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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
NE REMÉNYKEDJ! JÖVÕRE SEM DOLGOZHATSZ!
A parlamentben most készülnek elfogadni a költségvetést. Biztos, hogy elfogadják, mert ez csak az MSZP-SZDSZ többségen múlik. Õk pedig ezt akarják. De
miért nem jó nekünk, miért nem jó neked
ez a költségvetés? Azért, mert ez a költségvetés nem ad neked munkát, nem
teremt munkahelyeket. Jövõre sem dolgozhat mindenki, aki dolgozni akar. A
költségvetés ugyanis a magyar kis- és
középvállalkozókat újabb terhekkel sújtja, azokat, akiknél egyébként a legtöbb
magyar ember dolgozik. Ha õk tönkre
mennek, neked se lesz állásod.
Tudod-e például, hogy a te minimálbéred
után is úgy kell adózni, mintha 125 ezer
forintot keresnél? Ez a minimál adóalap,
amit a Gyurcsány-kormány már most
bevezetett, adva egy kis kóstolót az új
költségvetésbõl. Tudod-e, hogy az állam
azt feltételezi, hogy a cégnél lévõ telefonon legalább 20 százalékban te intézed
a magánügyeidet? Tudod-e, hogy a vállalkozót ezért telefonadó fizetésére
kötelezik? Tudod-e, hogy jövõre
bevezetik a veszteségadót? Vagyis akkor
is fizetni kell adót, ha a cég egy forint
nyereséget sem termel. Tudod-e, hogy
jövõre minden dolgozó adója 4 százalékkal nõ? Tudod-e, hogy sok vállalkozó
számára ez lesz az utolsó teher, mert ebbe
belepusztul?

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.

JÖVÕRE MÉG SZEGÉNYEBB LESZEL!
Nem jó ez a költségvetés. Ne álltasd
magad! Jövõre a fenekedet verheted a
földhöz örömödben, ha ugyanolyan csóró
leszel, mint az idén. Jövõre szegényebb
leszel! Hála a Gyurcsány-kormánynak és
a költségvetésnek. Nem hiszed? Tudod-e,
hogy jövõre a feleséged után is kell társadalombiztosítást fizetned, bár õ otthon
van a két gyerekkel, és egyébként meg
nem tud munkát találni? Tudod-e, hogy a
nyugdíjas is adót fog fizetni, ha a nyugdíj
mellett dolgozik, ráadásul bele számít ez
is, az is? Tudod-e, hogy a fûtési díjak
emelésébe akár bele is pusztulhatsz? Az
állam persze kompenzációt ígér neked.
Ok! De ezért el kell kutyagolnod az
Államkincstárba, kérvényezned kell,
utána kell járnod. Addig is fizeted a magasabb árakat! Még az a mázlid, hogy
november végén is meleg van. De hidd
el, a hideg is, meg a számla is megjön.
JOBB, HA NEM MÉGY KÓRHÁZBA!
Nem jó ez a költségvetés. Ezért fogadj el
egy baráti tanácsot! Hidd el nekem, hogy
január elsejétõl a kórház nem neked való. A
kormány szépen megrajzolta magának,
hogy mit is vár tõled. Jövõre, ha beteg
leszel, elõször szépen bekopogsz a háziorvoshoz. Kifizeted a vizitdíjat. Doktor bácsi
egy félórán keresztül adminisztrál Téged,
majd kapsz egy beutalót. Nem fog veled
szórakozni, mert az
új törvény szerint
még meg is büntethetik, ha nem a hatalomnak
tetszõ
gyógyszert írja fel
neked. Ezután, ha
még élsz, elmész a
"20 kilométeren
belül elérhetõ járóbeteg-központba",
magyarán az sztkba. Itt megint
fizetsz. Ez ugyanis
a lényeg, az egész
Gyurcsány-féle
egészségügy
lényege. A pénz a

fõ, te csak az ürügy vagy. Ha itt sem tudják
a bajodat megoldani, elmégy a "30 kilométeren belül mindenki számára elérhetõ
területi kórházba", ahol újra fizetsz, és
valami történik veled. Ha szerencséd van,
ekkora már nem élsz. Ha nincs szerencséd,
elküldenek az "50-55 km-re lévõ kiemelt
kórházba", majd kezdõdik az egész elölrõl.
RÓLAD VAN SZÓ!
Tudom, hogy tegnap is átkapcsoltad a
televíziót, amikor a költségvetésrõl folyt a
vita. Persze, megértelek, unalmas vita
folyik, hazudnak, mindent megtesznek
azért, hogy a fától te se lásd meg az erdõt.
Pedig rólad van szó! Szépen elfogadják a
költségvetést, csinos kis törvény lesz
belõle. Január elsejétõl pedig e törvény
alapján törvényesen rúgnak beléd, fojtanak
meg, ölik meg a családodat, a barátodat.
Mit tehetsz te?
Mindenek elõtt ne dõlj be a mesének, hogy
ezt a költségvetést a te javadra csinálták.
Ezt a költségvetést azért csinálják, hogy a
tõke megkaparinthassa azt is, amit eddig
nem tudott. A tõke nem veheti el a telket,
amelyen az a kórház áll, ahova évek óta
jársz. Nem építhet rá lakóparkot, csak
azért, mert így akarja. Most majd megteheti, mert lesz rá törvény! Ha ezt a törvényt
végrehajtják, Gyurcsány büszkén jelentheti
az EU-nak azt is, hogy lefaragtuk a költségvetési hiányt. Hogyan? Úgy, hogy tõled
elvették a kórházat, az iskolát, és lehúztak
még rólad néhány bõrt.
De tehetsz mást is. Ne ülj ölbe tett kézzel!
Ha nem szólsz egy szót sem, ha annyira
félted a munkahelyed, hogy meg sem
mersz mukkanni, ez a kormány azt tesz
veled, amit csak akar. Õk tudják, hogy mit
akarnak, nagyon is tudják! Ha azt látják,
hogy mindenki kussol, õk még egy lapáttal rátesznek. Ha viszont azt látják, hogy
ellenállsz, megtorpannak. Láthattad, hogy
el akarták venni a nagycsaládosoktól az
ingyen tankönyvet. Azok meg nem
hagyták magukat. Az eredmény is megvan, egyelõre marad az ingyen tankönyv.
Hidd el, számodra is csak ez a lehetõség
van!
THÜRMER GYULA
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A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJÁNAK MEGALAKULÁSA
Alig, hogy kitört a polgári demokratikus forradalom már látható volt, nem váltak be azok
a remények, amelyeket a dolgozók Károlyiékhoz fûztek. Ez a felismerés új irányvételre
késztette õket. Különbözõ forradalmi csoportok jöttek létre, (kommunisták, forradalmi
szocialisták, baloldali szociáldemokraták)
melyeket a Szovjet-Oroszországból hazatért
Kun Béla 1918. november 24-én egységes
párttá szervezett. Ez a "csendes" esemény forradalmi változást hozott a munkásmozgalom
történetében: megszûnt az opportunista Magyarországi Szociáldemokrata Párt osztatlan
uralma.
A Kommunisták Magyarországi Pártja
(KMP) meghirdette programjában a tanácshatalmat, a gyárak, bányák, bankok köztulajdonba vételét, a nagybirtokok szövetkezetesítését. Hatalomra jutása esetére
kilátásba helyezte az életkörülmények megjavítását, az uralkodóosztályok kultúr-egyeduralmának felszámolását. Ezek, a dolgozók
helyzetét pozitívan érintõ tervek hamar népszerûvé tették a pártot a dolgozók körében. Új
távlatok rajzolódtak ki elõttük.
Megnõtt a kommunisták tekintélye és országos befolyása. Nem csoda, ha a polgári kormány a párt mûködésének beszüntetését
fontolgatta. Annyira komoly lett ez a szándéka, hogy 1919. február 21-én a Központi
Bizottság tagjainak nagy részét letartóztatta.
Aszabadon maradt kommunisták természetesen folytatták a harcot. A vezetõk iránti
ragaszkodást mutatja, hogy Károlyiék
antikommunista lépése nem várt felháborodást váltott ki. A munkások követelték
a letartóztatottak szabadon bocsátását, sõt,
immár a KMP programjának megvalósítását
is.
A baloldali szociáldemokraták - látva a forradalmi helyzet kiélezõdését - tárgyalni
kezdtek a letartóztatott Kun Bélával, a kibontakozás tárgyában. Megállapodtak abban,
hogy a két párt egyesül, a szociáldemokraták
elfogadják a KMP programját, szervezeti
elveit és együtt veszik át a hatalmat. Megérlelõdtek tehát a szocialista forradalom objektív és szubjektív feltételei.
A polgári kormány tehetetlen volt a
munkáshatalomért fellépõ néptömegekkel
szemben, ezért nem tudta megakadályozni a
Magyar Tanácsköztársaság kikiáltását (1919.
március 21.)
A tanácskormány 133 napja alatt - minden
nehézség ellenére is - igyekeztek megvalósítani a munkásságnak tett ígéreteiket. Politikai,
gazdasági, szociális és kulturális vívmányai

