szolgálnia.
Javaslom, hogy a Központi
Bizottság ezt az
elvet
GRÓSZ KÁROLY KITÛNÕ DIAGNÓZIST ADOTT A MAGYAR
fogadja el. Az elmúlt
hónapokban önök is tapasz- SZOCIALIZMUSRÓL, DE A GYÓGYMÓDOT CSAK TALÁLGATTA.
talhatták, hogy Nagy Imre
A NAGY IMRE-ÜGYBEN IS CSAK ÚSZOTT AZ ESEMÉNYEKKEL
tevékenységével kapcsolatban a közvéleményben
Július folyamán az SZKP KB Politikai
nagyon sok féligazság él. Az általános Bizottságától több dokumentummásolatájékozatlanságot és az érdekesség iránti tot kaptunk. Az okmányok alapján új
kíváncsiságot a bulvársajtó is szítja, és a ismeretekhez is jutottunk, amelyeket - úgy
maga javára hasznosítja. Ez még érzem - kötelességünk önökkel megosztani.
önmagában nem tragédia, átmeneti jelenségnek is tekinthetnénk. A valóságban azon- SZOVJET ÁLLAMPOLGÁR 1936-TÓL
ban ennél többrõl van szó. Nem engedhetjük
meg, hogy kiemelkedõ történelmi személyi- Sok helyütt felmerült, vajon Nagy Imre az
ségeinkkel kapcsolatban a féligazságok poli- SZKP tagjaként és szovjet állampolgárként
tikai téren önálló életet éljenek, s hosszú idõn tevékenykedett-e 1956 tragikus idõszakában
át befolyásolják a felnövekvõ nemzedékek is? Nos, a dokumentumokból megállapítható,
gondolkodását.
hogy Nagy Imre 1918 júniusában lépett be az
A féligazságok sorát gyarapítja, hogy Nagy Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pártba, s
Imre felszabadulás elõtti tevékenységérõl 1921-ig tagja maradt, amikor illegális munkára
viszonylag kevés pontos ismerettel ren- Magyarországra küldték. 1930-tól ismét a
delkezünk. Szeretném emlékeztetni önöket, szovjet párt tagja. Az SZKP KB titkársága 1954
hogy az MSZMP és az SZKP májusában törölte az SZKP tagjai soraiból, teegyüttmûködést kezdett a szovjetunióbeli kintettel arra, hogy 1945 óta Magyarországon
magyar emigrációval kapcsolatos dokumen- élt.
tumok feltárására. Ez év [1989] márciusában Bizonyos az is, hogy Nagy Imre 1936-ban lett
a fõtitkári megbeszélésen megállapodás szovjet állampolgár. Többször kértük a szovjet
született arról is, hogy a két párt szerveket: vizsgálják át a Legfelsõbb Tanács
együttmûködik a magyar-szovjet viszony elnökségének határozatait. Olyan dokumentutörténetével, az 1956-os eseményekkel kap- mot, ami bizonyítaná Nagy Imre elbocsájtását a
csolatos dokumentumok feltárásában és szovjet állampolgárságból, a szovjet kutatók
tanulmányozásában is.
mindeddig nem találtak.

10

2006. június 21.

1956

A KÖZPONTI BIZOTTSÁG ELÕTT
A közvéleményben többféle híresztelés
jár Nagy Imre és a szovjet belügyi
szervek kapcsolatáról. Mit mutatnak a
dokumentumok?
Egy:
Nagy Imre 1920-ban mintegy öt
hónapig a Vörös Hadsereg CSK-részlegében teljesített szolgálatot. 1921-22ben a szovjet belügyi népbiztosság, az
NKVD kötelékében, majd a Vörös
Hadsereg hírszerzõ csoportfõnökségén
szolgált. A fehérgárdisták ellenforradalma elleni harc és a fasizmussal vívott
küzdelem
erkölcsi
és
politikai
megítélésével kapcsolatban úgy gondolom, nem merülnek fel kételyek.
Kettõ: Sokkal inkább elgondolkoztató
az - s a közvéleményben fõleg ez a kérdés
él -, hogy Nagy Imre 1930-41. között, a
háború kezdetéig az OGPU Sz-122. számú
ügynökeként, majd a belügyi népbiztosság
titkos munkatársaként mûködött. Ezt dokumentumok bizonyítják, amelyek hitelességéhez nem férhet kétség. Az Állambiztonsági Bizottság irattárában 369 993.
sorszámmal nyilvántartott anyagokat egyik

munkatársunk
megtekintette, s
egy részüket a
szovjet fél másolatban átadta.
Mint ismeretes,
Nagy 1929 végén
érkezett
a
Szovjetunióba a
KMP
II.
Kongresszusára. A
párt
határozata
alapján 1930-ban a
Szovjetunióban
maradt.
Megérkezését követõen
többször
igyekezett kap- NAGY IMRE SAJÁTKEZÛ JELENTÉSE AZ OGPU-NAK, INNENTÕL
csolatot teremteni
HALÁLÁIG MÁR CSAK VOLOGYA, S Õ ÍGY IS VISELKEDIK
az
OGPU-val.
1930. szeptember
1933. január 17-én az együttmûködés
4-én írásbeli kötelezettséget vállalt az megújult. Nagy Imre személyi anyaga
együttmûködésre. Az OGPU rövid ideig végén - saját kezével - az alábbiakat írta:
használta ügynökként, majd 1930 végén a "Kötelezem magam, hogy az OGPU-tól
kapcsolat megszakadt.
kapott megbízatásokat teljesítem, s
azokat, illetve az OGPU-hoz fûzõdõ
kapcsolataimat titokban tartom. A titkok
megsértése esetén az OGPU bizottsága
MRE MINISZTERELNÖK
elõtt felelek tetteimért… Jelentéseimet
Vologya névvel írom alá. Vlagyimir
KÜLDÖTTSÉGET. EKKOR MÉG NEM TUDJA,
Joszifovics Nagy."
HOGY DECEMBERBEN LETARTÓZTATJÁK ÉS
Az állambiztonsági szervek ezt
KIVÉGZIK. A DELEGÁCIÓ TAGJA NYIKITA
követõen ügynöküket magyar és más
HRUSCSOV IS, AKI AZTÁN 1964-IG A országok emigránsai körében informáSZOVJETUNIÓ ELSÕ EMBERE LESZ.
ciógyûjtésre használták. Munkáját
MIÉRT JAVASOLJÁK A SZOVJETEK NAGY nagyra értékelték. Egy NKVDIMRÉT MINISZTERELNÖKNEK? EGY, NAGY jellemzés "kezdeményezõ ügynök"-nek
IMRE NEM ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ, MÍG nevezi. Egy másik 1933-ban kelt
RÁKOSI, FARKAS, RÉVAI, GERÕ ÉS SOKAN értékelés azt emeli ki, hogy Vologya
MÁSOK A VEZETÉSBEN ZSIDÓK. EZT BERÍJA
"munkája iránt nagy érdeklõdést és
- DOKUMENTUMOKBÓL KÖZISMERT - kezdeményezõkészséget tanúsít. Anyagi
KEREKPEREC MEGMONDTA A MAGYAR
ellenszolgáltatást nem kapott." 1938VEZETÕKNEK. KETTÕ, NAGY IMRE TÁMOban az NKVD egyik vezetõ munkatársa
GATÁST ÉLVEZ A MAGYAR PÁRTBAN, VÉLígy ír: "Vologya mindig értékes
HETÕ,
HOGY
KÉZBEN
TUDJA
AZ
anyagokat adott a magyar politikai
ESEMÉNYEKET TARTANI. HÁROM, NAGY
emigrációhoz tartozó személyek szovIMRE A SZOVJETUNIÓ ÁLLAMPOLGÁRA. AZ jetellenes tevékenységérõl."
LETT A 30-AS ÉVEKBEN, ÉS ÍGY AKASZTJÁK
Nagy Imre 1938. június 30-i keltezésû
FEL 1958-BAN. EBBEN A MINÕSÉGÉBEN
saját kezûleg írt önéletrajzában maga is
KÉZBEN TARTHATÓ. NÉGY, NAGY IMRE
minõsítette tevékenységét: "Hosszú
NAGY TITKA, HOGY EGYKOR A SZOVJET
ideje tisztességesen és odaadóan
A SZOVJET együttmûködök az NKVD-vel a népelBELÜGY BESÚGÓJA VOLT.
VEZETÉS EZT TUDJA. NAGY IMRE IS TUDJA,
lenség minden fajtájának megsemHOGY A SZOVJET VEZETÉS TUDJA EZT. !
misítéséért vívott harcban."

