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ORBÁNI BÉRFALÓ
A FIDESZ-KORMÁNY KÜLÖNADÓKAT SZAB KI, A BANKOK
ÉS TELEKOM CÉGEK AZONBAN A LAKOSSÁGON HAJTJÁK
BE A SARCOT. A MULTIKNAK, A SZUPERGAZDAGOKNAK
TÖBB JUT, AZ EMBEREK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGÉNEK
AZONBAN EGYRE KEVESEBBET ÉR A BÉRE.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
BALOLDAL, JOBBRA ÁT?
Hosszabb távon is azzal kell számolni,
hogy több, együttműködésre ítélt,
kötelezett párt működik a magyarországi
baloldalon – nyilatkozta Gyurcsány
Ferenc minap. Ki gondolta volna három
éve, hogy a Gyurcsány-párt túléli a
szülést? Most pedig emberei ott ülnek
a magyar és az európai parlamentben
is. Gyurcsány elégedetten dőlhet hátra,
mondván: nem én vagyok a baloldal
vezére, de nélkülem semmit sem lehet
csinálni.
A szocializmus idején borzalmasan
utáltam az ifjúsági szervezetből, a KISZből kikerült kádereket. Gyorsan csináltak
karriert, már fiatalon megkaptak mindent,
amit mások sokéves munkával értek el.
Szépeket mondtak Kádár Jánosnak, de az
elsők között voltak, akik 25 éve elárulták
őt. Kádárt is, a szocializmust is. Gyurcsány
közéjük tartozott.
Gyurcsánynak
semmi
köze
a
szociáldemokráciához. Az MSZP nem
cél, hanem eszköz volt a kezében. A pénz
hajtja, és a pénz a liberális tőkéhez köti.
Gyurcsány tudja, hogy akármennyi pénze
is legyen valakinek, Magyarországon
nem lehet tisztán liberális párttal győzni.
Az átlagválasztó nem veszi be a liberális
süketelést, a pesti liberális polgárt fényévek
választják el a dolgozó emberektől. A tömeg
megnyeréséhez kell egy szociáldemokrata
típusú párt. Vagy az MSZP-t szerzi meg az
ember, vagy ha az nem megy, szétdarabolja
az MSZP-t, és kreál egy új szocliberális
pártot. Nagyjából ez folyik most az
úgynevezett baloldalon. Ma még nem lehet
bizonyossággal megmondani, hogy melyik
megoldás lesz a befutó.
Gyurcsányék
nyugatos,
polgári

MUNKÁSPÁRT

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.
balközépnek nevezik magukat. Valójában
olyan liberális párt, amely megkísérli a
válságban lévő MSZP szavazótáborát
elhódítani. A DK programja a liberális
kapitalizmus, az IMF és az EU
diktátumának elfogadása, a multinacionális
tőke kiszolgálása, a nemzetállam feladása
és Európai Egyesült Államok létrehozása.
Gyurcsány tud valamit, amit senki sem
tud, sem az MSZP-ben, sem Bajnainál,
sem az LMP-ben. Gyurcsány a hatalom
őrültje. Ért hozzá, van hozzá tehetsége, és
számára a cél mindig szentesíti az eszközt.
2003-ban Medgyessy nélkülözhetetlen
sportminiszterévé tette magát, majd puccsal
megdöntötte magát a miniszterelnököt.
Mítosz lengi körbe: ő az, aki 2006-ban le
tudta győzni Orbánt.
Gyurcsány tudja, hogy a hatalomra
jutáshoz kell még valami: a liberális
polgárság és a zsidóság támogatása. 2004ben megkapta ezt a támogatást. Volt pénz,
média, sőt 2005-ben még Bush amerikai
elnök is fogadta a magyar miniszterelnököt.
50 kerek percre. Aztán csalódtak benne.
Gyurcsány nem tudta keresztülverni az
egészségügy eladását, amihez nagyon
ragaszkodtak a liberálisok és a mögöttük
lévő tőkés körök. Ráadásul kiderült, hogy
már a hatalom puszta megtartása is csak
rendőri erőszakkal megy. Gyurcsány
leszerepelt, de nem tűnt el.
A liberális polgárság és a zsidóság
tudomásul vette Orbánt. Ki nem állhatják
a Fideszt, ősellenségnek tekintik, de
tudnak valamit: ma Orbán az egyetlen,
aki kordában tudja tartani az elég nehezen
élő dolgozói tömegeket, és így viszonylag
békés eszközökkel szavatolni a tőkés
rendszer stabilitását. Az amerikaiak
megszorongatták Orbánt az elmúlt
években, aztán békén hagyták. A világ