méltán sorolhatók történelmünk
legszebb hagyományai közé.
A proletárdiktatúra megdöntése
után a KMP illegalitásba
kényszerült,
de
minden
üldöztetése ellenére is hazánk
komoly tényezõje maradt. Ott
volt mindenütt és mindenkor,
amidõn a dolgozókért kellett
kiállni. A horthysta hatóságok
külön politikai osztályt hoztak
létre az illegális kommunisták
ártalmatlanná tételére. Hiába,
mert az elesettek, vagy
bebörtönzöttek helyére mások
léptek, akik folytatták a harcot.
Ott voltak a fasizmus és a
háború elleni harc élvonalában.
Ez a heroikus küzdelem megtizedelte a pártot. A háború után
élére álltak a népi demokrácia,
majd a szocialista forradalomért
folyó harcnak. Napjaiban az
egyetlen erõ volt , mely rövid- és
középtávon a dolgozók napi
érdekeit képviselte, jövõbeli
célja pedig a közösségi tár- VÁROSMAJOR UTCA 42. ITT ALAKULT MEG NOVEMBER
24-ÉN A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA
sadalom megvalósítása volt.
A Kommunisták Magyarországi Pártjának
alakuló ülése
Az alakuló ülés helye: XII. Városmajor u.
42. (Kelen József lakása). Az alakuló ülés
ideje: 1918. november 24. (vasárnap du.).
A Kommunisták Magyarországi Pártja
megalakításáról hiteles jegyzõkönyv nem
maradt fenn. Sajtóbeszámoló sem írta le az
eseményt. Az adatokat a késõbbi visszaemlékezések egybevetése után és azok alapján
állították össze a párt történetével
foglalkozó kutatók. Így az alakuló ülésrõl
rendelkezésre álló adatok az eddig feltárt
tényeket rögzítik.
Az alakuló ülésen 41-en jelentek meg.
Az alakuló ülésen Vántus Károly elnökölt.
Az elõadó Kun Béla volt. A résztvevõk
meghallgatták Kun Béla beszámolóját a
nemzetközi helyzetrõl és az oroszországi
proletárforradalom jelentõségérõl. Részletesen indokolta egy magyarországi kommunista párt megalakításának szükségességét,
amely feladatául a forradalom továbbfejlesztését tûzte ki, és végsõ célja a politikai
hatalom megszerzése.
Az ülés résztvevõi élénk vita után
kimondták egy új magyar munkáspárt, a
Kommunisták Magyarországi Pártja megalakítását. A párt elhatárolta magát a Ma-

gyarországi Szociáldemokrata Párttól.
Ezen az értekezleten határozták el egy
központi pártlap megindítását.
Ez az orgánum a Vörös Újság volt, amely
1918. december 7-én jelent meg elõször.
Az ülés résztvevõi megállapodtak a
legközelebbi szervezési feladatokban, az
agitációs és propagandamunka terén szükséges tennivalókban.
Ugyancsak elhatározták a párt Szervezeti
Szabályzatának kidolgozását. Az ideiglenes
Szervezeti Szabályzat az alakuló ülés után 5
héttel, 1918. december 28-án megjelent a
Vörös Újságban.
Megválasztották a párt elsõ Központi
Bizottságát, amelynek hiteles névsora nem
maradt fenn, de megállapítható az alábbi
személyek KB-tagsága: Chlepko Ede,
Fiedler Rezsõ, Hirossik János, Jancsik
Ferenc, Korvin Ottó, Kun Béla, László
Jenõ, Mikulik József, Pór Ernõ, Rabinovits
József, Rudas László, Seidler Ernõ, Szamuely Tibor (1919. január 13-tól), Szántó
Béla, Vágó Béla és Vántus Károly.
A Kommunisták Magyarországi Pártjának
elnöke: Kun Béla.
A Kommunisták Magyarországi Pártjának
titkárai : Hirossik János, Rabinovits József
és Vántus Károly.
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A kapitalizmus megérett a bukásra.
Megérett nemcsak erkölcsileg, de megérett
gazdaságilag is: az imperializmus azt jelenti, hogy a kapitalizmus a termelés menetét
már gazdasági eszközökkel nem képes
fenn-tartani, hanem véres osztályháborút
kell felidéznie, hogy azt kapitalisztikus
alapon tovább folytathassa.
De a világháború rettentõ embervesztesége, a gazdasági eszközök elpusztítása, a munkaerõnek a nyerstermények
felszínre hozatalától évekig távoltartása
tökéletes anarchiába döntötte a termelést. A
barbarizmusba süllyesztett emberiség nem
tudja és nem akarja újra kezdeni a termelõ
munkát.
Az egyetlen kiút a szocializmus. A szocializmus, mely nemcsak a termelés anarchiáját szüntetné meg, de azt a lelki anarchiát is, melybe a kapitalizmus az
emberiséget süllyesztette. A termelés köztulajdonba vételével visszaadná elvesztett
hitét, de elvesztett munkakedvét is az
emberiségnek. Elérkezett tehát az ideje a
szocializmus megvalósításának. És a proletariátus érzi az erõt s az akaratot is magában
ezért a megvalósításért síkraszállni. A proletariátus ezt a harcot nemzetközileg és
egységesen akarja megvívni és kell
megvívnia, mert amint a kapitalista imperializmus túlnõtte a nemzeti kereteket és
világháborúvá fejlõdött, úgy a proletár
osztályharc is ezzel karöltve elérkezett arra
a pontra, melyet Marx a Kommunista
Kiáltványban a proletár osztályharc végsõ
szakaként jelölt meg: az egyöntetû,
nemzetközi forradalomhoz, melyben az
egész világ proletariátusa egyesülve, mint
egységes osztály támad a nemzetileg széttagolt és nemzetekként szembenálló burzsoáziára. De ki vezesse a proletariátust
ebben a harcban? A régi szociáldemokrata
pártok szerte a világon társaivá szegõdtek a
burzsoáziának rablóhadjáratában. Scheidemann és Renaudel, Thomas és Henderson,
Branting és a többiek, szóval valamennyien
ott voltak a kapitalizmus oldalán, megszavazták a hadi hiteleket, a rablást védelmi hadjáratnak ismerték el, tûrték, hogy az