HOGYAN LETT NAGY I
NAGY IMRE

ALAPVETÕEN EGY ÁTLAGOS

KÉPESSÉGÛ EMBER VOLT.
LÁNG-LELKÛ

NEM

VOLT SEM

FORRADALMÁR,

SEM

KIEMELKEDÕ POLITIKAI SZERVEZÕ, ÉS NEM
ÍRT SEMMI OLYAN TUDOMÁNYOS MÛVET SEM,
AMIRE

MA

EMLÉKEZNÉNEK.

HA

A

TÖRTÉNELEM NEM SZÓL KÖZBE, MA MÁR
LEGFELJEBB

EGY-KÉT
RÁ.

NAGY

TÖRTÉNÉSZ

1953
MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE LETT. 57 ÉVESEN, VOLT MÁR NÁLA
IDÕSEBB, VOLT FIATALABB IS. MIÉRT LETT
NAGY IMRE A KORMÁNY FEJE? AZÉRT, MERT
A SZOVJETUNIÓ VEZETÉSE EZT TANÁCSOLTA A
MAGYAR VEZETÉSNEK, AZ MEG ELFOGADTA.
1953 MÁRCIUSÁBAN MEGHALT SZTÁLIN, ÉS
EMLÉKEZNE

IMRE

JÚNIUSÁBAN

VÁLTOZÁSOK

INDULTAK

EL

A

SZOVJETUNIÓBAN IS. JÚNIUSBAN RÁKOSI
MÁTYÁS VEZETÉSÉVEL MOSZKVÁBAN TÁRGYALT

A

MAGYAR

KÜLDÖTTSÉGE.

EKKOR

KORMÁNYZÓ

PÁRT

SZOVJETUNIÓBAN
MÉG NEM ELÉG VILÁGOS, HOGY KI IS A
GAZDA, ÍGY LAVRENTYIJ BERÍJA, A SZOVJET
A

BELÜGYI SZERVEK FEJE VEZETI A SZOVJET

?
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GRÓSZ KÁROLY BESZÁMOLÓJA
tagja … 1937-38-ban számos jelentést
küldött Farkas és Vágó szovjetellenes
tevékenységérõl. További jelentései
alapján letartóztattuk és elítéltük
Manuelt, Lubarszkijt, Dubrovszkijt,
Barost, Kramert, Madzsart. Vologya adott
jelentést a most letartóztatott Steinberger,
Stukke, Sugár, Pollacsek, Karikás szovjetellenes tevékenységérõl is."
SAJÁT KEZÛLEG ÍRT LISTÁK

PARLAMENTI FOLYOSÓ, 1954 JÚNIUSA. LUKÁCS GYÖRGY (BALRÓL A MÁSODIK) NAGY IMRÉVEL
BESZÉLGET. LUKÁCS VALÓSZÍNÛLEG HALÁLÁIG NEM TUDTA, KI ÁRULTA EL

Három: A dokumentumok alapján az is
megállapítható, hogy Nagy Imre jelentései alapján több magyar, német és más
nemzetiségû kommunistát ítéltek el
"szovjetellenes, terrorista, ellenforradalmi, trockista" tevékenységért.
Szovjet részrõl jelezték, hogy az irattári
anyagok feltárása folytatódik, de a már
most rendelkezésünkre álló anyagok
között is erre vonatkozóan több
bizonyíték található. Az NKVD operatív
jelentései szerint Nagy Imre részt vett az
"Agrárszakemberek", a "Javíthatatlanok",
"A
kárhozottak
agóniája",
a
"Restaurátorok" elnevezésû ügyek
feltárásában. Matuszov, a belsõ elhárítás
egyik vezetõ munkatársának jelentése
szerint "Vologyán keresztül feltártuk és
megsemmisítettük az Agrárszakemberek
elnevezésû ellenforradalmi csoportot".

