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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
H ÁBORÚ - ADAT- ADATHÁBORÚ

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.

S ZÁMJELTÁVÍRAT

MINDEN MAGYAR

KIRÁLYI KÖVETSÉGNEK

A Kossuth tér elcsitult, a rendõrség
is pihen, bizony egyik fél sincs
felkészülve
hosszabb
kemény
összetûzésekre.
Egyik
francia
ismerõsöm szerint - õ mondhat ilyet az egész olyan, mint egy operettrendõrség harca operett-tüntetõkkel.
A háború most az adatok terén folytatódik. A rendõrség adatokat,
listákat kért több kórháztól azokról a
betegekrõl, akik október 23-án kerültek hozzájuk. Nem csak a vélt vagy
valós bûnösökrõl, hanem úgy zusammen.
Van kórház, amely szemrebbenés
nélkül adott. Van, amelyik nem. A
Péterfy igazgatója közölte: majd
akkor ad, ha az ombudsman így nyilatkozik. Nos, nem értek pár dolgot.
Egy, a rendõrség nem tudja, hogy
milyen adatokat kérhet? Ha tudja,
miért kér olyat, amilyet nem
kérhetne?
Ha mégis ilyet kér, hivatalból mit
csinál az ügyész? Kettõ, ha a
rendõrség törvényesen kér adatokat,
mirõl beszél a kórház? Ha nem
törvényesen kér, miért vár az
ombudsmanra, miért nem megy a
bíróságra? Három, milyen az a
rendõrség, amely ilyen primitív
módon gyûjt anyagot az egész országot érintõ ügyben?

Gyermekkorom kedvenc történésze
volt Karsai Elek. Az egyik könyvét
nevezte el így. Ilyen táviratokat,
szigorúan titkos rendeleteket manapság is küldenek a nagykövetségekre.
Ilyen lehetett Gémesi Ferenc távirata
is, amelyet a magyar nagyköveteknek küldött arról, hogy
miként kell odakint magyarázni az
október 23-i eseményeket. A Fidesz
rögtön felplankolta az ügyet, mondván a kormány lejáratja az ellenzéket. Nekem több bajom is van az
üggyel. Egy, ki az a Gémesi Ferenc?
Jó, tudom, hogy õ a kancelláriahivatalban államtitkár és ott õ
foglalkozik a külügyekkel. Azt nem
tudtam, hogy õ irányítja a nagykövetségeket is. Ha õ utasítja a
nagykövetségeket, akkor meg minek
Kinga asszony? Kettõ, egy normális
országban a kormány nem küldhet
olyan táviratot külföldre, amelyben
lejáratja az ellenzéket. Ha mégis ezt
teszi, repülnek a fejek. Akkor nálunk
most ki mond le? Valaki kezdje már
el! Három, a Fidesz honnan tudott az
ügyrõl? Ha Németh Zsolt mint a
külügyi bizottság elnöke hivatalból
megkapta, miért nem szólt állami
vonalon, mégis csak az lenne a
közérdek. Ha a távirat titkos volt, és
Németh
Zsolt
sem kapta meg,
hogyan szerezte
meg a Fidesz?
Nem kéne rendet
teremteni a magyar
politikai
elitben?
K IÁRUSÍTÁS
A
Gyurcsánykormány megdicsérte
az
ÁPV-t
azért,
hogy 2005-ben
minden eddiginél eredménye

sebben árusította ki a magyar
nemzeti vagyont. Az ÁPV 2005-ben
560,7 milliárd forint bevételt ért el,
ami a "magánosítás hazai történetében rekord". Na bravo, mondta
Ferenc József apja a Sissiben. Mit
adott el az ÁPV Rt? Nos, a családi
ezüst nagy részét, tulajdonképpen
majdnem mindent. Ilyen nemzeti
kincs volt - már nem az - a Budapest
Airport Zrt., az Antenna Hungária
Rt., a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. és
a Hungexpo Rt. Persze mindezt nem
egyedül csinálták. A szocialista párti
kormány adta hozzá beleegyezését.
Fábry Sándor forradalma
A hét híre, hogy Fábry Sándor politikai szerepet vállalt. "Félelmetes
gyanú kínoz, hogy a forradalmat nem
lehet megúszni - ezt Fábry Sándor
humorista mondta. Utalva Antall
József néhai miniszterelnök egyik
kijelentésére, hogy "tetszettek volna
forradalmat csinálni", Fábry megkockáztatta: úgy néz ki, most tetszünk." idézet a Magyar Nemzetbõl.
Nem régiben már elmondtam ugyanitt,
hogy a rendszerváltás egy nagy alku
volt, amiben nem is a magyar ellenzék
volt a fõszereplõ, hanem az amerikaiak. A konzervatívok szemében az
MSZP urai az ancient régime megtestesítõi, és dühödten nézik, hogy
klasszul privatizálnak és gazdagodnak
azok, akiknek mindene a régi rendszerhez kötõdik. A franciáknál azért
jött az 1789-es forradalom után az
1848-as, mert a polgárság nem bírta
nézni az arisztokraták túlélését.
Fábrynak igaza van. Baj lesz abból,
amit ma a politikai elit tesz. Az újak
is, a régiek is. Mi az egykori párizsi
munkások
sorsában
osztozunk,
akiknek az arisztokraták alatt is csapni való volt az életük, meg a burzsujok
alatt is. Van persze egy másik
történelmi tanulság is. 1871-ben jött a
Párizsi Kommün. Fábry úr, ezt is
számításba tetszett venni?
T HÜRMER G YULA
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BUDAPESTIEK AZ ÚJ PÁRT MELLETT
Jó hangulatú kongresszust elõkészítõ
értekezletre jöttek össze a budapesti kongresszusi küldöttek. Kajli Béla (62 éves), a
Nagy-Budapesti Regionális Elnökség tagja
köszöntötte a vendégeket. Mindenki
fontosnak érezte a részvételt, hiszen gyakorlatilag minden küldött jelen volt. Az
asztalokon pogácsa, alma, ásványvíz, mindez ismételt bizonyítéka annak, hogy kevés
pénzzel is lehet kellemessé varázsolni a
pártmunkával töltött órákat. Érdemes is
volt eljönni ezen a szombaton, mert a jelenlévõk érdekes vita részesei lehettek.
Egyetértés volt abban, hogy a Munkáspárt
nehéz és egyben elvileg új helyzetét csak
akkor tudjuk rendezni, ha a párt
fegyelmezett, hatékony harci szervezet
lesz. Jogilag nem hozunk létre új pártot, de
tartalmában november 4-e után egy új pártunk lesz. A vita inkább arról volt, hogy
hogyan is kell ezt nekünk megvalósítani.
Fléger Tamás (53 éves) kõbányai elnök
elmondta, hogy a regionális átszervezés
elsõ tapasztalatai jók, csak csinálni kell.
Fogarasi Zsuzsanna (37 éves) budapesti
postás az új párt megteremtése és a
fiatalítás mellett tette le a voksot. Gilicze
Attila (32 éves) kerületi elnök a párton
belüli tanulást tartotta az egyik alapvetõ
változásnak. Benedek Szvetlána (70 éves)
XI. kerületi küldött zavarónak és "kampányízûnek" tartotta a fiatalításra
vonatkozó kijelentéseket, és ellenezte,
hogy akár taktikai együttmûködésre is sor
kerüljön más irányultságú pártokkal.
Székely Péter (32 éves), az Elnökség tagja
arra hívott fel, hogy Budapest az új párt
megteremtésének élcsapata legyen. Hajdú
József (57 éves) támogatásáról biztosította
a párt új elképzeléseit. Kalocsai Kinga (20
éves) elmondta, hogy a fiatalok kiveszik
részüket a párt megújulásában. Mészáros
Lajosné (60 éves) a IV. kerületbõl arra
figyelmeztetett, hogy a Fidesz a szélsõjobboldal elõtt nyithatja meg a kapukat. Sándor György (62 éves) XII. kerületi elnök a
konzisztens elmélet szükségességét emelte
ki. Nagy János (59 éves) csepeli küldött
csepeli tapasztalatai alapján ítélte el az
MSZP politikáját és támogatta a kongresszusi dokumentumokat. A Magyar
Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusának budapesti küldöttei egy
hangúan közös dokumentumot fogadtak el,
amelyben támogatják a 22. kongresszusra
készített dokumentumokat. !