imperialista
kormányok
bezárják
Liebknechtet, Mehringet, az olasz szocialistákat s mindazokat, kik bátran kitartva a
szocializmus mellett felemelték tiltakozó
szavukat; nemcsak tûrték ezt, de állandóan
rágalmazták s rágalmazzák a "bolsevikieket"; egy szavuk sem volt, mikor a
németek letörték a finn, lett, észt és ukrán
szocializmust, egy szavuk sincs, mikor
most az antant rohamot indít az egyetlen
megvalósult proletár köztársaság, Oroszország ellen.
A magyar munkás is, aki ma a Népszavát
olvassa, azt hiheti, hogy polgári lapot tart a
kezében. A földmíves proletár, aki a
jegyzõt, papot és földesurat megbünteti,
csõcselék banda, mely a forradalom
"vívmányait" veszélyezteti; Kunfi miniszter csak hat hétre tétette jégre a magyar
proletárral az osztályharcot és osztálygyûlöletet, de a Népszava s a szociáldemokrata párt már örökre elintézettnek tartja a választójoggal, a
nemzetgyûlései, a polgári demokráciával.
A munkás, aki csak a Népszavát olvassa,
nem is sejti, hogy itt a döntõ óra, melyben
rettentõ vajúdások közt születik az új világ,
a szocializmus világa, az õ világa, hiszen a
Népszava s a magyar szociáldemokrata
párt szerint már gyõzött a forradalom. A
Népszava s a szociáldemokrata párt
Batthyányival kibékült, Jászival a polgárságot, Szendévei a finánc kapitalizmust a
keblére ölelte tehát nincs célja a további
harcnak, a munkásság nyugodjék meg, s

bízza a nemzetgyûlésre, hogy elhatározza a
szocializmust.
Nemcsak a marxizmus kicsúfolása ez,
nemcsak a munkásság s a parasztszegénység félrevezetése, több ez: a polgárság, sõt a kispolgárság vizeibe való
átevezés, az osztályharc meghamisítása, a
proletariátus forradalmi harcának, e harc
céljainak és energiáinak elhomályosítása,
lelohasztása.
Ezért állunk mi, kommunisták, a magyar
munkásság elé, hogy õt a szükségszerûen
elkövetkezõ, sõt már itt levõ új, proletárforradalomra elõkészítsük.
Fönn akarjuk tartani a magyar proletariátus
osztály tudatát, el akarjuk õt választani a
tudatlan, lelkiismeretlen, korrupt s a háború
bûnével megfertõzött magyar uralkodó
osztályoktól, melyekkel összekerítették;
szervezni akarjuk õt a harcra, s föl akarjuk
benne kelteni a nemzetközi szolidaritásnak
tervszerûen elhomályosított érzését, amely
alapja minden osztályharcnak s mely a
magyar proletariátust belekapcsolja majd a
nemzetközi proletár forradalomba, odafûzi
majd az orosz Szovjet Köztársasághoz
éppúgy, mint mindenhová, ahol ennek a
forradalomnak ki kell még törnie.
Ezt a célunkat minden poklokon keresztül
követjük mindaddig, míg a proletárforradalom nem gyõzött!
Éljen az osztályharc!
Éljen a proletárforradalom!
Éljen az új, a harmadik, a forradalomra
fegyverkezõ igazi Internacionálé!
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HARC A NÉPSZAVAZÁSÉRT - A NATO ELLEN

1997. november 16-án népszavazást tartottak Magyarországon a NATO csatlakozásról. 49%-os részvétel mellett 85% támogatta.
A Munkáspárt a kezdetektõl ellenezte Magyarország csatlakozását az Észak-Atlanti
Szövetséghez, küzdött hazánk semlegességéért. Ezért ha kellett népszavazást
kezdeményezett, ha kellett tünetett.
Az alábbiakban a pártdokumentumok,
képek, szórólapok segítségével szeretnénk
ezt az küzdelmet felidézni.
Részletek a párttörténetbõl:
“Az Antall-kormány programja – milyen
furcsán hangzik ez ma – Magyarország semlegességérõl beszélt, bár igen óvatosan. Antall
természetesen a valóságban mindig is NATOtag akart lenni, de ezt nem merték azonnal
meghirdetni. Elõször is 1991. június 18-ig
szovjet csapatok állomásoztak az országban.
Másodszor 1991. április 1-ig létezett a Varsói
Szerzõdés (VSZ) katonai szervezete, és július
1-ig maga a VSZ is.
Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke
minden magyar politikust leelõzve javasolta,
hogy Magyarországnak be kell lépnie a
NATO-ba. Ebbõl némi vita is támadt Antall
József akkori miniszterelnökkel, aki nem
szerette, ha a számára kedves ötleteket másvalaki próbálja megjátszani. Igazából az
embereknek sem tetszett a horni elképzelés,
ezért nem véletlen, hogy az MSZP választási
programja már árnyaltabban fogalmazott:
“Szükség van Magyarország és a NATO kapcsolatainak további építésére, de az ország biztonságának nem a NATO-tagság az egyetlen
lehetséges garanciája.” A fogalmazás némileg

változott, a lényeg azonban maradt. “Az MSZP
nem ellenzi a magyar NATO-tagságot, igaz, az
ügyet népszavazásra akarja vinni” – írta
Thürmer Gyula a Nem kell NATO címû
könyvében (1995. július).
Ugyancsak augusztus 20-án mutatkozik be a
Semleges Magyarországért Alapítvány, amely
kuratóriumának elnöke dr. Bányász Rezsõ
nyugalmazott nagykövet, a Grósz-kormány
szóvivõje – aki más módon addig is részt vett a
civil baloldali mozgalomban. A Munkáspárt
tagsága örömmel fogadja a párt közösségében
aktivizálódó ismert politikust.
Ekkor még százezer aláírás volt szükséges egy
ügydöntõ népszavazás kötelezõ kiíratásához,
amennyiben a népszavazásra szánt kérdés nem
ütközik a költségvetésbe és érvényes
nemzetközi szerzõdésekbe. Korábbi népszavazási kezdeményezéseket már elutasított
az Alkotmánybíróság a fenti indokokra
hivatkozva. A munkáspárti kezdeményezés
ezen kikötéseknek is megfelelt, hacsak nem
titkos megállapodásokba és ilyenek alapján
elkölteni tervezett pénzek ügyeibe ütközött –
ami persze elképzelhetõ, hivatkozni azonban
ilyenekre nem lehet.
A párt óriási erõfeszítéseket tesz. Az aláírásgyûjtés 1995. augusztus 20-án kezdõdik, és
október 20-ra kell befejezni. A párt megérti,
hogy a rendkívüli feladat rendkívüli
erõfeszítéseket igényel. Szeptember 18-ra
80 565 aláírás van a központban.
Egymás után következnek a NATO-ellenes
nagygyûlések szerte az országban.
A Munkáspárt formálisan 180 ezer aláírást
gyûjt össze; a gyûjtõíveket a pártapparátus
akkurátusan sorba rakja a teleírt gyûjtõívektõl a