zsidószervezetei keményen támadták
a kormányt, aztán még a Holokauszt
Emlékév szervezését is Magyarországnak
adták. A hazai liberálisok mindenbe
belekötöttek, de nagy csetepatét nem
csináltak. A sajátos megegyezés működött
az idei választásokon is.
Sejthető azonban, hogy ez a megegyezés
nem maradhat fenn az idők végezetéig. A
megszállási emlékmű körüli csatározás,
a zsidó származású amerikai szenátorok
levele világosan jelezte, hogy erősödnek
azok erők, amelyek vissza akarják téríteni
Magyarországot a liberalizmus útjára.
Ráadásul, ha az Orbán-kormány folytatja
a tőke elleni „szabadságharcát”, akkor
egyre érzékenyebb területekre téved. Az
RTL és általában a külföldi média ellen
irányuló reklámadó ügye adott ebből egy
kis ízelítőt. Nos, ha nem maradna fenn ez
a megegyezés, ki mögé állnának ezek az
erők?
Az MSZP tragédiája, hogy se vezére, se
programja. Orbánt nem lehet azzal legyőzni,
hogy a szocik nagyobb minimálbért
követelnek. Pedig lehetne fogást találni
Orbánon. Tény, hogy Orbán korlátozza a
tőkét, és ad az embereknek. De Orbán nem
nyúl hozzá a szupergazdagokhoz. Eltűri
azt is, hogy a bankok, a telefoncégek a
lakossággal fizettessék meg a különadót.
Az Orbán-kormány nem törődik a 3-4
millió nyomorgóval. Nos, az ő érzéseiket
kellene kifejezni. Olyan programot kellene
megfogalmazni, ami jobban korlátozná a
tőkét és a gazdagokat, mint Orbán. Ehhez
legalább azt ki kellene mondaniuk, hogy az
ország kiárusítása rossz volt, ha már magát
a rendszerváltást nem merik támadni. Erre
azonban a „rendszerváltó pártok” aligha
képesek. Ez a Munkáspárt politikája.
Itt jöhet a képbe Gyurcsány. A DK
megkapaszkodott. Gyurcsány továbbra is
az egyetlen karizmatikus figura. Mit mond
a nép? „Feri jól megmondta!” Baloldali
válaszokat ő sem tud, de álbaloldali
szövegével keresztülnyomhatja liberális
tőkés programját. Nem hiszem, hogy a
dolgozó embereknek, a szegényeknek, az
elesetteknek ez lenne a baloldali megoldás.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Az árfolyamkockázat áthárítását és a devizahitel-szerződések
egyoldalú banki módosítását is tisztességtelennek minősítheti az
Országgyűlés a Kúria hétfői döntése után. Rogán Antal, a Fidesz
frakcióvezetője azt mondta, minden tisztességtelenül elvett pénzt
vissza kell kapniuk az adósoknak.
Munkáspárt: Végre egy tisztességes döntés, majdnem egyenes
beszéd. Mert azt ugye nehéz elvárni az átlag állampolgártól,
hogy mondjuk az elmúlt 10 év minden egyes napjára nézve
kiszámolja, mennyivel károsította meg a bank. De legalább lehet
reménykedni – talán nem kell egyesével pereskedni. Kár, hogy
ez legkorábban ősszel derül ki, s addig ne kételkedjünk, a banki
lobbistáknak is lesz néhány „szavuk” az illetékesekhez.
2. Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségének tagja a hvg.hu-nak
adott interjúban azt mondta, hiszi, hogy az új politikának az
őszinte fellépésről kell szólnia. Ezért tartja fontosnak elmondani,
hogy 2005 novemberében jogerősen pénzbüntetésre ítélték
közokirat-hamisításért, egy diákigazolványos visszaélésért.
Munkáspárt: Szem nem marad szárazon, ha egy MSZP-s politikus
becsületesnek akar látszani. Mi nem akarunk ítélkezni, bírálja
el mindenki maga a történetet. Kunhalmi Ágnes „diákcsínye” a
következő volt: a politikus egy érvényesítő matricát szerzett az
egyik barátjától, amelyet ráragasztott a már lejárt gimnáziumi
diákigazolványára. Kunhalmi ezt azzal magyarázta: ebben az
időben már a Miniszterelnökségen dolgozott, de csak nettó 83
ezer forint volt a fizetése. Értik, a gimnázium után a szocialista
vezetésű Miniszterelnökségre vezetett az útja… Kunhalmi
egyébként jelenleg a szocialisták első számú oktatáspolitikusa,
diploma nélkül. Ugyanis nyelvvizsgáznia a politizálás mellett
még nem sikerült, azonban életrajzába korábban bátran beírta
a diplomákat. Nos, ilyen az „új, őszinte politikát” gyakorló
MSZP-s politikus.
3. Nem halasztható a honvédség haditechnikai eszközeinek cseréje
– jelentette ki Hende Csaba honvédelmi miniszter a Kossuth
Rádió 180 perc című műsorában.