KALOCSAI KINGA, A MUNKÁSPÁRT ÉS A BALOLDALI FRONT TAGJA BESZÉL A
BUDAPESTI KONGRESSZUSI PÁRTÉRTEKEZLETEN
A BUDAPESTI KONGRESSZUSI PÁRTÉRTEKEZLET ÁLLÁSFOGLALÁSA
A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT 22. KONGRESSZUSÁNAK BUDAPESTI
KÜLDÖTTEI 2006. OKTÓBER 28-ÁN MEGTARTOTTÁK KONGRESSZUS ELÕTTI
ÉRTEKEZLETÜKET ÉS AZ ALÁBBI ÁLLÁSFOGLALÁST HOZTÁK:
1. Mi, a Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusának budapesti küldöttei
egyetértünk a Központi Bizottság javaslatával, hogy erõsítsük meg a párt marxistaleninista jellegét, tegyük a tagságot és szervezeteinket fegyelmezetté, a munkát
hatékonnyá és gyorssá, változtassuk pártunkat gyors reagálású, forradalmi harci
szervezetté.
2. A párt önállóságának védelmét elsõdleges kötelességünknek tartjuk. Egyetértünk
azzal, hogy senkivel sem kötünk stratégiai szövetséget, de készek vagyunk taktikai
együttmûködésre, ha ez a Munkáspárt érdekét is szolgálja.
3. Egyetértünk a kongresszusi dokumentumok tervezetével és javasoljuk elfogadásukat minden kongresszusi küldöttnek.
4. Támogatásunkról és bizalmunkról biztosítjuk Thürmer Gyula elvtársat. Javasoljuk,
hogy a 22. kongresszus õt válassza meg a Munkáspárt elnökévé.
5. Mi, budapesti kommunisták tisztában vagyunk a fõvárosi pártszervezet
felelõsségével. Mindent megteszünk azért, hogy Budapesten hatékonyan mûködõ
szervezetet hozzunk létre.
6. Vállaljuk, hogy önmagunktól és tagjainktól fegyelmezett munkát követelünk meg.
Pártunk törvényének tekintjük a demokratikus centralizmust, és ennek szellemében
fogunk dolgozni.
7. Folytatjuk és befejezzük a kerületi szervezetek regionális átszervezését. A régiók
élére olyan vezetõket kell választanunk, akik akarják és tudják is teljesíteni a 22.
kongresszus elvárásait. A vezetésekbe minden szinten aktív dolgozókat, lehetõség
szerint fiatalokat és középkorúakat akarunk választani. Tisztában vagyunk, hogy a
generációváltás nem halogatható tovább.
8. Készek vagyunk a nagyobb anyagi áldozatra. Készek vagyunk több tagdíjat fizetni
és más módon is segíteni a pártot.
9. Elfogadjuk a kongresszus munkarendjére tett javaslatokat.
Budapest, 2006. október 28.
Magyar Kommunista Munkáspárt
budapesti pártértekezlete
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A MUNKÁSPÁRT A SZOCIALIZMUST,
AZ MSZP A KAPITALIZMUST VÉDI
A
MAGYAR
KOMMUNISTA
MUNKÁSPÁRT IDÉN IS MEGEMLÉKEZETT AZ 1956-OS ELLENFORRADALOM ALATT, A KÖZTÁRSASÁG
TÉRI PÁRTHÁZ OSTROMAKOR MEGGYILKOLT

ÉS

MEGKÍNZOTT

MÁRTÍROKRA.

MEZÕ IMRÉRE,
ASZATLOS JÁNOSRA, PAPP LAJOSRA, SZABÓ JÓZSEFRE, LAKATOS
PÉTERRE ÉS HÕS BAJTÁRSAIKRA.
A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN, AZ
"56-OS KÖRNÉL" ELÕSZÖR A
MUNKÁSPÁRT ELNÖKE SZÓLALT
FEL. AZ ALÁBBIAKBAN THÜRMER
GYULA BESZÉDÉT KÖZÖLJÜK.
Tisztelt jelenlévõk!
Kedves elvtársak!
Barátaim!
Iskoláskoromban gyakran énekeltük Oskar
Kanehl dalát, a német ifjúmunkásdalt. "A
harcban élen járunk és bátran támadunk,
vagyunk az ifjúgárda, kegyelmet nem
adunk."
Szerettük ezt a dalt, erõt adott, s kimondatlanul is a jövõnket hittük benne. Egyszer mi
is élen akarunk járni a harcban, egyszer mi
is tenni akarunk valami nagyot. A refrént
ezért mindig hangosabban, mindig
öntudatosabban énekeltük: "Sallaira és Fürtsre emlékezz, proletár! Az összes vértanúra
emlékezz, proletár!"
Már nem tudom, ki és hol kezdte, de szinte
észrevétlenül hozzátettünk még egy sort.
Még egy sort, ami nem volt az eredetiben,
még egy sort, amit a mi történelmünk írt
bele: "A Köztársaság térre emlékezz, proletár!"
Kedves Elvtársak!
Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk a
Köztársaság térre, emlékezzünk arra a
maroknyi emberre, aki ötven esztendeje
örökre beírta nevét a magyar munkásmozgalom történetébe.
Ötven évvel ezelõtt, ezen a napon az ellenforradalmi terror elérte csúcspontját. A cél
már nem a kommunista párt elszigetelése és
politikai felszámolása volt. Már nem az volt