1995. JÚNIUS 29-ÉN ÚJABB
CIKKSOROZAT INDULT A MUNKÁSPÁRT A

NATO-TAGSÁG ELLEN, A SEMLEGESSÉG
MELLETT CÍMMEL; A MUNKÁSPÁRT
EGYIDEJÛLEG 10 PONTBA FOGLALTA
ÖSSZE ÉRVEIT A NATO-TAGSÁG ELLEN

1995. AUGUSZTUS 12-ÉN MEGJELENT
THÜRMER GYULA NEM KELL NATO CÍMÛ
KÖNYVE. A POLITIKAI IRODALOMBAN
RITKA (KÖZEL TÍZEZER) PÉLDÁNYSZÁMBAN MEGJELENT KÖNYV ELFOGYOTT
KÉT HÉT ALATT.
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HÉT TÉMÁJA

HARC A NÉPSZAVAZÁSÉRT - A NATO ELLEN
hajlandó felrúgni”.
Januárban Alkotmánybírósághoz fordul a
Munkáspárt az Országgyûlés törvénysértõ
határozata ellen, kérve a testületet, utasítsa a
népszavazás elrendelésére a parlamentet. Az
Alkotmánybíróság február 20-án – illetékesség
hiányára hivatkozva – visszautasítja a panaszt.
Bezárulni látszik a kör: Magyarországon a
demokrácia csak látszat, a demokratikus
törvények csak a fennálló hatalom erõsítése
esetén kötelezõek, máskor átléphetõk. S nincs
intézmény, amely ennek a gépezetnek ne volna
szerves része.
1997. november 16-án a népszavazás
alkalmával közel hatszázezren szavaznak
nemmel a NATO-ra. Ez szép szám, de
nem azonos a Munkáspárt támogatásával,
hiszen a MIÉP és számos független
szervezet és személyiség is mögötte áll.
Összességében pedig látványos, 15 százalékos kisebbség. Igaz, a feltett kérdés már
nem a Munkáspárt kérdése (Akarja-e Ön,
hogy Magyarország a NATO tagja
legyen?), hanem a talányosságban már
rutinos parlament által megfogalmazott
“Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország
a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa
hazánk biztonságát?”
A Munkáspártnak csak annyi
lehetõsége marad, hogy bejelentheti:
“Számon fogjuk kérni a kormány
ígéreteit.” Mint tudjuk, 1999. március 12-én az ország belép a NATOba, és két hét múlva már a NATO teljes jogú tagjaként bombázhatja
Jugoszláviát.!

1994. OKTÓBER 25-ÉN A MUNKÁSPÁRT ELNÖKE A PARLAMENTBEN KÓRÓDI MÁRIÁNAK, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALELNÖKASSZONYÁNAK ÁTADJA AZ ÖSSZEGYÛJTÖTT KÖZEL
180 EZER ALÁÍRÁST A NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRÕL. KÓRÓDI MÁRIA KAPOTT
EGY PÉLDÁNYT THÜRMER GYULA NEM KELL NATO CÍMÛ KÖNYVÉBÕL IS.
csak egy-két aláírást tartalmazó gyûjtõívekig, dokumetumtömeg, akkor a parlament ki fogja
ezután az íveket megsorszámozza, ezresével írni a népszavazást. Ez már elõrevetítette a
kötegelve, a kötegeket csomagolópapírba cso- “baljós árnyakat”, hogy hamarosan ki kell találmagolja, felcímkézi, nemzetiszínû szalaggal ni valami kibúvót.
átkötözi. Thürmer Gyula megy el az ünnepé- Aparlamenti vitára december 18-án kerül sor, a
lyes átadásira a Parlamentbe, egyenesen Kóró- szavazás hozzávetõleg harminc másodperces
di Mária országgyûlési alelnök irodájába, a napirend – a javaslatot túlnyomó többségben
sajtósok élénk vakuzása közepette. Az alelnök elvetik, mindössze 14-en szavaznak másképasszony kényszeredett mosollyal átveszi a pen. A Munkáspárt a közeli napokban levélben
rakományt s szép halkan elsuttogja, hogy köszöni meg mind a 14 képviselõnek, hogy
amennyiben a hitelesítés próbáját kiállja a legalább ennyiben kiállt a demokrácia, a
törvényesség mellett.
1996. január 2-i
számában a Népszava közli Thürmer Gyula A
romantikus demokrácia halála címû
cikkét. A népszavazási kezdeményezés elutasítása nem kevesebbet jelent, mint
hogy “a rendszerváltás után alig
1996. JÚLIUS 20-ÁN A NATO HADGYAKOhat évvel az új rend- 1995. DECEMBER 18-ÁN A PARLAMENTI NAPLÓ CÍMÛ TÉVÉMÛSORRLAT ELLENI DEMONSTRÁCIÓ SZOLszer
olyannyira BAN VITATKOZIK THÜRMER GYULA, KELETI GYÖRGY ÉS HACK
NOKON. A RÉSZTVEVÕK PETÍCIÓT NYUJnem érzi magát biz- PÉTER. A PARLAMENT ELÉ ÚGY KERÜL A HATÁROZAT, HOGY A NÉPTANAK ÁT A MAGYARORSZÁGON
tonságban, hogy SZAVAZÁS NEM IDÕSZERÛ, MERT EBBEN A KÉRDÉSBEN AZ ORSZÁG
TARTÓZKODÓ SOLANA NATO-FÕTITKÁRmég saját elveit is JELENLEG NINCS DÖNTÉSI HELYZETBEN
NAK

KUBA

FANTASZTIKUS KUBAI
GYÕZELEM AZ ENSZ-BEN

A GRANMA, A KUBAI KOMMUNISTA PÁRT LAPJÁNAK KARIKATÚRÁJA AZ AMERIKAI
BLOKÁDRÓL

Az ENSZ-közgyûlés ismét felszólította Washingtont, hogy szüntesse
meg az embargót Kubával szemben.
Az ENSZ-közgyûlés november 9-én
ismét felszólította az Egyesült Államokat, hogy szüntesse meg a Kubával
szemben 45 év óta fenntartott
kereskedelmi büntetõintézkedéseit,
ráadásul a közgyûlés úgy fogadta el
nagy többséggel a határozattervezetet,
hogy elõtte leszavaztak egy ausztrál
módosítási javaslatot, amely felszólította volna Fidel Castro kormányát az
álitólagos politikai foglyok szabadon
bocsátására és a nyugati országok által
képmutatóan szajkózott emberi jogok
tiszteletben tartására.
Sorban egymás után ez már a 15 év,
amikor a 192 tagországot tömörítõ
világszervezet jóváhagy egy olyan
határozatot, amelyben a kommunista
vezetésû karibi szigetország elleni gazdasági és kereskedelmi embargó
mihamarabbi megszüntetésére szó-lítja
fel Washingtont.
Felipe Pérez Roque kubai külügy-miniszter kijelentette a közgyûlésben: "Az
Egyesült Államok a valaha ismert
leghosszabb és leg-kíméletlenebb gazdasági háborút folytatja Kuba ellen, s
ez már népirtásnak, a nemzetközi jog,
illetve az ENSZ alapokmánya nyílt
megsértésének minõsül."
A közgyûlési teremben ülõ küldöttek
tapsvihara fogadta azt, amikor az elektronikus kijelzõn megjelent, hogy 183
igenlõ, 4 nemleges és egy tartózkodó