Merkulov belügyi népbiztoshelyettes
1941 júniusában a következõket jelentette
Malenkovnak, a párt egyik vezetõjének:
"Vologya,
született
1896-ban
Kaposvárott, magyar, a Szovjetunió
állampolgára, 1918-tól a bolsevik párt

A dokumentumokban megszólal maga
Nagy Imre is. Elõbb 38 olyan emberrõl
állít össze saját kezûleg írt listát, akikkel idézem - "a forrás szükség esetén baráti
viszonyt tud létesíteni". Egy késõbbi
listán, 1939 áprilisában már 150 név
szerepel. Közöttük - csak az ismertebbeket említem - Andics Erzsébet,
Balázs Béla, Berei Andor, Varga Jenõ,
Gábor Andor, Lukács György, Szántó
Zoltán, Münnich Ferenc. 1940-ben
ugyancsak saját kezûleg 15 fõs listát állított össze azokról a - idézem - "letartóztatottakról, akikrõl a forrás információkat
adott". Ezen szerepel Karikás Frigyes,
Hidas Antal, Manuel Sára neve is.
De mit mond errõl Nagy Imre? 1940.
március 20-án saját kezûleg írt önéletrajza szerint: "1930 óta együttmûködök az
NKVD-vel.
Megbízásuk
alapján
foglalkoztam sok népellenséggel. Az
Agrárintézetben végzett munkám során
1936-ig az alábbi népellenségeket
ismertem meg: Dubrovszkij, igazgató,
Lubarszkij,
helyettes,
Bergman,
tudományos titkár, Szpektator, osztályvezetõ, Steinberger, Stukke (németek),
Tarasmevics, Miholcsuk (lengyelek).

KI FELEL KARIKÁSÉRT?
KARIKÁS FRIGYES (1891-1938) AZ

ELEMI ISKOLA UTÁN INASKÉNT KEZDETT DOLGOZNI A

BOROSSEBESI IPARVASÚTI MÛHELYBEN, MAJD

BUDAPESTEN VOLT LAKATOS.
MOSZKVÁBA, RÉSZT VETT A POLGÁRHÁBORÚBAN. 1918-BAN HAZATÉRT. KISPESTEN A KMP TAGJA LETT. A VÖRÖS HADSEREG
LEGENDÁS 39-ES DANDÁRJÁNAK POLITIKAI BIZTOSA. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG BUKÁSA UTÁN
BÉCSBE MENEKÜLT, ONNAN MOSZKVÁBA. PÁRTMEGBÍZATÁSSAL 1928-BAN PÁRIZSBAN VÉGZETT
SZERVEZÕMUNKÁT. 1931-BEN TÉRT VISSZA MAGYARORSZÁGRA, 1932-BEN SALLAI IMRÉVEL ÉS
FÜRST SÁNDORRAL EGYÜTT LETARTÓZTATTÁK ÉS ELÍTÉLTÉK.1935-BEN KISZABADULT, A
SZOVJETUNIÓBA KÖLTÖZÖTT. OTT 1938-BAN LETARTÓZTATTÁK, ÉS KIVÉGEZTÉK.

1914-TÕL

ARADON,

KÉSÕBB

KATONA VOLT, HADIFOGOLYKÉNT ELJUTOTT
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SAJÁT KEZÛLEG ÍRT JELENTÉSEK, BESZERVEZÉSI NYILATKOZATOK, BELÜGYI KARTOTÉKOK. RÉSZLET
NAGY IMRE-VOLOGYA ÉRTÉKELÉSÉBÕL: "KEZDEMÉNYEZÕ ÜGYNÖK", "MUNKÁJA IRÁNT NAGY ÉRDEKLÕDÉST ÉS KEZDEMÉNYEZÕKÉSZSÉGET TANÚSÍT", "VOLOGYA MINDIG ÉRTÉKES ANYAGOKAT ADOTT A
MAGYAR POLITIKAI EMIGRÁCIÓHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK SZOVJETELLENES TEVÉKENYSÉGÉRÕL."
Ugyancsak ismertem sok magyar politikai emigránst, akiket a nép ellenségeként letartóztattak. Kun Bélát 1928
óta ismertem, Bokányival egy házban laktam, Vági Istvánt 1923 óta ismerem …"
Csupán példaként idézem Nagy Imre 1936.
január 2-i feljegyzését: "kötelességemnek tartom jelenteni, hogy Lubarszkij, a Nemzetközi
Agrárintézet igazgatója szovjetellenes magatartást tanúsít, a beszélgetések során kijelentéseket tett a szovjet hatalom ellen, kapcsolatban áll az ellenforradalmár Zinovjevvel. Kérem
tegyék lehetõvé, hogy szóban részletesebben
jelenthessek."
Rendelkezésünkre áll Nagy Imre késõbbi
részletes vallomása és a bírósági ítélet is, ami
alapján az illetõt 3 évi számûzetésre ítélték.
Egy szovjet ügynök saját kezûleg írt jelentése
szerint Nagy Imre õt is arra biztatta, hogy a
magyar emigránsokról anyagokat gyûjtsön. A
magyar emigráció tagjai sejtették, hogy Nagy
együttmûködik az NKVD-vel, s többen provokátornak tekintették. Idézek Nagy Imre
egyik jelentésébõl: "Az Új Hang

szerkesztõségében öt fõbõl álló különleges
bizottság jött létre. … Minden jel arra mutat,
hogy az öt fõ tevékenysége túlmegy a
szerkesztõség feladatkörén, s a külföldön élõ
magyarok
kérdésével
foglalkozik.
…Pontosabb adatokat a forrásnak nem sikerült
megtudnia, mivel teljesen elszigetelik a
szerkesztõség belsõ ügyeitõl. Attól a pillanattól

kezdve, hogy a forrás az NKVD megbízásából
elkezdte
munkáját
az
Új
Hang
szerkesztõségében … számos olyan
körülményt észlelt, ami akadályozza a sikeres hírszerzõ munkát". Azokat is jól
ismerjük, akikre Nagy Imre utal: Lukács
György, Gerõ Ernõ, Szántó Zoltán, Gábor
Andor.

A NAGY IMRE KORMÁNY TAGJAINAK FOGALMA SEM VOLT ARRÓL, KICSODA A MINISZTERELNÖK
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A BESÚGÁS ÁLDOZATAI
NAGY IMRE JELENTÉSEI ALAPJÁN A MAGYAR EMIGRÁCIÓBÓL - EDDIGI ISMERETEINK ALAPJÁN
- 25

FÕT TARTÓZTATTAK LE ÉS ÍTÉLTEK EL.