a kérdés, hogy a kommunistákat kiszorítsák
a kormányból. Az ellenforradalmárok most
már fizikailag is meg akarták semmisíteni a
pártot, a párt tagjait, a kommunistákat.
A Köztársaság tér védelme a magyar
munkásmozgalom dicsõséges harcának
feledhetetlen jelképe. Kik voltak a pártház
védõi? Egyszerû katonák, pártmunkások,
fiatal emberek voltak. Egy szempillantás
alatt kellett felismerniük az ellenséget, és
dönteni. Nekik nem volt idejük filozofálni,
vitatkozni. Nekik nem volt joguk ingadozni.
Nekik cselekedni kellett, egy szempillantás
alatt. Egyetlen iránytûjük volt: munkásparaszt
származásuk,
neveltetésük,
tisztességük.
Paraszt családok szülöttei, proligyerekek
voltak. Vezetõik olyan pártmunkások és
tisztek, akiket a népi demokrácia tanítatott, a
szocialista értelmiség elsõ nemzedéke.
Mezõ Imre, a budapesti pártbizottság
titkára, a védõk vezetõje szegényparasztcsalád gyerekébõl lett az ország egyik
vezetõje. Asztalos János ezredes apja
cipészsegéd volt, ha nincs szocializmus,
fiából soha sem lett volna a Néphadsereg
fõtisztje. Papp József géplakatos segédbõl
lett tanult ember, tüzérezredes. Szabó Lajos
honvéd alezredes pékinasként kezdte életét,
s a munkás-paraszthatalom tette a hadsereg
felelõs posztjára. Lakatos Péter földmunkásból lett tanár. Õk és elvtársaik hûek maradtak neveltetésükhöz, eszméikhez, s ötven

évvel ezelõtt életüket adták a pártház
védelmében. Egy épületért harcoltak, de a
pártot, a munkás-paraszt hatalmat védték. A
munkások és parasztok hatalmát, amely
emberré tette õket, amely gyermekeiknek
egy szebb jövõ ígéretét hordozta.
Emlékezünk rájuk ma, és emlékezni fogunk
rájuk, amíg élünk. A Köztársaság térre
emlékezni és emlékeztetni fogjuk az
eljövendõ munkásnemzedékeket.
E napon tisztelettel adózunk a pártház azon
védõinek, akik ma is köztünk vannak.
Köszönjük nekik, amit tettek.
Tisztelettel adózunk mindazoknak, akik 1956
õszén tudták, hogy hol a helyük. Emlékszem
apám zubbonyán, a kitüntetési szalagon, az
elsõ helyen egy piros-fehér-zöld színû csík volt,
a Munkás-paraszt Hatalomért Érdemérem szalagja. Ezt a kitüntetést sokan kapták meg a
jelen lévõk között is. Õrizzétek meg
tisztességgel, amíg éltek, és adjátok tovább
gyermekeiteknek, unokáitoknak!
Eljön a nap, amikor majd mi tûzzük ki e
kitüntetést a Ti dicsõségetekre, mindazok
emlékére, akik éltek, haltak és tettek a magyar szocializmusért.
Elvtársak! Ti jó szülõk voltatok. Génjeinkbe
programoztátok a munka, a munkás
tiszteletét és megbecsülését. Memóriánkba
kitörülhetetlenül beírtátok a magyar szocializmus értékeit és emlékeit. Mi, a kommunisták mai nemzedékei ígérjük: a csatánkat
megvívjuk!
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MI VAGYUNK KÁDÁR ÖRÖKÖSEI
A köztársasági elnök 1956 évfordulóján
üzent a magyar a társadalomnak. "Ha valaki
a forradalommal és Kádárral is fenn akarja
tartani a folyamatosságot, nem ünnepelhet
tiszta lelkiismerettel." Elnök Úr! Tudom,
hogy szavai nem nekünk szólnak, de mi
mégsem mehetünk el mellettük. Én azt
üzenem Önnek: a mi lelkiismeretünk tiszta!
Mi Kádár János örökösei vagyunk! Sõt, MI
VAGYUNK Kádár János örökösei!
Barátaim!
Mi a csatánkat megvívjuk. De ma a csata
nem folyhat 1956-ról. Túl sok a múlt a magyar politikában. Amerika úgy született,
hogy az alapítók nem vitték magukkal
történelmüket az Új Világba. A múlt nem
kötötte sem kezüket, sem szellemüket. Bennünket röghöz köt a múlt. Tegyük szabaddá

ÖRÖKÖLT

kezünket és fantáziánkat!
A tét ma nem a múlt, hanem Magyarország
jelene és jövõje. A tét ma az, hogy Magyarország a törökök és az osztrákok után
most évszázadokra EU-gyarmat lesz, vagy
küszködve ugyan, de átmentjük függetlenségünket. A tét ma az, hogy a tõkés modernizálás minden terhét a dolgozó tömegekkel
fizettetik meg, vagy kikényszerítjük a
nagytõkébõl, hogy osztozzon a terhekbõl.
A politikai iránytû ma is nagyon fontos, sõt
életfontosságú. Nem tévedhetünk! Nem
keverhetjük össze a történelmi helyzeteket.
Akik ma a Köztársaság téren ülnek, nem a
szocializmust védik, hanem a kapitalizmust.
A szocializmus központja ma nem a Köztársaság téren van, hanem a Baross utcában.
Ma nem a Köztársaság teret kell védeni,

hanem a Baross utcát, a Magyar Kommunista Munkáspártot kell védenünk.
Tisztelettel adózunk a pártház egykori
hõseinek, a munkás-paraszt hatalom
minden
harcosának.
Ígérjük:
megtesszük azt, amit tennünk kell. A
mai világ viszonyai között megvédjük
és erõsítjük azt, amit egykor fegyverrel
védtetek, a magyar munkásság forradalmi pártját.
Összeszedjük erõinket, nem adjuk fel, nem
csüggedünk, pártunk 22. kongresszusán
fegyelmezett, hatékony erõvé változtatjuk
pártunkat.
Örök dicsõség a magyar munkásmozgalom
mártírjainak!
Dicsõség a pártház védõinek!
Éljen a párt, éljen a Munkáspárt!