szavazattal jóváhagyták a tervezetet. Az
Egyesült Államok mellett Izrael, a Marshall-szigetek és Palau szavazott nemmel, illetve Mikronézia tartózkodott.
Nem sokkal korábban 126 igenlõ, 51
nemleges és 5 tartózkodó szavazattal
elvetették azt az ausztrál módosítási
javaslatot, amely szerint az amerikai
intézkedéseket "indokolja a valódi
aggodalom, hogy Kubában továbbra
sincs demokrácia és politikai szabadság". A javaslat felszólította volna
Kubát a politikai foglyok szabadon
bocsátására és arra, hogy maradéktalanul mûködjön együtt a nemzetközi
emberjogi szervezetekkel, váljon az
emberjogi folyamatok résztvevõjévé.
Ez az ausztrál javaslat is megmutatta
a nyugati országok pimaszságát.
Miközben
Kubában
valóban
tiszteletben tartják az emberi jogokat
(jog a munkához, jog a lakáshoz, jog
a tisztességes élethez, stb.), addig
azok akik agressziót követnek el más
országok ellen (Afganisztán, Irak),
koncentrációs táborokat tartanak
fenn (Guantanamo, Abu Gharib),
támogatnak olyan rezsimeket, mint
Izrael azok a leghangosabbak az
ilyen és hasonló álkérdésekben.
Reméljük, hogy ettõl a sikertõl
alábbhagy a kedvük.
A korábbi évekhez hasonlóan Kuba
most is intenzíven kampányolt az
embargó ellen, amelyen George
Bush amerikai elnök kormányai még
szigorítottak is. !
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CSODÁS MÛVELET
Közel félmillió ingyenes szemmûtétet
végeztek Latin-Amerikában egy kubaivenezuelai programban közel félmillióan - kétharmadrészt venezuelaiak juthattak hozzá eddig ingyenes szemmûtéthez Latin-Amerika és a karibi
térség országaiban egy 2004-ben indult
közös
kubai-venezuelai
program
keretében - adta hírül hétfõn a hivatalos
kubai sajtó.
"Az elmúlt szerdáig összesen 485 476
beteg, köztük 290 ezer venezuelai
páciens esett át mûtéten" - idézi a sajtó
a kubai egészségügyi minisztérium
jelentését, "nagy jelentõségû szociális
és humanitárius kampányként" jellemezve a programot.
A Csodás mûvelet (Operación milagro)
nevet viselõ program rossz anyagi
körülmények között élõknek nyújt
segítséget azzal, hogy lehetõséget biztosít ingyenes szemészeti operációkra.
A jelentés szerint a térség 28
országában tíz év alatt akár hatmillió
rászoruló is részt vehet a Csodás
mûveletben.
Az eleinte csak kubai kórházakban
végzett szemmûtétekre már 13
szemészeti központban van lehetõség
Venezuelában, Ecuadorban, Guatemalában, Haitin, Hondurasban és
Bolíviában.
Természetesen az elithez tartozó
orvosok
hevesen
tiltakoznak.
Bolíviában, Hondurasban és Uruguayban
a
helyi
orvosszövetségek
“tisztességtelen verseny támasztásával”
vádolják az ingyen dolgozó kubai
orvosokat.

KUBAI ORVOSOK, AMINT SZEM MÛTÉTET
VÉGEZNEK AZ OPERACIÓ MILAGRO,
AZAZ A CSODÁS MÛVELET KERETÉBEN,
KITÛNÕ TECHNIKAI FELSZERELTSÉGGEL
ÉS HOZZÁÉRTÉSSEL
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AZ ÖREG HÖLGY ÁRNYÉKÁBAN
Jó egy hónapja adták át Szegeden a
felújított Szent István teret, az Öreg
hölgynek becézett szintén felújított,
Magyarországon elsõként vasbeton
szerkezettel épített és a mai napig is
mûködõ, turisztikai látványosságot is
nyújtó víztoronnyal együtt.
A környéken lakók örülnek, hogy
felújították a teret, viszont sajnálják,
hogy a piac megszûnt. (Ezzel magam is
így vagyok - a cikk írója)
A felújítás legnagyobb vesztesei, viszont a téren évek óta élõ hajléktalanok.
Velük beszélgettem:
-Mióta hajléktalanok?
Csala Ferenc: Jómagam 11 éve, de
Árpád barátom viszi a pálmát, õ 16 éve
hajléktalan.
-Mivel és hogy telik a napjuk?
-Reggel 5 körül ébredek fel a pincében,
ahol lakom. Kukázok, találok, amit
találok. Szerencsére vannak jó érzésû
emberek, akik segítenek, hol egy kis
pénzt, máskor kenyeret vesznek
nekünk a közeli boltban, de van mikor
hoznak otthonról fõtt ételt. Itt a téren
szoktunk találkozni. Megvesszük a
cigit meg a bort. Tudja a mi életünk a
22-es csapdája, alkohol nélkül a
hajléktalan életet nem lehet elviselni ecseteli sanyarú sorsukat Markó
Árpád.
Közben két hölgy is csatlakozik hoz-

zánk.
Sebõk Tiborné szerencsésnek mondja
magát. 5 év hajléktalan élet után talált
egy olcsó albérletet. Takarítónõként
dolgozik idõs embereknél.
-Az indóház környékén van egy 10
személyes hajléktalan nõknek fenntartott szálló. November 1-tõl április 1-ig
este 6-tól reggel 6-ig van nyitva, havi
9600 forintért lehet ott lakni.
Tudja az a hajléktalan nõ, akit nem
fogad be egy hajléktalan csapat és
egyedül van az éjszakában, mindig
attól retteg, hogy mikor verik vagy
erõszakolják meg.
A másik hölgy Lakatos Antalné pár
napja lett hajléktalan, elvesztette az
állását, a fõbérlõje kirakta az utcára, de
ruhái még az albérletben vannak.
-Az utolsó fizetésembõl még maradt
egy kevés, megosztom a többiekkel,
tudja, mi összetartunk.
Cigarettával kínálom Bárdos Ferencet,
köszönettel elfogadja, õ 8 éve az utca
gyermeke.
-Alapvetõen nem vagyunk buták,
átlátjuk a dolgokat. Tudjuk, hogy
csórók vagyunk. A jóléti társadalom
csak a gazdagoknak biztosít jó életet.
Mi a foghúzást is saját magunk
csináljuk.
Csala Ferenc: Pangásos szívelégtelenségem van, dupla a májam, 1400-as a
gamma gt-m, fekélyesek és vizesek a