LISTÁJÁBÓL

NAGY IMRE 150

FÕS LISTÁJÁBÓL

6

FÕT,

15

FÕS

15

ÉVRE,

9 FÕT, A 38 FÕS LISTÁJÁBÓL 10 FÕT ÍTÉLTEK EL

MAGYAR LAJOS ÚJSÁGÍRÓT, A KOMINTERN VB KELETI TITKÁRSÁGÁNAK HELYETTES VEZETÕJÉT HALÁLRA,
MADZSAR JÓZSEF ORVOST, A TÁRSADALMI SZEMLE EGYKORI SZERKESZTÕJÉT 10 ÉV BÖRTÖNRE,
SUGÁR ANDRÁST, A SZOVJET RÁDIÓ OSZTÁLYVEZETÕJÉT HALÁLRA,
POLLACSEK LÁSZLÓT, A KREML KÓRHÁZ OSZTÁLYVEZETÕ FÕORVOSÁT, AKI NAGY KEZELÕORVOSA
KARIKÁS FRIGYES ÍRÓT, ÚJSÁGÍRÓT HALÁLRA,
BAROS LÁSZLÓ ÚJSÁGÍRÓT HALÁLRA,
FARKAS GÁBOR MÉRNÖKÖT HALÁLRA,
MANUEL SÁRA NYUGDÍJAST 5 ÉV BÖRTÖNRE,
MÜLLER ERNÕT, A THÄLMANN KLUB HELYETTES VEZETÕJÉT HALÁLRA,
HIDAS ANTAL, ÍRÓT 8 ÉVRE,
VÁGI ISTVÁNT, A MAGYARORSZÁGI SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ELNÖKÉT HALÁLRA,
HEVESI GYULA MÉRNÖKÖT 8 ÉVRE,
WIMMER ERNÕ SZAKSZERVEZETI VEZETÕT HALÁLRA,
GOLD GÉZA MUNKÁST HALÁLRA,
HAJDÚ PÁL ÚJSÁGÍRÓT HALÁLRA,
RÁKOS-MARSCHOWSKI FERENC ÉPÍTÉSZT 8 ÉVRE,
VÁGÓ BÉLÁT, A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VOLT BELÜGYI NÉPBIZTOSÁT HALÁLRA,
KÁROLYI GRÉTA TITKÁRNÕT 3 ÉV SZÁMÛZETÉSRE,
VARJAS ELEMÉR MINISZTÉRIUMI ALKALMAZOTTAT HALÁLRA,
GRELYNER JÓZSEF ÚJSÁGÍRÓT 10 ÉVRE.
LUKÁCS GYÖRGYÖT HALÁLRA ÍTÉLTÉK, DE A BÍRÓSÁGI ÍTÉLETET 1941-BEN FELÜLVIZSGÁLTÁK.
Amikor az említett anyagokat megkaptuk,
sokáig gondolkodtunk: mi tévõk legyünk?
Sok minden szólt amellett, hogy e dokumentumokat ne ismertessük semmilyen formában. Meggyõzõdésem azonban, hogy
önöknek, a Központi Bizottság tagjainak
errõl tudniuk kell, s a döntés is közös
felelõsség kell hogy legyen. Mérlegelnünk
kell, hogy a 20-as, 30-as évek cselekedeteit
nem lehet a mai mércével megítélni. Az
akkori viszonyok között a belügyi
szervekkel, a forradalmat védelmezõ
intézményekkel való együttmûködés a

proletárforradalom õszinte szolgálatának
tûnt, sõt minden bizonnyal részben az is
volt. Az is biztos, hogy sokan azok közül,
akik ezt vállalták, meggyõzõdésbõl tették.
Ez azonban nem változtat azon az igazságon, hogy az ügyet különbözõ módon lehet
szolgálni, s Ady gondolatával élve, voltak
olyanok is, akik emberek tudtak maradni az
embertelenségben.
Megkérdezhetik: nem sértjük-e a reformpolitikus emlékét, nem akarjuk-e
deheroizálni az MSZMP egyik alapítóját?
Meggyõzõdésem, hogy Nagy Imre életútjá-

IS VOLT,

nak megítélésében a döntõ nem az, amit
most megtudtunk.
Az MSZMP számára Nagy Imre, mint a
szovjet vezetés által inspirált 1953-as
reformprogram kidolgozója, az 1956-os
párt- és állami vezetõ munkássága fontos.
Tevékenységébõl azt tekintjük értéknek,
amit a demokratikus szocializmusért, a
szabad,
független,
szocialista
Magyarországért tett.
Nem engedhetjük meg, hogy az
igazsággal való szembenézés terhe a
következõ nemzedékek vállát nyomja.
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A BESZÉD VÉGET ÉR...
Nem engedhetjük meg azt sem, hogy
ezzel mások visszaéljenek, vagy az
információkat ellenünk fordítsák.
Nagy Imre reformpolitikusi értékén
mit sem változtatnak ezek a dokumentumok,
de
összetettebben
láthatjuk életútját, jobban megérthetjük, milyen motívumok mozgatták
tevékenységét.
A TELJES KÉP - PÉLDAKÉP?
Az összetett, árnyalt kép nélkül a mai
politikai értékítéletünk sem lehet
helyes. Csak ennek birtokában dönthetünk felelõsen arról, hogy kit állítunk példaképként a jövõ nemzedéke
elé.
Jogosan merülhet fel a kérdés, vajon
helyes volt-e most a kongresszus és a
parlamenti választások elõtt szólni e
dokumentumokról. Úgy vélem, nem
vállalhattuk azt, hogy e kérdéseket a
kongresszusra halasztjuk. A kongresszust nem terhelhetjük ezzel, ott a
jövõrõl kell döntenünk.
Döntésünknél mérlegelnünk kell azt
is, hogy a választások elõtt az
említett dokumentumok nyilvánosságra
hozatala
természetesen
bizonyos politikai kárt okozhat. De a
választások során a kérdés felmerülhet, tehát önöknek tudniuk kell róla.
Az említett körülményeket figyelembe véve azonban azt javaslom, hogy a
dokumentumokat ne publikáljuk.
Megjegyzem, hogy a Szovjetunió
Kommunista Pártjának vezetése teljes mértékben belátásunkra bízta,
miként cselekszünk e dokumentumokkal.
KEDVES ELVTÁRSAK!

A

FENTI MEGFONTOLÁSOK ALAPJÁN

JAVASOLOM: A TÁJÉKOZTATÁST VEGYÉK

TUDOMÁSUL.

A

DOKUMEN-

TUMOKAT NE PUBLIKÁLJUK."