KITÜNTETÉS - ÖRÖKÖLT KÖTELESSÉG

MUNKÁSÕRÖK FELVONULÁSA

1957 MÁRCIUSÁBAN BUDAPESTEN

A Munkás-Paraszthatalomért Érdemérem
az 1956 utáni szocialista rendszer legszimbolikusabb kitüntetése. Világosan
kifejezte a kormány, a rendszer osztálytartalmát. A hatalom a munkásoké, a
parasztoké volt. A kitüntetés egyszerre
volt a szocialista rend kifejezése, amit a
vörös csillag jelképezett, és magyar is,
amit mutatott a nemzeti színû szalagsáv.
A kitüntetést a Kádár János vezette Magyar Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány alapította 1957-ben, az ellenforradalom leverése után. Az emlékérem
adományozható volt az ellenforradalmi
erõk elleni harcban hõsi halált halt

személyeknek; azoknak, akik az 1956
októberében kitört ellenforradalmi
felkeléssel szemben harcoltak vagy az
ellenforradalom elleni fegyveres harcot
irányították; azoknak, akik a pártintézõbizottságok, a rendõrség, a honvédség, a tanácsok által szervezett
karhatalomba 1956. december 31-ig
beléptek.
A tõkés rendszerváltás nyomán hatalomra került tõkés erõk a szó legszorosabb
értelmében allergiásak voltak a MunkásParaszt Hatalomért Érdeméremre. Az új
magyar kitüntetések rendje az Antallkormány idején alakult ki, de hozzá tet-

tek a szocialista kormányok is. Egyben
mindkét párt azonos véleményen volt. A
Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemérem
nem viselhetõ, sõt a kitüntetetteket
hátrányokkal kell sújtani. Ilyen hátrányos
megkülönböztetés volt, hogy az érintetteket kizárták a kárpótlási törvénybõl. A
törvény
szerint
a
kárpótlásból
kizárandók köre kiterjedt az állambiztonság hivatásos tagjaira, az állambiztonságot segítõ beszervezett ügynököre, a
munkás-paraszt hatalomért emlékérem
tulajdonosaira, az 1945-1989 közötti
idõben "politikai vizsgálattal és az
ítélkezésben részes" ügyészekre és
bírákra. Sõt, a fenti személyek közvetlen
rokonságára.
A Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem alapításáról szóló rendelet 6.
pontjának rendelkezése így szól: "Az
emlékérem az adományozott személy
halála után az örökös birtokában marad."
Ez már a fiúk és unokák nemzedékének
erkölcsi kötelessége. !
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NEM VOLT ÜNNEP

A SZOCIALIZMUS IDEJÉN.

EZEN A
NAPON ALAKULT MEG A MAGYAR
FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT
KORMÁNY
KÁDÁR
JÁNOS
VEZETÉSÉVEL.
KÁDÁR
ÉS
HARCOSTÁRSAI
TUDTÁK, HOGY MILYEN NEHÉZ
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MILYEN
ÁRON

SIKERÜLT

A

DOLGOZÓK

HATALMÁT VISSZASZEREZNI.

NEM

NAPOT,

DE

ÜNNEPELTÉK

A

EMLÉKEZTEK.

MI

IS EMLÉKEZÜNK A TÉNYEK

FELVILLANTÁSÁVAL.

OLVASSUK EL

ÚJRA A KORMÁNY PROGRAMJÁT,
AMIT

MA

ELÕSZERETETTEL

ELHALLGATNAK, ÉS GONDOLJUNK
AZOKRA, AKIK KITÜNTETÉST KAPTAK A MUNKÁS-PARASZT HATALOM
VÉDELMÉÉRT.

KÖZTÜNK

ÉLNEK,

MEGÉRDEMLIK MEGBECSÜLÉSÜNKET.

Magyar Testvérek! Munkások!
Parasztok! Katonák!
Elvtársak!
Nemzetünk nehéz napokat él át. Veszélyben
van a munkások és parasztok hatalma, a szocializmus szent ügye. Veszélyben vannak az
elmúlt 12 esztendõ mindazon vívmányai,
melyeket a magyar dolgozók és mindenekelõtt
ti, magyar munkások, a magatok kezével,
hõsies és önfeláldozó munkával teremtettetek
meg.
Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak.
Kegyetlenül üldözik a demokrácia híveit, a nyilasok és más vadállatok gyilkolják a becsületes
hazafiakat, legjobb elvtársainkat. Tudjuk azt,
hogy hazánkban még sok a megoldást kívánó
kérdés, még sok nehézséggel kell küzdenünk!
A dolgozók élete még távolról sem olyan, amilyennek kell lennie egy szocializmust építõ
országban. Az elmúlt 12 esztendõben elért haladással egy idõben Rákosi és Gerõ klikkje sok
súlyos hibát követett el, és súlyosan megsértette
a törvényességet. Mindez jogosan tette
elégedetlenné a dolgozókat.
A reakciósok saját önzõ céljaikat követik.
Kezet emeltek a mi népi demokratikus rend-

szerünkre. Ez azt jelenti, hogy a gyárakat és
üzemeket vissza akarják adni a kapitalistáknak,
a földet a nagybirtokosoknak. Már el is indították Horthy zsandárait, börtönõreit, az egész
átkozott és gyûlöletes elnyomó és kizsákmányoló rendszer képviselõit, hogy a nép nyakára
üljenek. Nem szabadságot, jólétet és demokráciát hoztak volna, ha gyõznek, hanem rabságot,
nyomort, munkanélküliséget és kíméletlen úri
elnyomást. A reakciós elemek, felhasználva a

A KÁDÁR-KORMÁNY
FELHÍVÁSA
népi demokratikus építésünk folyamán
elkövetett hibákat, igen sok becsületes dolgozót
- különösen az ifjúság nagy részét - tévesztették
meg, akik a mozgalomhoz becsületes, hazafias
szándékkal kapcsolódtak. Ezek a becsületes
hazafiak azt akarták, hogy társadalmunk, gazdasági és politikai életünk tovább demokratizálódjék, s ezzel biztosítsák hazánkban a szocializmus alapjainak megszilárdítását. Azért
emelték fel szavukat, hogy Magyarország
erõsödjön és virágozzon, hogy szabad, szu-