SZEGED, 2006. NOVEMBER 16. A SZOLIDARITÁS ÉJSZAKÁJA CÍMMEL SZEGEDI

lábaim, és mit mond a kórházi orvos: Nem fizetsz tb-t, miért akarsz kórházba
kerülni. Mibõl fogok január 1-tõl vizitdíjat fizetni? Ha a szociális munkások
és a Humánszolgáltató orvosnõje nem
segítene rajtunk, néhányan már rég
alulról szagolnánk az ibolyát.
-Milyen a viszonyuk a rendõrökkel?
Bárdos Ferenc: Rendõre válogatja. Van
amikor elzavarnak bennünket, pedig
nem csinálunk semmi rosszat, csak a
városképet rontjuk. Lehet, hogy a
Szent István térrõl is kitiltanak minket,
mint ahogyan ki lettünk tiltva a
belvárosból.
Csala Ferenc: Sajnáljuk, hogy
megszûnt a piac, mert amit a lomtalanításból összegyûjtögettünk, itt helyben el tudtuk adni.
Bárdos Ferenc: Én csak azért várom a
telet, mert hólapátolásból egy kis pénzt
össze tudok gyûjteni.
-Mi is hibásak vagyunk, de a mai rendszer is hibás, mert nekünk is volt
munkahelyünk, de az urak csõdbe vitték - mondja Lakatos Antalné.
-Mikor a társadalom kiközösít, az
ember feladja. Az ember próbál
kimászni a nyomorból, de ha nem
segítenek neki, visszazuhan a nyomorba - teszi hozzá Kecskeméti Ferenc.
-A saját hazámban vagyok hontalan.
Az kérjük a társadalomtól, fogadjanak
el minket olyannak, amilyenek
vagyunk, ha már ki lettünk közösítve mondja Csala Ferenc
Ezek az emberek élõ hús-vér emberek.
Tudjuk õk is hibáztak, de a kapitalista
rendszer munkahelyük bezárásával, az
ezzel járó családi problémákkal, a társadalomból való kitaszításukkal tette
õket a rendszerváltás igazi veszteseivé.
Arra kérnék minden jó érzésû embert,
segítsük a hajléktalanokat, bárhol is
éljenek az országban, és az elsõ pofon
vagy szitokszó elõtt mindenki gondolkodjon el azon, hogy õ is bármikor
hajléktalan sorsra juthat ebben a
"gyönyörû rendszerben".
Kutyás Jóska emlékére, akivel a Szeged
városi nyomdában dolgoztam együtt,
míg a nyomdát szét nem privatizálták.

EGYETEMISTÁK ÉS A VÉDEGYLET ÖNKÉNTESEI TARTANAK HAJNALIG TARTÓ VIRRASZTÁST HAJLÉKTALANOKKAL A HAJLÉKTALANOKÉRT

SZEGED BELVÁROSÁBAN.

NAGYVÁRI LÁSZLÓ
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MIÉRT NEM SZERETEM A NAP - KELTÉT ?
A televízió Nap-kelte címû mûsora kétségtelenül az egyik legnépszerûbb reggeli adás. Milliók nézik, milliók bírálják. Magam is rendszeres nézõje és bírálója vagyok. Sok mindent
megtudhatnék az idõszerû hazai (esetleg
külföldi) eseményekrõl, olykor a legavatottabb
szakemberektõl, politikusoktól. Feltételes
módban írok errõl, mert mindig (vagy legtöbbször) ingerlik a nézõket riporterek. Úgy tûnik,
mintha a nevezetteket nem érdekelnék az
általuk feltett kérdésekre adandó válaszok,
inkább saját közbeszólásaikra, gondolataikra,
összpontosítnak. A gyanútlan interjúalany már
válaszolna a szerkesztõ úrnak, de az nem engedi, megzavarja, tiszteletlenül beléfojtja a szuszt.
A megszólított, aki általában illemtudó, elnémul, amikor mondandójában megakasztják, és
nagy figyelemmel hallgatja a szerkesztõ úr

válaszát, hosszú, véget nem érõ fejtegetéseit.
Nyílván így megtudhatja, mit kellett volna neki
válaszolni, amennyiben szóhoz jut. Vannak
azonban kevésbé türelmes vendégek, akik
odáig merészkednek, hogy félbeszakítják a
riportert. Ilyenkor egyszerre beszélnek, egyik
sem figyel a másikra, mindenki mondja a
magáét. Az alany nem tud a kérdezõre figyelni, mert abban a súlyos tévedésben leledzik,
hogy övé a szó, a tisztelt riporter, pedig fújja a
magáét (bár látszik rajta, hogy felháborodik az
alany tolakodásán), nem hallja meg a "partner"
reagálását. Megfigyelhetõ, a "gyóntató" nem
mindig viseltetik rokonszenvvel alanya iránt.
Ilyenkor fölényes, türelmetlen, láthatóan
szándékosan igyekszik megzavarni vendégét.
Úgy gondolom a riporternek, nem szabadna
érzékeltetni politikai hovatartozását, hanem

önmegtartóztatással tárgyilagosnak kellene
maradnia. Persze akadnak a meghívottak
között nagy tiszteletnek örvendõ urak, hölgyek. Ilyenkor a riporter-nyuszika csupa fül,
csupa illem, elõzékenység. Más csatornákon is
vannak hasonló adások, de a kultúrának magasabb fokán. Felvetõdik bennem egy naiv
kérdés: kellenek ide az interjú-alanyok? Nem
lenne célszerûbb, ha a riporter urak zavartalanul monologizálhatnának? Lássák be végre a
beszélõ-partnerek, nem azért kaptak meghívót,
hogy nyilatkozzanak, hanem azért, mert az
újságírók zsenijüket akarják lobogtatni. Adnék
egy praktikus tanácsot: hallgassuk meg az
alanyokat, a riporterek távollétében, így
kiszûrhetnénk a mûsor zavaró tényezõit.
HEGEDÛS SÁNDOR

ELMÉLETI SAROK:
VIGYÁZAT, VESZÉLYES!

Az elõzõ fejezetekben sok mindent megtanultunk a kapitalizmusról. Mindenekelõtt azt, hogy kik vagyunk mi, a
munkások, a proletárok. Ismételjünk egy
kicsit Engels-szel, aki Marx mellett a
marxizmus másik nagy megalapítója
volt. Engels felteszi a kérdést: Mi az a
proletariátus? Majd így válaszol rá: "A
proletariátus a társadalomnak az az
osztálya, amely megélhetését csakis és
kizárólag munkája eladásából, nem pedig
valamely tõke profitjából szerzi meg, az
az osztály, amelynek java és baja, élete és
halála, egész létezése a munka iránti
kereslettõl, tehát a jó és rossz üzletmenet
váltakozásától, a féktelen konkurencia
ingadozásaitól függ. Egyszóval a proletariátus, vagyis a proletárok osztálya a
tizenkilencedik század dolgozó osztálya."
Ez utóbbi mondatot sokan arra
használják, hogy tagadják a proletáriátus
létezését a mai világban. Vajon van-e

proletariátus a 21. században? Vannak-e
olyanok a mai magyar társadalomban,
akik "megélhetését csakis és kizárólag
munkája eladásából, nem pedig valamely
tõke profitjából szerzi meg"? Természetesen van. Így él a Tesco pénztárosa csakúgy, mint az Audi munkása vagy a
gyógyszertári alkalmazott. A munka formája, a munka szervezése a társadalomban megváltozott és változik, de nem ez a
döntõ az emberek társadalmi életében,
hanem az, hogy van-e tõkéjük vagy
nincs.
Ilyenkor jön a másik ellenérv. Nem
számít, hogy enyém-e a tõke, vagy másé,
hiszen a tulajdon ma már olyan mértékben "társadalmi", hogy e tulajdonlás
másodlagos. Az igaz, hogy ma kevés
családi, vagy egy személyes cég van. Ez
már nem a Kruppok vagy Weissmanfrédek kora. Nagy részvénytársaságok
vannak, ahol összemosódnak a tulajdonviszonyok. Lehet, hogy összemosódik, de
nem tûnik el. A szegedi szalámigyár
Csányi Sándor úré, az OTP nagyhatalmú
vezérigazgatójáé és nem a gyárban dolgozó henteseké vagy menedzsereké. A
szegedi hentes gondolhatja úgy, hogy
neki tök mindegy, ki a tulajdonos, ez nem
így van. A bére, a részesedése az értéktöbbletbõl a tõke tulajdonosától függ.