Munkáspárt: A reklámadó kihirdetése után a luxemburgi bejegyzésű, ám értelemszerűen német érdekeltségű RTL háborúba
kezdett a kormány ellen. Természetesen nem az a baj, hogy egy
kereskedelmi televízió végre nem csak kismacskák születéséről
és katasztrófákról számol be. Az sem baj – sőt –, hogy az Orbánkormány vagy akár a miniszterelnök családjának, környezetének
gazdasági ügyeit boncolgatják. Nem lenne baj, ha mindez nem
arról szólna, hogy a tv-multi megzsarolja a miniszterelnököt:
vagy nem adóztatsz meg bennünket, vagy minden nap téged
gyalázunk, akár igaz, akár nem. Ez nem újságírás, ez híradónak
álcázott média-útonállás. Főleg, hogy tudjuk, amennyiben az
adó csökken, Orbán újra feltűnhet a híradóban, mint kutyákat
simogató és gyerekeket ölelgető bölcs államférfi.
5. A Danone szerint budapesti gyárának kapacitáskihasználtsága
„olyan kritikusan alacsony, ami hosszú távon már nem tartható
fenn”, ezért a vállalat 155 alkalmazottat bocsát el a 270
magyarországi dolgozóból.
Munkáspárt: A multik azért jönnek ide, mert olcsó a munkaerő,
nincs szakszervezet, nincs sztrájk, de van piac és állami
támogatás, így nagy a haszon. Rögtön el is megy, amikor
csökken a profit. A magyar munkás meg vessen magára! A jövőt
nem lehet, nem szabad a külföldi tőkére építeni!
6. A kelet-ukrajnai szakadárok hétfő éjjel Grad rakétasorozatvetővel támadták Luganszk városát – adta hírül a Magyar
Távirati Iroda.
Munkáspárt: Rettenetes hír, az embernek ökölbe szorul a keze, hogy
mit meg nem engednek maguknak a kelet-ukrajnai oroszbarát
felkelők. Kár, hogy a hír nem igaz. Volt ugyan rakéta-sorozatvevő
tűz Luganszkban, civilek haltak meg, iskolák omlottak össze.
Csakhogy nem a felkelők lőtték Luganszkot, hanem az ukrán
hadsereg a felkelők kezén lévő várost… A magyar és a nyugati
média így tudósít „objektívan” az ukrajnai eseményekről.

Munkáspárt: A NATO folyamatosan azt követeli, hogy a tagállamok
növeljék katonai kiadásaikat, és érjék el a GDP 2 százalékát.
Magyarország ettől még távol van, és a magyar kormányok
igyekeztek húzni-halasztani a NATO-elvárás teljesítését. Kérdés,
hogy az új Orbán-kormány képes lesz-e ellenállni a nyomásnak.
Hende köztudottan a magyar-amerikai partnerség híve. Lehet,
hogy az új eszközök vásárlása csak ürügy a fegyverkezésre?
Ami nem a Honvédség erősítését jelenti egyébként, hanem,
hogy létrejöjjön néhány olyan egység, amelyeket az amerikaiak
bármikor bevethetnek éppen aktuális háborújukban.

7. Az ügyész súlyosítást, a védelem jobbára enyhítést kért Hunvald
György volt szocialista országgyűlési képviselő, erzsébetvárosi
polgármester, Gál György volt szabad demokrata erzsébetvárosi
önkormányzati politikus és négy társának harmadfokú
büntetőperében. A Hunvald György hivatali idejében, 2003
és 2009 között „vélhetően” elkövetett – vagyis a vádiratban
feltüntetett - bűncselekmények között van sok száz milliós
ingatlanpanama és fiktív tanácsadói szerződések alapján
éveken át kifizetett havi több százezer forintos tanácsadói díj,
de önkormányzati lakásokba történő jogellenes bérlőkijelölés is,
amelynek kedvezményezettjei nemegyszer a vádlottak rokonai,
ismerősei voltak.