G RÓSZ K ÁROLY

A SZÖVETSÉGESEKET 1945-BEN MAGYARORSÁGON KÉPVISELÕ KLIM VOROSILOV MARSAL
TUDTA KI IGAZÁBÓL NAGY IMRE. NAGY IMRE IS TUDTA, HOGY TUDJÁK

SZOVJET BELHARC
A NAGY IMRE-PAPÍROK KÖRÜL
1989. júniusában volt Nagy Imre újratemetése.
A készülõdõ kapitalista ellenforradalom
nagyszabású tömegakciója. Vlagyimir
Krjucskov, a Szovjetunió Állambiztonsági
Bizottságának (KGB) elnöke júniusban jelzi
Grósz Károly, akkori magyar pártfõtitkárnak,
hogy a KGB levéltárában találtak dokumentumokat Nagy Imrérõl. Jöjjön értük valaki!
Grósznak kapóra jön a lehetõség, mivel mindenképpen szeretné a szovjet vezetés hangulatát kipuhatolni. Közvetlen munkatársát,
Thürmer Gyulát küldi Moszkvába. Thürmer
1989. június 25-26-án két nap leforgása alatt
találkozik Mihail Gorbacsov fõtitkárral,
Alekszandr Jakovlevvel, az SZKP titkárával,
Nyikolaj Rizskov miniszterelnökkel és természetesen Krujcskov KGB-elnökkel.
Világossá válik, hogy a szovjet vezetés
megosztott. Gorbacsov megüzeni Nyers
Rezsõnek, hogy "ismerik és tisztelik a
Szovjetunióban", de csak akkor számíthat a
szovjet félre, ha együttmûködik Grósz
Károllyal. Rizskov hozzá teszi: "Nyers elvtárs
kiegyensúlyozó szerepe döntõ lehet a két önálló irányzatot képviselõ vezetõ, Grósz és

Pozsgay elvtárs között." Jakovlev viszont - bár
ekkor már óvatosan - de Pozsgay Imre mellé
áll. Rizskov üzen Németh Miklós, akkori magyar miniszterelnöknek is: ne álljon a jobboldal mellé!
Krjucskov a magyar politikai küzdelemben
Grószt támogatja, mint akitõl leginkább
várható a magyar szocializmus megvédése. A
többieket ismeri, semmilyen illúziója nincs
velük kapcsolatban. A Nagy Imre-titkot is
régóta ismeri. A KGB azonban nem szokott
dokumentumokat átadni. Krjucskov úgy akar
a magyar kommunistáknak segíteni, hogy
elõveteti a dokumentumokat és igyekszik
rábírni az SZKP Politikai Bizottságát, hogy
hivatalosan adják át, még a temetés elõtt,
hiszen így lehet megvilágítani Nagy Imre igazi
arcát. A szovjet vezetés - Jakovlev nyomására
- ebbe nem megy bele. Krjucskov gyõzködi
Gorbacsovot, aki ide is, oda is játszik, és így
végül kompromisszum születik. A papírokat
átadják, de nem a temetés elõtt, hanem már
utána. Nem az SZKP szintjén, hanem kvázi
baráti alapon. A politikai bomba megjön, de
félig hatástalanítva.
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GRÓSZ KÁROLYNAK NEM VOLT RECEPTJE
Grósz Károly mendemondákat hallott Nagy Imrérõl, de nem ismerte a
titkot. Eleinte nem is tudta, hogy
mit kezdjen a Szovjetunióból jött
anyagokkal.
1988 májusában
belecsöppent a fõtitkári feladatba,
novemberéig még miniszterelnök is
volt. Olyan volt, mint egy orvos,
aki kitûnõen megmondja, miben
szenved a beteg, csak éppen meggyógyítani nem tudja. Grósz
Károly kitûnõ diagnózist adott a
magyar szocializmusról, de a
gyógymódot csak találgatta.
A Nagy Imre-iratokat félre tette.
Thürmer azt tanácsolta neki, hogy robbantson. Mondja meg a pártnak, a társadalomnak, hogy Nagy Imre rehabilitálásával nemcsak Kádár Jánost köpik
szembe, de egész eddigi életüket is.
Modernizáció és reform címén a szocializmus felszámolása folyik, ez pedig
nem más, mint ellenforradalom.
Mutassa fel a vörös lobogót legalább az
MSZMP azon tagjainak, akik még nem
fáradtak bele a huzavonába, és hajlandóak lennének valamit tenni. Nagy
Imre ügynöki múltjának leleplezése
ebben segít valamit, de nem ez a lényeg.
Nagy Imrével és a szocializmus ellen
irányuló ellenforradalommal Grósz
elvtárs veheti fel a harcot. - hangzott a
tanács.
THÜRMER AZT
MONDJA MEG A

GRÓSZNAK,

TA N Á C S O LTA

R E H A B I L I T Á L Á S Á VA L N E M C S A K
EGÉSZ

EDDIGI

SZOCIALIZMUS

ÉLETÜKET

AZ 56-OSEMLÉKMÛHELYE A FELVONULÁSITÉREN.
ANNÓA SZTÁLIN -SZOBORÁLLTITT.

ROBBANTSON.

IS.

KÁDÁR JÁNOST

NAGY IMRE

KÖPIK SZEMBE, DE

MODERNIZÁCIÓ ÉS REFORM CÍMÉN A
F O LY I K , E Z P E D I G N E M M Á S , M I N T

FELSZÁMOLÁSA

ELLENFORRADALOM.

MSZMP
VONÁBA,

HOGY

P Á RT N AK, A TÁRSADALOMNAK, HOGY

M U TA S S A

FEL A VÖRÖS LOBOGÓT LEGALÁBB AZ

A Z O N TA G J A I N A K , A K I K M É G N E M F Á R A D TA K B E L E A H U Z A É S H A J L A N D Ó A K L E N N É N E K VA L A M I T T E N N I .

Grósz
azonban
úszott
az
eseményekkel. Némileg fékezte õket,
de nem tudott, nem akart irányukon
változtatni. Nem volt bátorsága a párt
tömegeihez
fordulni.
Végül
megszületett a döntése.
A Központi Bizottság elé viszi a dokumentumokat, és mindenki gondolkozzon el. Jól ismerte az akkori
pártvezetést, amelynek többsége már
meghasonlott vagy elitta az eszét, egy
részük pedig már lelkét is eladta a polgári ellenzéki erõknek, sõt a rend-

szerváltásban érdekelt imperialista
erõknek. A Nagy Imre-titok azonban
még ezt a Központi Bizottságot is
megrendítette. Néma csendben hallgatták végig. Talán egy valaki suttogta
kifelé menet: olyanok a hõseink is,
amilyenek mi magunk vagyunk.
A Nagy Imre-papírok eltûntek az irattárban. Az 1989-90-es ellenforradalom
gyõztesei ma átírják a történelmet, és
merõ hazugságként, szovjet trükként
igyekeznek beállítani Nagy Imre tagadhatatlan ügynöki múltját. !
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HÍREK

A KOMMUNISTÁK FOLYTATJÁK

IZRAEL: GYILKOS!
MINTEGY

SZÁZ IZRAELI BÉKEAKTIVISTA

TÜNTETETT SZOMBAT ESTE

DAN HALUC

VEZÉRKARI FÕNÖK TEL-AVIVI REZIDENCIÁJA ELÕTT, ELÍTÉLVE AZ ELÕZÕ NAPI,
CIVIL

ÁLDOZATOKAT

TÜZÉRSÉGI

SZEDÕ

TÁMADÁST

IZRAELI

EGY

GÁZAI

ÖVEZETI STRAND ELLEN.