Ezért neki, a hentesnek nincs beleszólása.
A tõke tulajdonlásának kérdése azonban
nem csak egy vállalat esetére vonatkozik.
Ma Magyarországon a tõke nem csak a
szegedi szalámigyárban nincs a hentesek
kezében. A tõke ma társadalmi méretekben a tõkéseké. Csányi úré, Demján úré,
Kapolyi úré, és sok mindenki másé, de
nem a munkásé, a dolgozóé. Ezért neki
nincs beleszólása abba, hogy Magyarországon ki legyen a parlamentben,
milyenek legyenek a törvények, mire
osszák el a társadalom pénzét.
Visszatérve Engelshez, Vajon nem
igazak-e szavai ma is az osztályokról?
"I. A nagytõkések osztálya, akik az
összes civilizált országokban már most
csaknem kizárólagos birtokosai az
összes létfenntartási eszköznek és a létfenntartási eszközök elõállításához
szükséges nyersanyagoknak és szerszámoknak (gépeknek, gyáraknak). Ez a
burzsoák osztálya, vagyis a burzsoázia.
II. A teljesen nincstelenek osztálya, akik
arra vannak ráutalva, hogy a burzsoáknak eladják munkájukat, hogy érte
megkapják a megélhetésükhöz szükséges létfenntartási eszközöket. Ezt az
osztályt a proletárok osztályának,
vagyis a proletariátusnak hívják."
Bizony, igazak!
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LAPSZEMLE

VETERÁNOK NAPJA AMERIKÁBAN
Idén is megtartották Chicagóban az amerikai
veteránok napját. A rendezvény legfontosabb
eseménye Kyle Snyder beszéde volt. A23 éves
katona szolgált Irakban, és miután eltöltötte
szabadságát hazájában, úgy döntött nem tér
vissza a szolgálathoz. A lelkiismeretét követõ
katona döntése súlyos következményekkel jár.
Snyder 2003-ban csatlakozott az amerikai hadsereghez, és utazott Irakba. Az eredeti tervek
szerint az iraki infrastruktúra és az iskolák
újjáépítésében kellett volna segíteni, azonban
hamar rájött, nem errõl lesz szó. Utazása elõtt
még hitt abban, hogy jót fog cselekedni, az
Irakban látottak azonban megdöbbentették.
"Az iraki emberek gyûlöltek minket, és elegük
volt a megszállásból. Akiket terroristáknak
kiáltottak ki, valójában korombeli fiatalok
voltak, akik csak az otthonukat védték, ahogy

én is tenném, ha megtámadnák a hazámat".
Szolgálata befejezésére akkor szánta el magát
végleg, amikor szembesült a kegyetlenséggel.
A helyiek megölése semmilyen következménnyel nem járt. Snyder maga is azt a parancsot
kapta, nyugodtan lõjön le bármennyi irakit,
hiszen háború van, rendben lesz minden. A
fiatal katona elítéli az iraki nép fõgonoszként
való feltüntetését, és hogy sokan maguknál
alacsonyabb rendûeknek tartják õket. Snyder
2005-ben nem volt hajlandó visszamenni Irakba, és elhatározását többen követték. Akatonák
lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a
szolgálatot, a hadsereg azonban nem hajlandó
egyezkedni. Ügyvédeik mindent megtesznek,
hogy megegyezzenek a hadsereggel, de
mindeddig nem jártak eredménnyel. - írja a
People's Weekly World.

KÖRÚTON A KÍNAI ÁLLAMFÕ

AMERIKA TERRORISTÁT FOGADNA BE

OSZTRÁKOK LIBANONÉRT

Pakisztánba érkezett Hu Jintao kínai elnök,
hogy elõnyösen befolyásolja a két ország
kapcsolatát. Hu Jintao kiemelte, hogy Pakisztán és Kína diplomáciai viszonya több,
mint félévszázados múltra tekint vissza, és
mindig kiváló együttmûködés jellemezte
kapcsolatukat. A jövõben is fenn akarják tartani a baráti viszonyt, nem is beszélve a gazdasági együttmûködésrõl. Látogatása során az
elnök számos pakisztáni vezetõvel találkozik,
és megvitatják a gazdasági, illetve a térség
politikai kérdéseit. A látogatás része Hu Jintao
körútjának, melynek keretein belül Vietnamba, Indiába és Laoszba is ellátogat. - írja a
Granma, a Kubai Kommunista Párt lapja

Az USA kész amerikai állampolgárságot adni
Luis Posada Carillesnek, a hírhedt terroristának, aki többek között felelõs az 1976-os
repülõkatasztrófáért, melyben 63 ember lelte
halálát, és az 1997-es robbantásért a hotelben,
ahol egy turista meghalt. Ez ellen tiltakozik,
többek között a jelenleg Kubában tartózkodó
Eduardo Lopez mexikói jogász szaktekintély,
aki úgy nyilatkozott, az USA ezzel bûnt
követne el az emberiség ellen. Kontrasztként
megemlítette az öt kubai helyzetét, akiket
kémkedés vádjával ítéltek el, holott "bûnük"
csupán a Miamiban tevékenykedõ Kubaellenes terrorszervezetek megfigyelése volt. írja a Junge Welt.

November 16. és 19. között háborúellenes konferenciát tartottak Bejrútban, Libanon fõvárosában. A konferencián több ország, köztük Libanon,
Irak, Palesztina, Nagy-Britannia és az
USA képviselõi is részt vettek.
Ausztriát a rendezvényen a Linkswende nevû szervezet aktivistái
képviselték. November 29-én a bécsi
Café Nilben mesélik el az ott töltött
idõ, és a konferencia tapasztalatait,
majd vitát tartanak a közel-keleti
kérdésrõl, és a háborúról. - írja a
Linkswende, egy osztrák baloldali
szervezet honlapja.

ÉVFORDULÓK
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ÉVFORDULÓ: MÜNNICH FERENC
Münnich Ferenc, dr. (Seregélyes, 1886. november 18. – Budapest, 1967. november 9.) magyar kommunista politikus, az 1956-os ellenforradalom után a rendszer második legfontosabb
embere, a rendszer egyik jelképe.
Eperjesen és Kolozsvárott jogot tanult. Hadnagyként harcolt a keleti fronton az osztrák-magyar hadseregben. Orosz fogságba került 1915-ben, a szibériai Tomszkba deportálták, a KMP
alapító tagja. A Szlovák Tanácsköztársaság hadügyi népbiztosa volt. Bécsbe szökött, 1922 és
1936 között a Szovjetunióban élt. Harcolt Spanyolországban, majd 1942 és 1945 között fõszerkesztõ a Moszkvai Állami Rádió Magyar Osztályán. 1945-ben visszatért Magyarországra,
Budapest rendõrfõkapitánya lett 1946 és 1949 között. 1949 és 1956 között diplomáciai szolgálatot teljesített: 1949-1950-ben helsinki követ, 1950-1954-ig szófiai követ, 1954 szeptemberétõl 1956 augusztusáig moszkvai nagykövet, 1956. augusztus 8-ától október 25-ig belgrádi nagykövet. 1949 és 1953 között országgyûlési képviselõ volt.
November 4-tõl a Kádár János vezette Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányban a fegyveres
erõk és a közbiztonsági ügyek minisztere, illetve miniszterelnök-helyettes. November 11-tõl
az MSZMP KB tagja. Részt vett a karhatalmi zászlóaljak és a munkásõrség megszervezésében. A Minisztertanács elnöke volt 1958 és 1961 között. A Szovjetunió 1967-ben
Lenin-rendel tüntette ki.