4. Az Orbán Ráhel esküvőjén történt telefonlopás feldolgozásával
folytatta a kormány számára kínos témák boncolgatását az RTL
Klub.

Munkáspárt: Jó ez a nagy „demokrácia”. Az ilyen ügyek mutatják
meg legjobban, kiknek is. Na, ezért kellene teljes körű
elszámoltatás, minden oldalon, minden szinten.
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MAGYARORSZÁG

SZEGÉNYSORBA TASZÍTOTT ORSZÁG
EURÓPÁBAN CSAK BULGÁRIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN
TÖBB A SZEGÉNY, MINT NÁLUNK
A magyarok 26,8 százaléka hivatalosan is szegény, a családok majd kétharmada pedig „csődbe megy”, ha bejön egy extra
kiadás. A kormány lényegében semmit sem tesz ez ellen, csak a szegényekkel foglalkozó bürokraták számát növeli, a
parlamenti ellenzéknek pedig csak a hangja nagy. A Munkáspárt megoldása egyszerű: az államnak kell munkahelyeket
teremtenie, nem a multik zsebét tömnie „állásteremtő támogatásokkal”.
A szegények aránya tavaly Bulgáriában volt a legmagasabb,
aztán Románia következett 28,7 százalékkal, majd
Magyarország 26,8 százalékkal. Romániában ez az arány
lassan mérséklődik, hazánkban azonban 2011-2013 között
3,7 százalékponttal emelkedett, így egy-két éven belül már
a románoknál is rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Tavaly a
magyar családok 73 százaléka nem lett volna képes váratlan
nagyobb kiadással szembenézni – ez a legmagasabb arány,
amit az EU-ban mértek. A magyarok 53 százaléka „nehezen”,
vagy „nagyon nehezen” tudott kijönni a jövedelméből. A
„hihetetlen luxust”, az egyhetes nyaralást a magyar családok
67 százaléka nem engedhette meg magának.
A Központi Statisztikai Hivatal szerint tavaly havonta 87
510 forintból lehett megélni, ebből 24 099 forintot tett ki az
élelmiszer kiadás. A munkavállalók 25 százalékának keresete
egyébként nem éri el a létminimum összegét. A minimálbérért
dolgozók 10 500 forintos keresete jól hangzik, ám ez bruttó
összeg, amelyből mindössze 66 483 forintot kapnak meg, vagyis
21 ezer forinttal kevesebbet, mint amennyiből minimálisan
meg lehet élni. A közmunkán élők nyolc órás munkáért nettó
50 632 forintot kapnak, a legtöbben hat- illetve négy órában
dolgozhatnak, a közmunka átlagos időtartama pedig 3 hónap.
A fennmaradó kilenc hónapban szociális segélyen tengődnek
az emberek, ennek összege korábban 28 500 forint volt, amit
a Fidesz-kormány 22 800 forintra csökkentett. Segélyt egy
családban csak egy ember kaphat, de ha a házastárs dolgozik,
akkor munka nélkül maradt párjának ez sem jár. A regisztrált
munkanélküliek több mint 50 százaléka, azaz 300 ezer ember

egyetlen forint ellátást sem kap. A nyugdíjak kétharmada 100
ezer forint alatt van, jelentős azoknak az időseknek a száma,
akik 50-80 ezer forintból élnek.
Mi erre a kormány válasza?
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere bejelentette: a
szociálpolitikának különbséget kell tennie a problémás családok
és terheket hordani képesek között. Az új kormányban két külön
államtitkárság foglalkozik majd a rászorulókkal és azokkal,
akik „a vállukon viszik Magyarországot”.
A stop.hu-nak nyilatkozó Ferge Zsuzsa szociológus szerint
ennek a megoldásnak az az üzenete, hogy az államnak más a
viszonya azokhoz a polgáraihoz, akik valamilyen „problémás”
csoporthoz, kisebbséghez tartoznak, mint a többiekhez. Sok
országban lát arra példát, hogy a segélyezés problémájával
külön foglalkoznak. „De kormányzati szinten az eszközöket és
feladatokat, nem pedig az embereket és csoportokat választják
szét” – fogalmazott.
A parlamenti ellenzéki pártoknak csak a hangja nagy.
A szociális érzékenységéről „híres” MSZP alelnöke például ebből
is csak komédiát csinál. Gúr Nándor ki akar tenni a Parlamentben
Orbán Viktor elé 66 500 forintot, mondván, éljen meg belőle.
A szocialista képviselő nyilván megengedheti magának, hogy
ennyi pénzzel dobálózzon egy „jó poén” kedvéért. Hatékony
megoldásuk viszont nincsen, amilyük meg van, azt mindenki a
saját bőrén tapasztalhatta 2000 és 2008 között.
Igazi megoldása a Munkáspártnak van: extra-adó a multikra,
a szuper-gazdagokra, valamint állami munkahelyteremtés.
A szegénységből csak a munka hozhat ki.