"GYILKOS!" KIABÁLTÁK
A
TÜNTETÕK
HALUC
ALTÁBORNAGY
ABLAKA
ALATT.
A
TILTAKOZÓK KÖZÖTT OTT VOLT DANA
OLMERT, EHUD OLMERT KORMÁNYFÕ
LÁNYA IS. "DANA OLMERT MAGÁNSZEMÉLYKÉNT JÖTT EL, ÉS AMIKOR LÁTTA, HOGY
FÉNYKÉPEZIK, ELHAGYTA A HELYSZÍNT" MONDTA ÚJSÁGÍRÓKNAK JONATÁN POLÁK,
AZ EGYIK SZERVEZÕ. "SENKI SEM MONDHATJA, HOGY NEM TUDTUK - FOLYTATTA. HA OLYAN ÖVEZETET BOMBÁZNAK, AHOL
CIVIL LAKOSSÁG VAN, BIZONYOS, HOGY
LESZNEK HALOTTAK ÉS SEBESÜLTEK."

UKRÁN DEMOKRÁCIA
KITOLONCOLTÁK
NATO-ELLENES

UKRAJNÁBÓL
KRÍMI

VOJTÌCH FILIP. CSEH- ÉS MORVAORSZÁG KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK ELNÖKE
EGY

IFJÚSÁGI

(KÖZÉPEN) ÉS JOZEF SEVC, A SZLOVÁK KOMMUNISTA PÁRT ELSÕ EMBERÉVEL

SZERVEZET OROSZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ
VEZETÕJÉT.

ALEKSZEJ DOBICSINT

A

HIVATALOS INDOKLÁS SZERINT AZÉRT

ÁTTÖRÉS
(PRORIV) NEVÛ SZERVEZET VEZETÕJÉNEK
TEVÉKENYSÉGE "ÁRTHATNA UKRAJNA
ÉRDEKEINEK". DOBICSIN CSALÁDJÁVAL
EGYÜTT AZ UKRAJNAI SZEVASZTOPOLBAN
ÉLT, AHOL ÉLÉRE ÁLLT AZ ÁTTÖRÉS
IFJÚSÁGI MOZGALOMNAK, AMELY ELSÕSORBAN NATO-ELLENES TÜNTETÉSEIVEL
IRÁNYÍTOTTA MAGÁRA A FIGYELMET.
DOBICSINT SZEVASZTOPOLBAN VETTÉK
ÕRIZETBE AZ UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT EMBEREI, ÉS JUTTATTÁK ÁT OROSZ
TERÜLETRE. CSALÁDJA SZEVASZTOPOLBAN MARADT.
TOLONCOLTÁK KI MERT AZ

Nagyon drukkoltunk a szlovák
kommunistáknak, hogy õrizzék
meg parlamenti helyeiket. Sajnos,
nem sikerült. 3, 88 százalékot
értek el, ami kevesebb, mint az 5
százalékos küszöb. 2002-ben a
kommunista sikernek két oka volt.
Az akkori szlovák szocialisták
végletesen meggyengültek, és
szavazóik közül sokan a kommunistákra szavaztak. Ehhez kellett az
is, hogy a Szlovák KP tagjai
végigjárják az egész országot. Az
elmúlt négyben azonban jelentõs
változások történtek. A kommunisták most is sokat dolgoztak, de
ellenfeleik megkísérelték megvásárolni a kommunista képviselõk
egy részét, és a vezetésben is megjelent egy - a kapitalizmussal
megalkuvó - szárny. A Szlovák KP
leküzdötte a betegséget, de mindez
nem múlt el nyomtalanul. Az idei

választási eredmény döntõ oka
azonban másban keresendõ. A 41
éves
ügyvéd,
Robert
Fico
vezetésével felépült egy olyan szociáldemokrata jellegû párt, amely
már semmiben sem kötõdik a
múlthoz, és megtanulta kihasználni a média lehetõségeit. A választásokat most ez a párt, a
Szociáldemokrácia
(Smer-SD)
nyerte meg. A másik ok az emberek
általános csalódottsága, ami kifejezõdik az alacsony, 54, 67 százalékos részvételben. Az embereket a
kilátástalanság szélére taszították
azok a tõkés reformok, amelyeket
az egészségügyben, oktatásban
Szlovákiában már végrehajtottak.
A Szlovák Kommunista Párt nem
adja fel a szociális igazságosságra
épülõ programját. - nyilatkozta
Jozef Sevc, a párt nálunk is jól
ismert elnöke. !

KÜLFÖLD

CIA GÉPEK

MAGYARORSZÁGON
Az Amnesty International (AI) nyilvánosságra hozta azokat a birtokában
lévõ információkat, amelyekrõl azt
feltételezi, hogy kapcsolatban állhatnak a
CIA fogolyszállítási programjával.
Az AI azt feltételezi, hogy a CIA
fogolyszállítási programjával kapcsolatban állhat az a repülõgép, amely 2005
októberében Izlandról repült Budapestre,
majd másnap továbbrepült, s célállomása
ismeretlen volt. A repülõgép megfigyelõk
leírása szerint a Közel-Kelet irányába
haladt. Szintén ilyen kapcsolatot
feltételez az AI azzal a repülõgéppel
kapcsolatban, amely 2003 májusában a
jordániai
Ammánból
érkezett
Budapestre, és még aznap továbbrepült
Frankfurtba.
Az Amnesty International adatai szerint
2005 januárjában Kuvaitból repült
Budapestre egy gép, s még aznap továbbrepült Rómába. 2005. szeptember 4-én
az új-foundlandi Ganderbõl repült egy
másik gép Budapestre, s még aznap
továbbrepült Biskekbe (Kirgizisztán),
másnap visszarepült Budapestre, majd
onnan Ganderbe.
Az AI semmilyen feljegyzést nem talált
arról a két járatról, amely 2004 augusztusában, és november 20-án Budapesten
szállt le és fel: "arról, hogy ez a két járat
honnan érkezett illetve hova repült
tovább". A nemzetközi szervezet szerint
ezekben az esetekben nemcsak a
nemzetközi jogot sérthette meg a magyar
állam, hanem a hatályos hazai jogszabá-