verén állam legyen, amely barátságot tart fenn
a többi szocialista országgal. Éppen ezért
helytelen és bûnös eljárás, ha valaki vádolja
ezeket azért, hogy a mozgalomban részt vettek.
Emellett nem szabad szem elõl téveszteni,
hogy felhasználva Nagy Imre kormányának
gyöngeségét,
ellenforradalmi
erõk
garázdálkodnak, gyilkolnak és rabolnak az
országban, és attól lehet félnünk, hogy felülkerekednek.
Mély szomorúsággal és nehéz szívvel látjuk,
milyen szörnyû helyzetbe hozták édes hazánkat
azok az ellenforradalmi elemek - sõt sokszor
jóhiszemû, haladó szellemû emberek is -, akik
tudva vagy tudatlanul visszaéltek a demokrácia
és a szabadság jelszavával, és ezzel utat nyitottak a reakciónak.
Magyarok! Testvérek! Hazafiak! Katonák!
Polgárok!
Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek
garázdálkodásának.
Ütött a cselekvés órája! Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia
vívmányait! Rendet, biztonságot és nyugalmat
teremtünk hazánkban!
A nép és hazánk érdeke az, hogy erõs kor-
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mánya legyen, olyan kormánya, amely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos
helyzetébõl. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programja:
1. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása.
2. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és elõrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útján.
3. A testvérharc megszüntetése, a rend és a
belsõ béke helyreállítása. A kormány nem tûri
meg, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján
üldözzék azért, mert a legutóbbi idõk
eseményeiben részt vettek.
4. Szoros baráti viszony megteremtése minden
szocialista országgal, a teljes egyenjogúság, a
kölcsönös be nem avatkozás elvei alapján.
Ugyanez az elv szabályozza a kölcsönös elõnyt
biztosító gazdasági és kölcsönös segítségi
kapcsolatainkat.
5. Békés együttmûködés minden országgal,
függetlenül azok társadalmi rendjétõl és államformájától.
6. A dolgozók - különösen a munkásosztály életszínvonalának gyors és jelentékeny
emelése. Több lakást a dolgozóknak. Lehetõvé
kell tenni, hogy a gyárak és intézmények
maguk építsenek lakást munkásaik és alkalmazottaik számára.
7. Az ötéves terv módosítása, a gazdasági
vezetés módszerének megváltoztatása,
figyelembe véve az ország gazdasági adottságait, hogy a lakosság életszínvonala minél
gyorsabban emelkedjék.
8. Abürokrácia megszüntetése és a demokrácia
széles kifejlesztése a dolgozók érdekében.
9. A legszélesebb demokrácia alapján kell
megvalósítani a munkásigazgatást a gyárakban, üzemekben és vállalatoknál.
10. A mezõgazdasági termelés fejlesztése, a
kötelezõ beszolgáltatások megszüntetése, az
egyéni dolgozó parasztok megsegítése.
A kormány határozottan felszámol minden
törvénysértést melyet a szövetkezeti mozgalom és a tagosítás területén elkövettek.
11. Az eddigi igazgatási szervek és a forradalmi tanácsok demokratikus választásának biztosítása.
12. Támogatja a kisipart és kiskereskedelmet.
13. A magyar nemzeti kultúra következetes
fejlesztése,
haladó
hagyományaink
szellemében.

A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY ÖSSZETÉTELE:
KÁDÁR JÁNOS: MINISZTERELNÖK,
DR.

MÜNNICH FERENC:

MINISZTERELNÖK-HELYETTES, A FEGYVERES ERÕK ÉS

KÖZBIZTONSÁGI ÜGYEK MINISZTERE,

MAROSÁN GYÖRGY: ÁLLAMMINISZTER,
HORVÁTH IMRE: KÜLÜGYMINISZTER,
KOSSA ISTVÁN: PÉNZÜGYMINISZTER,
APRÓ ANTAL: IPARÜGYI MINISZTER,
DÖGEI IMRE: FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTER,
RÓNAI SÁNDOR: KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER
14. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány népünk, munkásosztályunk és
hazánk érdekében azzal a kéréssel fordult a
szovjet hadsereg parancsnokságához: segítsen
népünknek a reakció sötét erõinek
szétverésében és abban, hogy helyreállíthassuk
a rendet és a nyugalmat hazánkban.
15. A magyar kormány a rend s a nyugalom
helyreállítása után tárgyalásokat kezd a szovjet
kormánnyal és a Varsói Szerzõdés más
résztvevõivel a szovjet csapatok Magyarország
területérõl való kivonásáról.
Munkások! Dolgozó parasztok!
Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák és tisztek!
Csatlakozzatok a Magyar Forradalmi MunkásParaszt Kormányhoz!
Támogassátok
népünk igazságos harcát, védjétek meg népi
demokratikus rendszerünket! Fegyverezzétek le az ellenforradalmi bandákat!
Szervezett munkások!
Álljatok a Magyar
Forradalmi MunkásParaszt
Kormány
mögé! Haladéktalanul vegyétek fel a
munkát! Dolgozó
parasztok! Védjétek
meg a földet, vállvetve
harcoljatok
munkástestvéreitekkel közös ügyünkért, népi demokratikus
rendszerünkért! Dolgozó
és tanuló ifjúság!
Ne hagyjátok meg-

téveszteni magatokat! Jövõtöket csak a népi
demokrácia biztosíthatja, védjétek meg!
Jogos gazdasági, politikai és szocialista
törekvéseink megvalósításának elõfeltétele a
népi demokratikus hatalom védelme, a rend
helyreállítása, a munka újrafelvétele, a termelés
megindítása. Ezért harcol a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány, és erre a harcra
hívja fel a magyar haza minden önzetlen fiát és
lányát.
Dolgozók! Magyar testvérek! Miénk az
igazság! Gyõzni fogunk!
Budapest, 1956. november 4.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
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1917

EMLÉKEZZÜNK A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA
FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁRA

1917. tavaszán Oroszországban kettõs
hatalom alakult ki: az egyik oldalon az
ideiglenes kormány, a nagypolgárság,
a másikon pedig a szovjetek, a
munkásság képviseletében. A két hatalmi
központ
kezdetben
együtt
mûködött, de nyilvánvaló volt, hogy
hosszú távon mindkét fél a másiknak a
hatalomból való kiszorítására fog
törekedni.
A Bolsevik párt befolyása a februári
forradalomra még jelentéktelen volt.
Taglétszáma csekély, vezetõi emigrációban vagy számûzetésben éltek, és
csak 1917. tavaszán tudtak hazatérni.
Legtekintélyesebb vezetõjük, Lenin
hazaérkezése után az u.n. áprilisi
tézisekben fogalmazta meg a párt céljait: az ideiglenes kormány megdöntése és a szovjethatalom megteremtése
követelményét.
Lenin a kormán népszerûtlenségének

növekedésétõl a szovjetek hatalmának
kiterjesztését és a kettõs hatalom
megszüntetését várta.
A kormány népszerûsége valóban
napról napra csökkent, nem oldotta
meg a háború- és a föld-kérdést, ami
fokozta a tömegek elégedetlenségét, s
növelte a bolsevikok befolyását.
Az ideiglenes kormány a belsõ nyugtalanságot katonai gyõzelemmel akarta
enyhíteni, a júniusban megindított
Kerenszkij-offenzíva azonban napok
alatt összeomlott.
A vereség hírére tömegtüntetések
követelték az ideiglenes kormány
lemondását és a hatalom átadását a
szovjeteknek.
A kormány azonban most katonai
erõhöz folyamodott. Szétverte a tüntetéseket, a bolsevik vezetõket
letartóztatta, vagy illegalitásba kényszerítette. A kormány élére pedig