ÚJABB CSATÁT VESZTETTEK
A PEDAGÓGUSOK
A Nemzeti Pedagógus Kar a pedagógusokról szól, a pedagógusoknak és a pedagógusokért - mondta az emberi erőforrások
minisztere a kar alakuló ülése után, szombaton, Budapesten. A kar elnökévé a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatóját,
Horváth Pétert választották, helyettese Szeleczki János Heves megyei intézményvezető lett. A Nemzeti Pedagógus Kar fő
feladatként ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs
rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása
és módosítása során. Megalkotja alapszabályát, valamint a pedagógusok etikai kódexét.
A közleményből kimaradt: annak a pedagógusnak, aki bárhol is gyakorolni kívánja hivatását, kötelező a tagság. A Nemzeti
Pedagógus Karnak egyetlen célja van: a legnagyobb közfoglalkoztatási réteget a kormány mellé állítani, és ellehetetleníteni,
majd felszámolni a pedagógusok más szerveződési lehetőségeit, a szakszervezetektől kezdve a civilszervezetekig.
A pedagógusok ismét csatát vesztettek. Ha a pályán akarnak maradni, szolgálniuk kell a kormányt. Mint a rendőrnek, a
katonának, a bírónak, az ügyésznek, az orvosnak. Ezt akarták a pedagógusok?
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NAGY IMRE: ÚSZOTT A TŐKÉS ÁRRAL
Huszonöt évvel ezelőtt a közös
reményről szólt 1989. június 16., ez a
remény „a kommunista blokk börtönébe
kényszerített” népeknek a szabadság
lehetőségét, a diktatúra végét jelentette
– mondta Áder János köztársasági elnök
a rákoskeresztúri Új Köztemetőben
tartott megemlékezésen hétfőn. A Nagy
Imre és mártírtársai újratemetésének
25. évfordulóján tartott rendezvényen az
államfő beszédében kiemelte: ez a nap a
magyaroknak az 1848-as demokratikus
hagyományok folytatását és a nyugatos
polgárosodás reményét, európaiságuk
és függetlenségük visszanyerésének
reményét is hordozta. A nemzet 1989.
júniusi közös gyásza a szabadságunkért,
függetlenségünkért, európaiságunkért
és jövőnkért vállalt erőfeszítéseink
kiindulópontjává vált – hangoztatta Áder
János.
1953 nyarától Nagy Imre volt Magyarország miniszterelnöke. Sztálin halála
után, szovjet nyomásra kapta a funkcióját.
Nagy Imre miniszterelnöksége alatt
megkezdődött a kihátrálás a szocializmusból.
1956-ban újra ő a miniszterelnök,
és ő az, aki az 1956-os események

során fokozatosan elfogadta a felkelők követeléseit, állást foglalt a
többpártrendszer bevezetése mellett.
Bejelentette az Állam Védelmi Hatóság
feloszlatását, amely védeni volt hivatott
a munkás-paraszt hatalmat. Ő jelentette
be a Varsói Szerződésből való kilépést,
ő nyilvánította semlegesnek az országot,
egyben az ENSZ-hez fordult segítségért.
Magyarán szólva túllépett a szocializmus
megjavításának célján, és a tőkés rendszer
visszaállításának kifejezője lett.
Áder János szerint Nagy Imre

újratemetése a „nyugatos polgárosodás”
reményét hordozta. Igaza van! Nagy
Imre miniszterelnökként, 1953-ban és
1956-ban a szocializmus reformjáról
beszélt, de úszott a tőkés árral, szubjektív
szándékától függetlenül kapitalizmust
csinált. Újratemetése a szocializmus
végét, a tőkés rendszerváltás kezdetét
jelezte. A tőkés rendszerváltásét, amely
megszüntetett másfélmillió munkahelyet,
milliókat
sodort
szegénységbe,
kiszolgáltatta az országot az idegen
tőkének, az EU-nak, a NATO-nak.