lyokat is. A közlemény hivatkozik a
4/1998. (I. 16.) kormányrendeletre a
magyar légtér igénybevételérõl, amely
"kimondja,
hogy
feltartóztatható
(elfogható) és leszállásra felszólítható az
a légi közlekedésben résztvevõ légi
jármû, amelyet felismerhetõen jogellenes
célra használnak".
Az AI választ vár arra, hogy kért-e valaha az Egyesült Államok kormánya fel- és
leszállási engedélyt a magyar hatóságoktól a fogolyátadási programban résztvevõ
járatok számára, s a magyar hatóságokat
informálták-e arról, hogy a CIA gépei
használják a repülõtereket, s ha igen,
akkor ezekre a megkeresésekre mi volt a
magyar fél válasza.
A szervezet tudni szeretné azt is, hogy
kért-e a magyar kormány bármiféle visszaigazolást a fent említett járatok
céljáról, s ha igen, akkor milyen információkat kért, illetve milyen eljárás
következett, ha a kérdésekre nem érkezett
válasz. Kérdés az is, hogy folytatott-e
már a magyar kormány vizsgálatot a fent
felsorolt járatokkal kapcsolatban, s az AI
elvárja, hogy a magyar szervek hozzák
nyilvánosságra annak eredményét.
Fodor Márk, az AI magyarországi igazgatója az általa aláírt közleményben
kitér arra is, felkérik mindazokat, akik
hivatalosan is találkozni fognak Bush
amerikai elnökkel, hogy szólítsák fel a
guantanamói támaszpont bezárására és
a fogolyszállítási program befejezésére. !
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KOMMUNISTÁK A
NEPÁLI KORMÁNYBAN
A nepáli maoista felkelõk csatlakoznak a
hamarosan megalakuló ideiglenes kormányhoz. Ezt maga a felkelõk vezetõje
jelentette be pénteken a katmandui kormány magas rangú tisztségviselõivel
való találkozója után.
"Történelmi döntés született, és új irányba visszük az országot" - mondta
Pracsandra parancsnok, a Nepáli
Kommunista Párt vezetõje, miután eddig
példa nélkül álló egész napos tárgyalást
folytatott az ország új miniszterelnökével, Giridzsa Praszad Koiralával és a kormánykoalíció hét pártjának vezetõivel. A
megállapodás új ideiglenes alkotmány
kidolgozását irányozza elõ, és úgy rendelkezik, hogy ENSZ-felügyeletet kell
létesíteni a nepáli hadsereg és a maoista
harcosok felett egyaránt. Mindazonáltal
nincsen szó ez utóbbiak leszerelésérõl.
Ez volt az elsõ eset a maoista felkelés
kitörése (1996) óta, hogy Pracsandra valódi nevén Puspa Kamal Dahal találkozott az ország vezetõivel. Éveken
át nem is volt látható, legfeljebb eldugott,
a felkelõk ellenõrzése alatt álló falvakban jelent meg. Most maga Krisna
Szitaula
belügyminiszter
repült
helikopteren Nepál nyugati részére egy
meg nem nevezett helységbe, hogy felvegye Pracsandrát, és magával vigye
Katmanduba.
Közben elkezdõdött a Nepálban
bebörtönzött maoista gerillák tömeges
szabadon engedése is.
A tíz évig tartó háború mintegy 13 ezer
halálos áldozatot követelt, és súlyos
károkat okozott a himalájai királyság létfontosságú idegenforgalmi ágazatának.
Az új nepáli kormány akkor lépett
hivatalba, amikor Gianendra király a
több héten át tartó monarchiaellenes tüntetések és általános sztrájk után lemondott áprilisban a 2005. februárjában
kihirdetett abszolút hatalmáról. Az új
kormány több száz lázadót szabadon
engedett, ejtette velük szemben a terrorizmus vádját, beleegyezett a tûzszünetbe
és az alkotmány újrafogalmazásába. Ez
utóbbi a kommunista felkelõk egyik
alapvetõ követelése volt, ezen buktak
meg 2001-ben és 2003-ban a béketárgyalások. !
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STOP BUSH!
Nem részesült szívélyes fogadtatásban a 21én Bécsbe látogató George W. Bush elnök.
Számos szervezet, köztük az Osztrák
Kommunista Párt (KPÖ) háromnapos programsorozattal hívja fel a figyelmet az
amerikai imperializmus agressziójára. Már
hétfõn kezdetét veszi a kerekasztalbeszélgetések sorozata, a "Bush háborúja" és
"Hangok egy másik Amerikáért" címmel. A
rendezvényeken részt vesz a Bush-sal egy
idõben érkezõ Cind egy Sheehan is, egy
Irakban elesett amerikai katona édesanyja,
aki azzal vált híressé, hogy hetek óta az
elnök farmjánál táborozik. Célja, hogy
választ kapjon kérdésére: "Miért ölted meg
a fiamat?". Bush azonban aligha fog valaha
is válaszolni az elkeseredett édesanyának.
Szerda reggel a tiltakozás az osztrák diák-

lányok tüntetésével kezdõdik 9 órakor, délben kulturális is politikai programokat rendeznek a Votivparkban az egyetemnél,
délután 5-kor pedig elér csúcspontjához a
rendezvénysorozat. Ekkor kezdõdik ugyanis a fõ tüntetés, melyre nagy tömegeket
várnak, este pedig zenei programok várják a
tüntetõket, a bécsi Arenában ugyanis számos neves zenekar részvételével tartják
meg a "Rock gegen Bush", azaz rock Bush
ellen nevû koncertet.
A bécsi demonstrációról a jövõ heti számunkban
bõvebben
beszámolunk.
Ugyanebben a számban olvashatják a
Magyar Kommunista Munkáspárt és a
Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági
Szövetség részvételérõl szól írást a
budapesti tüntetésen való részvételrõl.

TILTAKOZTAK A JAPÁN KOMMUNISTÁK
Számos politikai szervezet tiltakozott
június 11-én a japán Chitose városában
egy amerikai légitámaszpont tervezett
építése ellen. Az F-15-ös harcirepülõket
Okinawa városából telepítenék oda, a
több mint másfélezer résztvevõ azonban határozottan kifejezte nemtetszését
a tervvel kapcsolatban. A Japán
Kommunista Párt (JKP) nevében
Akamine Seiken elmondta: "A japán
kormány bármit megtesz, amire az
USA kéri, ezért nem bízhatjuk rájuk a
lakosok biztonságát" - írja az Akahata,
a JKP lapja.

HARC A XXI. SZÁZAD SZOCIALIZMUSÁÉRT
Július 8. és 10. között tartják
Sydneyben a 35. Nemzeti Ellenállási
Konferenciát. A találkozó célja, hogy
segítse a fiatalokat a szervezett harcban a rasszizmus, a háború és a
munkavállalók jogainak sárba tiprása
ellen. Kiemelten fontos céljuk, hogy
együttmûködjenek Latin-Amerikával,
különösen Venezuelával és alaposan
megismerjék a Bolivári Forradalmat.
Az Ausztrália egész területérõl összegyûlõ fiatalokat olyan országok
küldöttei
segítik
majd,
mint
Venezuela, Indonézia és Új-Zéland.