ÉVFORDULÓK
November 16.

"1918-ban a Magyar Nemzeti Tanács kihirdeti Magyarország független, önálló köztársasággá alakulását.
A Parlamentben elõbb az 1910-ben megválasztott képviselõház, majd a fõrendiház oszlatta fel magát. Ezután a kupolateremben
összeült az országos testületté bõvült Magyar Nemzeti Tanács. Határozata szerint "Magyarország minden más országtól független
és önálló népköztársaság" lett. Az alkotmányozó nemzetgyûlés megalakulásáig az állami fõhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete
alatt álló népkormányra bízta.
November 19.

"1875-ben ezen a napon született Kalinyin
Mihail Kalinyin Verhnyaja Troica-ban született. Eredetileg lakatos volt. 1898-ban az Oroszországi Szociáldemokrata
Munkáspárt egyik alapítója volt, majd az 1903. évi pártszakadáskor a bolsevik frakcióhoz csatlakozott. 1912-tõl a bolsevik Központi Bizottság póttagja lett. A forradalom után, 1917-19-ig a Petrográdi Városi Duma elnöke, ezután az
Összoroszországi (1922-tõl a Szovjetunió) Központi Végrehajtó Bizottságának elnöke, majd 1938-tól a SZU Legfelsõbb
Tanácsa Elnökségének elnöke, vagyis 1919 és 1946 között az ország államfõje volt. Bár nem helyeselte Sztálin intézkedéseit, mindvégig lojális maradt hozzá. Halála után róla nevezték el a Litvánia és Lengyelország közötti orosz exklávéban
fekvõ Kõnigsberg városát (Kalinyingrád).
November 24.

"1962-ben ezen a napont ért véget az MSZMP VIII. kongresszusa
Az SZKP XXII. Kongresszusát követõen a szocialista országok kommunista pártjai is kongresszusokat tartottak,
amelynek lényege: a szocializmus építése konszolidált alapokra talált, és megindulhat a szocializmus felépítése. Az
MSZMP VIII. kongresszusán lezártnak tekintették mind a személyi kultusz törvénytelenségeinek, mind pedig az
1956 után elítélteknek az ügyét. Bejelentették: Magyarországon bekövetkezett a szocializmus alapjainak lerakása.
A tulajdonviszonyokban a mezõgazdaság újabb átszervezése nyomán általános lett a közösségi tulajdon. Kádár
János elvtárs kongresszusi beszédében adta ki késõbb nemzetközileg is híressé vált jelszavát: "Aki nincs ellenünk,
az velünk van." Ezzel akarta jelezni: a párt szakított a szektás hagyományokkal.
Már a kongresszust megelõzõen az augusztus 19-i központi bizottsági ülés kijelentette: a személyi kultusz letérést
jelentett a marxizmus-leninizmus útjáról, dogmatizmust vezetett be a politikai gyakorlatba, lebecsülte a tömegek
történelemalakító szerepét. Tévedett abban, hogy a szocializmus építése folyamán állandóan élezõdik az osztályharc. Helyre kell állítani a szocialista törvényességet - tûzte ki célul az említett KB-ülés.
"1971-ben a Kínai Népköztársaságot (Tajvan helyett) az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjává választják.
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UTOLSÓ OLDAL

TILTAKOZÁS A KEGYELETSÉRTÉS ELLEN!
Mint A Szabadság 25.-ik számában
értesülhettek arról, hogy
a
Munkáspárt október 30-i, a pártház
védõire való emlékezéskor tapasztaltuk, hogy az elesett, meglincselt hõsök
szarkofágját levésette Boross Péter,
egykori
miniszterelnök
vezette
Nemzeti Kegyeleti Bizottság. Pártunk
elnökének tiltakozását az alábbiakban
olvashatják.
Dr. Boross Péter Úr,
Nemzeti Kegyeleti Bizottság
Elnöke részéte
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Kommunista Munkáspárt a
hagyományainak megfelelõen 2006.
október 30-án, a Köztársaság téri
pártház ostromának évfordulóján, ez
alkalommal is megemlékezést tartott az
áldozatok sírhelyeinél és emlékmûvénél. A megemlékezés résztvevõi -

köztük a pártház védõinek túlélõi,
illetve az egykori áldozatok leszármazottai - megdöbbenéssel tapasztalták,
hogy az emlékmûvet megbecstelenítették, az 1960-ban állított emlékszarkofág
feliratát eltávolították, levésték.
A Fiumei úti Nemzeti Sírkert (Kerepesi
temetõ) vezetésének tájékoztatása
szerint erre a lépésre az Ön elnökségével mûködõ Nemzeti Kegyeleti
Bizottság adott utasítást. Megerõsíti ezt
az Ön által a sajtónak adott nyilatkozat,
miszerint: "56-os szervezetek régi
kérése volt, hogy a kommunizmust dicsõítõ felirat ne tündököljön az emlékmûvön".
Tisztelt Elnök Úr!
A Munkáspárt nevében a leghatározottabban tiltakozunk e kegyeletsértõ
intézkedés ellen, amelyet ellentétesnek
és elfogadhatatlannak tartunk a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság, mint a Kormány

munkaszerve alapfunkciójával, a
temetkezési emlékhelyek, nemzeti sírkertek védelmével is. Különösen
megdöbbentõnek és történelmietlennek
ítéljük, hogy minderre az 1956-os
események 50. évfordulóján, a rendszerváltozást 17 évvel követõen, feszült és válságos belpolitikai helyzetben
kerülhetett sor.
A Magyar Kommunista Munkáspárt a
tények elemzése, történelmi tapasztalatai alapján maga is kialakította
véleményét az 1956-os eseményekrõl.
Ennek részeként valljuk, hogy 1956
nemzeti tragédia is volt, amely hosszú
idõre megosztotta a nemzetet. Ennek
elkerülése a jövõ alapvetõ érdeke.
A Munkáspárt álláspontja kezdettõl
fogva az, hogy a magyar társadalmat
nem
szabad
megosztani
újabb
évtizedekre egy múltbeli esemény kapcsán. Mindent meg kell tenni azért,
hogy a sebek begyógyuljanak és ne
keletkezzenek újak. A barikád mindkét
oldalán harcolók õrizhessék azt az
értékelést, amelyet egykor képviseltek.
Kérjük Tisztelt Elnök Urat, hogy, mint
közérdekû információról, szíveskedjék
pontos tájékoztatást adni a Bizottság
emlékmûvel kapcsolatos eljárásáról, a
döntés hátterérõl, indokairól.
S egyúttal felszólítjuk, hogy a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság elnökeként tegyen
intézkedést a kegyeletsértés megszüntetésére, az emlékmû eredeti állapotának helyreállítására.
Budapest, 2006. november 17.
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