Kerenszkij került. A kettõs hatalom
megszûnt, a nagypolgárság egyedül
próbálta az országot irányítani.
Július végén ülésezett a bolsevik párt
VI. kongresszusa, amely kinyilvánította, hogy a hatalom megszerzése már
csak fegyveres úton lehetséges.
A tömegek megnyerése szempontjából
döntõ jelentõségû volt, hogy a bolsevik
párt fellépett a háború azonnali befejezése és a föld-kérdés megoldása mellett.
Nyár végére az ideiglenes kormány
súlyos válságba került.
A gazdasági élet teljesen szétzilá1ódott és ellenõrizhetetlenné vált.
A munkások sztrájkoltak, a parasztok
kezdték erõszakkal elfoglalni a
földeket. A monarchista katonatisztek
megkisére1ték a hatalom átvételét, és a
katonai diktatúra bevezetését. /Kornyilov-puccs/, amit csak a bolsevikok
segítségével sikerült megakadályozni.
Az egyre ellenõrizhetetlenebbé váló
helyzetben október 10-én a bolsevik
párt-vezetés úgy döntött, hogy
elõkészíti a fegyveres felkelést.
Okt6ber 24-én a forradalmi katonai
egységek megszállták Petrográd stratégiai pontjait. 24-én éjjel a vörös
katonák elfoglalták az ideiglenes kormány székhelyét a Téli-palotát.
A petrográdi felkelés után, néhány hét
alatt csaknem az egész országban
felülkerekedtek a bolsevikok, amiben
nagy szerepe volt, az október 25-én
összeült II. Össz-Oroszországi és
Szovjet Kongresszus határozatainak.
Itt fogadták el azokat az alaptörvényeket,
amelyekkel a bolsevikok maguk mögé
állították a tömegeket. A dekrétum a
békérõl azonnali béketárgyalásokra szólított fel, a dekrétum a hatalomról minden
hatalmat a szovjeteknek adott. A dekrétum a földrõl pedig a földet állami tulajdonba vette, de használatra kiosztotta a
parasztoknak.
Az ideiglenes kormányt felváltó új
hatalmi szervként megalakult a népbiztosok tanácsa, amely Lenin vezetésével elkezdte az elméleti kommunista
elképzelések
gyakorlati
megvalósítását.
BAREK ISTVÁN
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VANNAK - E POSZTKOMMUNISTÁK ?
A jobboldal úgy akarja lejáratni a szocialistákat, hogy õket kommunistáknak, jobb esetben posztkommunistáknak kiáltja ki. Ez minden alapot nélkülözõ félrevezetés. Kovács
László, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó, Szekeres Imre és még sokan, az
MSZP vezetõi közül a rendszerváltás elõtt
valóban tagjai voltak az MSZMP-nek, de
kételkednem kell akkori elkötelezettségük õszinteségében. Ez a megállapításom minden dezertõrre vonatkozik, magyarra és külföldiekre
egyaránt. Átállásra ugyanis csak karrieristák,
számítók, zsoldosok képesek. Olyanok, akik
konjunktúrában évtizedekig "szolgálnak" egy
ügyet, abból élnek - általában nem is rosszul, és
dekonjunktúrában megszöknek, átállnak, akár
az ellenfél oldalára, mert ott ismét megtalálják
a számításukat. Ha egy fiatal tétovázik,
csapong, keresi a lelki szükségleteinek adekvát
"izmust" - még érthetõ. Tapasztalatlan, nem

ismeri kellõen az életet, a politikai viszonyokat.
Idõre van szüksége, amíg megállapodhat. Ám
ehhez a puhatolódzásra nincs szüksége
évtizedekre. Hogy a neofiták új helyükön
mennyire õszinték és állhatatosak, majd a jövõ
fogja megmutatni. Hiba lenne vérmes
reményeket fûzni hozzájuk. Építeni csak
kõsziklára lehet, nem homokra. Pozsgay Imre,
Szûrös Mátyás, Csintalan Sándor ámokfutással
felérõ életútja bizonyítja, mennyire mindegy
nekik, kit szolgálnak, ha felszínen maradhatnak. Amilyen "lelkesedéssel" képviselték
egykor a szocializmus ügyét, olyan hévvel (és
õszinteséggel) állnak most új gazdáik mellé.
Meglepõ, mekkora utat képesek befutni,
csakhogy le ne késsenek a koncról. Különös,
hogy az új gazdák nem tekintik (?) posztkommunistáknak ez utóbbiakat, amíg a riválisokat
kiszolgáltatják az antibolsevista szenvedélyeknek. Pedig a mai szocialista vezetõk nem

akarnak mást, mint õk, csak más érdekcsoportok oldalán. Igaz ez a "csak" olykor húsbavágó
különbségeket fejez ki. Az esetleges politikai
patthelyzet összehozhatja az ellenségeket egy
nagykoalícióban (volt már erre példa a
történelemben). Ilyenkor kiderülhet, miszerint
közös platformra hozható a két nagy ellenfél,
kiváltképp akkor, ha a "helyzet" mindkét tábor
érdekeit veszélyezteti. Ez esetben bebizonyosodhat, mennyire nem kibékíthetetlen a
közöttük feszülõ ellentét. A hataloméhség (és,
ami mögötte van) állítja õket szembe egymással, de egy esetleges közös hatalomgyakorlás,
(amennyiben paritásos alapon osztozkodnak)
kiegyezést eredményezhet. Egy ilyen
egymásraborulás csak az elitnek kedvezhet.
Õk külön-külön is a nép ellenségei, együtt
pedig hatványozottan.
HEGEDÛS SÁNDOR

ELMÉLETI SAROK:
VIGYÁZAT, VESZÉLYES!

A marxizmus életveszélyes dolog. Nem
véletlen, hogy Marxtól Leninen át napjainkig minden tõkés hatalom üldözte és
üldözi. Életveszélyes a tõkére nézve,
mert a tõke szellemi sötétségben szereti
tartani az embereket. Minél butábbak az
emberek, annál jobb a tõkének. A marxizmus iránytût ad a munkások, a tömegek
kezébe. Megmagyarázza, hogy a tõkések
hogyan verik át a dolgozókat. Megmutatja, hogy a tõkések nem barátok, akármilyen barátságosak is, hanem ellenfelek. A
marxista elmélet így fegyverré válik,
életveszélyes fegyverré.
Ugorjunk egy nagyot a termelés belsõ
folyamatának elemzésében. Láttuk, hogy
a tõkés a pénzét két dologba fekteti,
egyrészt gépekbe, nyersanyagba, másrészt Kovács János munkaerejének
megvásárlásába. Az elõbbit nevezte el

Marx állandó tõkének, az utóbbit változó
tõkének. A tõkésnek akkor éri meg az, ha
a végén több pénzt kap vissza. A gép
önmagában nem termel új értéket, csak
saját értékének egy részét átviszi az új
termékbe. Az, ami új értéket állít elõ, az
nem más, mint Kovács János munkaereje. A tõkés mit vár Kovácstól? Azt várja,
hogy termeljen annyit, amibõl egyrészt
kifizeti az õ bérét, másrészt termelje meg
a tõkés hasznát.
Kovács nem válogathat. Elmehet egy
másik tõkéshez, de ott ugyanezek a
szabályok vannak. Mondhatná, hogy nem
csinálja, de akkor mibõl fog megélni.
Kovács tehát olyan helyzetben van, hogy
a tõkés elveheti és el is veszi tõle az általa megtermelt értéktöbbletet. Tulajdonképpen ez a kapitalizmus titka.
Lenin így foglalta össze a marxi tanítás
lényegét: "Ott, ahol a polgári közgazdászok tárgyak közötti viszonyt láttak (áru
cseréjét áru ellenében), Marx ott emberek
közötti viszonyt tárt fel. Az áruk kicserélése az egyes termelõk közötti, a
piac közvetítésével létrejött kapcsolatot
fejezi ki. A pénz azt jelenti, hogy ez a
kapcsolat egyre szorosabbá válik, és
elszakíthatatlanul egy egésszé fûzi össze
az egyes termelõk egész gazdasági életét.