TÜNTETÉS WASHINGTONBAN
Az Egyesült Államok különbözõ
részeirõl érkeztek küldöttségek a Katrina
hurrikán kitelepített túlélõi közül, hogy
tüntessenek Washingtonban. A június 13i tüntetés oka az volt, hogy a kormány
beszüntette a túlélõk számára a lakóhelybiztosítási programot, melyet eredetileg
18 hónaposra ígértek, ám egy év sem telt
bele, hogy félbehagyták. A tüntetõk körbevették az elsõsegélynyújtásra illetékes
szövetségi szervezet, a FEMA székházát,
akik azonban még arra sem méltatták
õket, hogy sajtótájékoztatójukra küldjenek valakit.

TÖRTÉNELMÜNK

PORTRÉ:
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ÉVFORDULÓK

Makszim Gorkij
Június 8.

1965-ben az amerikai csapatok engedélyt kapnak a Vietnam elleni offenzíva megindítására.
Június 12.

EZEN A NAPON, 1936. JÚNIUS 18-ÁN HALT
MAKSZIM GORKIJ, OROSZ-SZOVJET
ÍRÓ. NYIZSNIJ-NOVGORODBAN SZÜLETETT 1868. MÁRCIUS 28-ÁN. KORÁN
ÁRVASÁGRA JUTOTT, IFJÚSÁGÁT VÁNDORLÁSSAL TÖLTÖTTE, S EKKOR VÁLASZTOTTA A GORKIJ, AZAZ A KESERÛ ÁLNEVET.
KÉSÕBB SZINTE VALAMENNYI MÛVÉNEK
TÉMÁJA VÁNDORÉVEIBÕL EREDT. 1905BEN A FORRADALOMBAN VALÓ RÉSZVÉTELE MIATT LETARTÓZTATTÁK, ÉS CSAK

MEG

NEMZETKÖZI TILTAKOZÁSRA ENGEDTÉK
SZABADON.
1905-TÕL A BOLSEVIK PÁRT TAGJA VOLT, S
SZEMÉLYESEN ISMERTE LENINT IS. 1906BAN EMIGRÁLT, ELÕBB AZ AMERIKAI
EGYESÜLT ÁLLAMOKBA, MAJD CAPRI
SZIGETÉRE UTAZOTT. PÁR ÉV MÚLVA,
1913-BAN AZONBAN HAZATÉRÉSE UTÁN A
ZVEZDA ÉS A PRAVDA MUNKATÁRSA LETT,
MAJD 1915-BEN SAJÁT NAPILAPOT ALAPÍTOTT, A LETOISZT. 1917-BEN, AZ
OKTÓBERI FORDULAT ALATT A NOVAJA
ZSIZNYBEN PUBLIKÁLT.
GORKIJ 1921-BEN TÜDÕBETEGSÉGET
KAPOTT, S ISMÉT ELHAGYTA A SZOVJETUNIÓT, NÉMETORSZÁGBA, CSEHORSZÁGBA,
MAJD
OLASZORSZÁGBA
(SORRENTO) UTAZOTT. CSUPÁN HÉT ÉV
MÚLVA, 1928-29- BEN TETT LÁTOGATÁST
ÚJRA A SZOVJETÚNIÓBAN. 1931-BEN
AZTÁN VÉGLEG HAZATÉRVE ÜNNEPELT
ÍRÓVÁ VÁLT.
Õ VOLT A SZOVJET ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK
ALAPÍTÓJA. HÍRES REGÉNYE AZ ANYA, S
ISMERT
SZÍNMÛVE
AZ
ÉJJELI
MENEDÉKHELY, VALAMINT A JEGOR
BULICSOV ÉS A TÖBBIEK.
GORKIJ ÓRIÁSI SZEREPET JÁTSZOTT A
SZOVJET IRODALOM TÖRTÉNETÉBEN. A
SZOCIALISTA REALIZMUS LEGNAGYOBB
ALAKJA.

Megalakul a Magyar Dolgozók Pártja
Ezen a napon, 1949. június 12-én, a Magyar Kommunista Párt és a
Szociáldemokrata Párt egyesülésébõl létrejött a munkásegység letéteményese a
Magyar Dolgozók Pártja. Már 1948-ban a két munkáspárt egyesülésének
elõkészítésére közös Politikai Bizottságot és közös Szervezõ Bizottságot hoztak
létre. Az új párt elnöke a volt szociáldemokrata Szakasits Árpád, fõtitkára a
kommunista Rákosi Mátyás, fõtitkárhelyettesei pedig Farkas Mihály, Kádár
János és Marosán György lettek. A Magyar Dolgozók Pártja az 1956-os ellenforradalom idején megszûnt és Magyar Szocialista Munkáspárt néven mûködött
tovább.
Június 16.

1977-ben, ezen a napon választották Leonyid Brezsnyevet Szovjetunió
államfõévé.
1906. december 19-én (az új naptár szerint 1907. január 1.) született 1982.
november 10-én hunyt el. A Szovjetunió vezetõje volt 1964 és 1982 között.
1964–1982 között a Szovjetunió Kommunista Pártjának fõtitkára volt, és kétszer is betöltötte a Legfelsõbb Tanács Elnökségének elnöki posztját (államfõ),
1960–1964 között és 1977–1982 között.
Június 17.

1953. június 17-én ellenforradalmi kísérlet tört ki a Német Demokratikus
Köztársaságban, fõleg Kelet-Berlinben.
A lakosság tiltakozása alapvetõena szocialista társadalmi rend építése terén
hozott túlfeszített intézkedésekre, a gazdasági nehézségekre (amelyekben a
jóvátétel magas összege is közrejátszott) vezethetõ vissza. Viszont az utcai
zavargások kezdeményezõi nyugatról átszivárgott provokátorok voltak (akkor
még nem állt a berlini fal!). Néhány nap múlva szovjet városparacsnok elrendelte a szükségállapotot a rend helyreállítására.
Június 19.

1953-ban az Amerikai
Egyesült Államokban
kémkedésért vádjával
kivégzik Ethel és
Julius Rosenberget.
A fasizálódó Amerikában, a McCarthykorszkban, az atomtitokért halállal fizettek.
Június 19.

1933-ban letartóztatták Kádár Jánost, a Kommunista Ifjúmunkások
Magyarországi Szövetségében kifejtett szervezõ munkájáért.
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