A tõke ennek a kapcsolatnak további
fejlõdését jelenti: áruvá válik az ember
munkaereje. A bérmunkás eladja
munkaerejét a föld, a gyár, a munkaeszközök tulajdonosának. A munkás
munkanapjának egy részét arra fordítja,
hogy fedezze önmaga és családja fenntartásának költségeit (munkabér), a
munkanap másik részében pedig ingyen
dolgozik, a kapitalistának termeli az
értéktöbbletet, a profit forrását, a tõkésosztály gazdagságának forrását. Az
értéktöbbletrõl szóló tanítás Marx
gazdasági elméletének sarkköve. A
tõke, melyet a munkás munkája hozott
létre, elnyomja a munkást, tönkreteszi
a kistulajdonosokat és létrehozza a
munkanélküliek hadseregét. Az iparban a nagyüzem gyõzelme szembeötlõ, de a mezõgazdaságban is
ugyanezt a jelenséget látjuk: a
nagyüzemû kapitalista mezõgazdaság
fölénye egyre nõ, a gépek alkalmazása
egyre nagyobb méreteket ölt, a
parasztgazdaság a pénztõke hurokjába
kerül, hanyatlik és tönkremegy az
elmaradt technika nyomása alatt. A
mezõgazdaságban mások a kistermelés hanyatlásának formái, de maga
a hanyatlás kétségtelen tény."
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LAPSZEMLE

FIDEL JÓL VAN ÉS DOLGOZIK
A mûtét után lábadozó Fidel Castroról közölt képeket a kubai kommunista lap. A Juventud Rebelde internetes oldalán a képek mellett megjelent a Kubai vezetõ nyilatkozata is.
Fidel Castro közölte, hogy részt vesz
a kormányzati döntések meghozatalában, a televízióból tájékozódik az
eseményekrõl.
Rendszeres telefonos kapcsolatban
van a kubai vezetõkkel és a baráti
országok elsõ embereivel.
"Ma, amikor ellenségeim azt
mondták rólam, hogy haldoklom,
vagy már meg is haltam, örömmel
küldöm honfitársaimnak és barátainknak az egész világon ezt a kis

filmfelvételt" - idézte a kubai televíziónak adott nyilatkozatot a kommunista ifjúsági lap. Fidel Castro
elmondta, hogy lábadozása várhatóan elhúzódik és nem mentes
minden kockázattól, de a tervek
szerint halad.
Fidel Castróról utoljára szeptember
közepén jelentek meg fényképek,
amikor Havannába látogató külföldi
vezetõket fogadott.
Fidel Castro egy bélmûtét miatt
július 31-én ideiglenesen átadta az
államfõi teendõket öccsének, Raúl
Castronak,
azóta
pedig
egy
kórteremmé átalakított szobában
lábadozik.

MORALES LECSAP A MULTIKRA!

GEORGE BUSH A LEGVESZÉLYESEBB

OKTÓBER MAI ÖRÖKÖSEI

Evo Morales bolíviai elnök aláírta az országban mûködõ külföldi kõolajipari társaságokkal
azt a megállapodást, amely új alapokra helyezi
a kitermelést a dél-amerikai országban olvasható a Venezuelai Kommunista Párt
lapjában. Bolíviában államfõi rendelettel
május 1-jén államosították a kõolaj- és
földgázkészleteket, a külföldi tulajdonú vállalatoknak azonnali hatállyal át kellett adniuk a
készletek feletti ellenõrzést az államnak. Az
elnöki rendelet értelmében a külföldi vállalatoknak 180 napon belül kellett új szerzõdést
kötniük a kormánnyal tevékenységük folytatásáról, ellenkezõ esetben kiutasítás várt
volna rájuk.

George Bush amerikai elnököt tartja a világ
békéjére legveszélyesebb államférfinek a
britek többsége - tûnt ki a The Guardian brit
lap által közölt közvélemény-kutatásból.
Azon kérdésére válaszolva, hogy az Egyesült
Államok vezetõje veszélyt jelent-e a békére
nézve, a brit válaszolók 75 százaléka igennel
felelt. 87 százalékuk tartja veszélyesnek a
világbékére Oszama bin Ladent. Utóbbi viszont aligha sorolható az államférfiak
kategóriájába.Nagy-Britanniában a megkérdezettek 69 százaléka vélekedett úgy,
hogy az Egyesült Államok 2001 óta folytatott
politikája miatt a világ kevésbé biztonságos,
mint elõtte.

1917 októbere megnyitotta a világ
népei elõtt a lehetõséget a békére,
munkára, szabadságra és egyenlõségre
- írja a Szovjetszkaja Rosszijában megjelent ünnepi köszöntõjében Genagyij
Zjuganov. Az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának elnöke a ma forradalmárjainak legfontosabb sikerének
nevezte a párt megõrzését. Zjuganov
szerint mérföldkõ volt a szervezet
életében a szociális juttatások eltörlése
ellen indított népszavazási kampány.
Határozottan és bátran haladunk a
Nagy Október útján - összegezte az
orosz kommunista vezetõ.

ÉVFORDULÓK
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ÉVFORDULÓ: MEZÕ IMRE
Mezõ Imre 1905. december 13-án született Ramocsaházán. Szegény parasztcsalád gyermeke. Tizenhat
évesen szabóinas lett Kisvárdán. Felszabadulása után 1927-ben Belgiumba költözött. Bekapcsolódott a
belga munkásmozgalomba, 1929-tõl a belga kommunista párt tagja. Õt bízták meg az antwerpeni magyar
kommunistákat egyesítõ csoport vezetésével. 1936-ban feleségével együtt csatlakozott a spanyol polgárháborúban harcoló nemzetközi egységhez, a Nemzetközi Brigádhoz, részt vett a Madrid környéki harcokban, kétszer is súlyosan megsebesült. Apolgárháború után Franciaországba menekült, ahol a hatóságok
internálták. Szabadon bocsátása után a vidéki francia ellenállás, a hazafias milícia egyik szervezõje. 1943ban a Francia Kommunista Párt Párizsba küldte, õ lett a külföldi kommunistákat egyesítõ csoport vezetõje. Részt vett az 1944. augusztus 17-i párizsi felkelés elõkészítésében, illetve a déli kerületekben folyó harcok irányításában. 1945 júniusában hazatért, és az MKP, majd az MDP budapesti szervezetének munkatársa, késõbb az MDP Nagy-Budapesti Bizottsága Szervezési Osztályának vezetõje. 1950-tõl az MDP
Budapesti Bizottsága titkára. 1953-1954-ig a Szakszervezetek Országos Tanácsa Termelési Osztályának
vezetõje, 1954-tõl ismét a budapesti pártbizottság titkára. 1956. július 18-tól az MDP Központi
Vezetõségének tagja. 1956. október 23-án a budapesti pártbizottság küldöttségének vezetõjeként a tervezett
felvonulás engedélyezésére kérte a pártvezetést. Október 26-án tagja lett az MDP KV Katonai Bizottságának. 30-án a Köztársaság téri MDP-székház elfoglalásakor az épületbõl kilépõ Mezõ Imrére rálõttek,
halálosan megsebesült, napok múlva meghalt.

ÉVFORDULÓK
Október 29.

"1981-ben ezen a napon elindul az elsõ gyorsvonat a Bajkál-Amur vasútvonalon
ASzovjetunióban 1974 májusában kezdõdött meg az évszázad építkezése, a Bajkál tótól az Amur folyóig vezetõ 3145 km hosszú vasútvonal építése
a végleges nyomvonalon. Avonal nyugati szakaszán az elsõ gyorsvonat 1981. október 29-én indult el Léna állomásról. ABAM teljes hosszán 1984.
október 27-én indult meg a rendszeres vonatközlekedés.
Október 30.

"1957-ben a Szovjetunióban felbocsátják a Szputnyik-2 ûrhajót, fedélzetén Lajka kutyával.
Október 31.

" 1925-ben ezen a napon halt meg Frunze
Mihail Vasziljevics Frunze (1885. február 2. – 1925. október 31.) bolsevik vezetõ volt közvetlen az 1917-es orosz forradalom elõtt és alatt. Frunze
Biskekben született, Turkesztán kirgiz területén, egy eredetileg besszarábiai román földmûves családban. A Szociáldemokrata Párt 1903. évi londoni II. Kongresszusán Lenin és Julius Martov, a párt két fõ vezetõje között kibékíthetetlen ideológiai ellentét alakult ki. Martov az aktivisták nagyobb, néppárt jellegû tömörülését akarta létrehozni, míg Lenin inkább egy kisebb, hivatásos forradalmárokból álló pártban gondolkodott, széles
támogatói táborral. Martov 28-23 arányban gyõzött, amire Lenin kiviharzott a terembõl, és megalakította saját bolsevik frakcióját (oroszul: többség), és ehhez a csoportosuláshoz csatlakozott Frunze is. Martov támogatói alkották a mensevikek csoportját (oroszul: kisebbség). AII. Kongresszus
után két évvel került sor az 1905. évi oroszországi forradalomra, amelyben Frunze volt a sztrájkoló textilmunkások egyik legfontosabb vezetõje. A
forradalom vereséget szenvedett a cári csapatoktól, Frunzét letartóztatták és halálra ítélték, de késõbb kegyelmet kapott és büntetését életfogytiglani
kényszermunkára változtatták. Tíz év szibériai táborélet után Frunze sikeresen megszökött és a Vosztocsnoje Obozrenyije (Keleti Szemle) címû bolsevik lap szerkesztõje lett. Az 1917. évi Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelõzõen Frunze a minszki civil milícia élén állt, majd megválasztották a belarusz szovjet elnökévé. Késõbb Moszkvába utazott és egy munkás-hadsereg élére került, akik a városért folytatott harcban segítettek a
felkelõknek. 1918-ban Frunze lesz a voznyeszenszki körzet katonai parancsnoka. Az orosz polgárháború elsõ napjaiban már a Déli Hadseregcsoport parancsnokává nevezik ki. Alekszandr Kolcsak admirális és a „Fehér Sereg” Omszk melletti legyõzésének eredményeként Lev Trockij (a
Vörös Hadsereg parancsnoka) a teljes Keleti Front parancsnokságát rábízta. Frunze késõbb saját szülõföldjét, Turkesztánt is felszabadította a Fehér
csapatoktól. 1920 novemberében Frunze visszafoglalta a Krím-félszigetet. Fontos szerepet vállalt továbbá Nesztor Makhno anarchista mozgalmának leverésében, amikor az ukrán mozgalmi vezetõ elutasította a Vörös Hadsereghez való csatlakozást. 1921-ben a párt Központi Bizottsága tagjává
választották, majd 1925 januárjában a Forradalmi Katonai Tanács elnöke lett. Frunze halála 1925. október 31-i gyomormûtétéhez köthetõ.
Idézetek Frunzétól: "Bármit teszünk, minden cselekedetünknek a Forradalom mindent elsöprõ eszméivel kell összhangban lenniük."
"A Vörös Hadsereget munkások és parasztok hozták létre, és a munkásosztály akarata irányítja azt. Ezt az akaratot az egységes Kommunista Párt valósítja meg."
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UTOLSÓ OLDAL
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H UGO

ORSZÁGOKRA ÉS FEJLÕDÉSÉNEK A
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A
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A
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A

DÖNTÕEN

HOZ -

ANTIIMPERIALISTA

OLVASSA,
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OTP 11705008-20441997

LOM ELLENÁLL AZ
VILÁGÁNAK

USA

ÉS

USA-A MERIKA
MEGRI ASZTJA
WASHINGTONT.
S ZEM BENÉZVE "C OMMANDANTE C HÁVEZ "
ÚJRA - MEGVÁLASZTÁSÁNAK DILEM MÁJÁVAL , AMI VALÓSÁGGÁ VÁLT ÉS
AZZAL , HOGY A TRADÍCIONÁLIS PRO AMERIKAI PÁRTOK V ENEZUELÁBAN
TELJESEN ROSSZ HÍRÛVÉ VÁLTAK , AZ

DEMOKRÁCIÁT
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IMPERIALIZ -

RÉSZVÉTELI
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SZÁZADI
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XXI.

FOGADTATÁSA

JELENTI ,

FEJLÕDÉSÉT

ELLENÁLVA

MÁS

ÉS SZÖVETSÉGE -

ELSÕSORBAN

A konferenciát 2006. november 18-án.
szombaton, 15.00 órai kezdettel rendezzük meg a Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetség klubhelyiségében (1096 Budapest, Haller utca
26.)
Minden érdeklõdõt szeretettel várjuk!
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