A MAI RENDSZER „HŐSE”, VOLOGYA NAGY
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1989.
szeptember első napjaiban megtartott ülésén Grósz Károly
főtitkár ismertette azoknak a dokumentumoknak a tartalmát,
amelyek Nagy Imre szovjetunióbeli tevékenységével
foglalkoztak. A következő részletek a beszédből származnak.
Nagy Imre 1930-41 között, a háború kezdetéig az OGPU
– szovjet biztonsági szolgálat – SZ-122. számú ügynökeként,
majd a belügyi népbiztosság titkos munkatársaként működött.
Nagy Imre személyi anyaga végén – saját kezével – az alábbiakat írta: „Kötelezem magam, hogy az OGPU-tól kapott megbízatásokat teljesítem s azokat, illetve az OGPU-hoz fűződő
kapcsolatomat titokban tartom. A titkok megsértése esetén
az OGPU bizottsága előtt felelek tetteimért. Jelentéseimet
Vologya névvel írom alá. Vlagyimir Joszifovics Nagy”. Az
állambiztonsági szervek ezt követően ügynöküket magyar
és más országok emigránsai körében információgyűjtésre
használták. Nagy Imre jelentései alapján a magyar emigráció
tagjai közül 25 főt tartóztattak le és ítéltek el. Nagy Imre
150 fős listájából 6 főt, a 15 fős listájából 9 főt, a 38 fős után
valamennyi listájából 10 főt ítéltek el. Magyar Lajos újságírót,
a Komintern VB keleti titkárságának helyettes vezetőjét
halálra, Madzsar József orvost, a Társadalmi Szemle egykori

szerkesztőjét 10 év börtönre, Sugár Andrást, a szovjet rádió
osztályvezetőjét halálra, Pollacsek Lászlót, a Kreml Kórház
osztályvezető főorvosát, aki Nagy Imre kezelőorvosa is volt,
15 évre, Karikás Frigyes írót, újságírót halálra, Baros László
újságírót halálra, Farkas Gábor mérnököt halálra, Manuel
Sára nyugdíjast 5 év börtönre, Müller Ernőt, a KMP külföldi
bizottságának tagját, a Thälmann Klub helyettes vezetőjét
halálra, Hidas Antal írót 8 évre, Vági Istvánt, a Magyarországi
Szocialista
Munkáspárt
elnökét,
a
szakszervezeti
Internacionálé
közép-európai
szekciójának
helyettes
vezetőjét halálra, Hevesi Gyula mérnököt 8 évre, Wimmer
Ernő szakszervezeti vezetőt 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 titkárnőt 3
év száműzetésre, Varja Elemér minisztériumi alkalmazottat
halálra, Grelyner József újságírót 10 évre, Lukács Györgyöt
halálra ítélték, de a bírósági ítéletet 1941-ben felülvizsgálták.
Benedek György munkást 5 év börtönre ítélték, Csuta Károly
asztalost letartóztatták, de nem ítélték el.
A szovjet igazságügyi szervek 1955 után valamennyi
érintettet rehabilitálták, legutoljára Károlyi Grétát 1988-ban.
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EURÓPA HADBA VONUL

JOFFRE FRANCIA MARSALL A ROMÁN CSAPATOK ELŐTT
Az első világháborúért Európa tőkés körei a felelősek. A magyar katonák hősiesen küzdöttek a háborúban. Elhitték, hogy
királyuk és parancsnokaik nemes célokért áldozzák fel őket. A magyar uralkodó osztály azonban nem a hazát védte, hanem
új területeket akart megszerezni. Nem a békét védelmezte, hanem a háborút használta saját céljainak elérésére. A katonák
hősként haltak meg, rossz célokért. Sorozatunkban a háború igazi okait tárjuk fel, a hősökre és áldozatokra emlékezünk, a
mai háborúk ellen emeljük fel szavunk.
MIKOR LESZ A HÁBORÚ A POLITIKA FOLYTATÁSA?
Az első világháború századik évfordulója jó alkalom annak
végiggondolására, hogy miért is tört ki az első, valójában
világméretű háború, és általánosságokban is, miért kerül sor egy
háborúra? Az első világháború tapasztalatai alapján világosan
láthatóak az alábbiak:
• A háború általában akkor robban ki, amikor a tőkés országok
közötti ellentétek, amelyek az egyenlőtlen fejlődésükből
erednek, rendkívüli módon kiéleződnek.
• A háborúra akkor kerül sor, amikor az egymással szemben
álló felek nem látnak más megoldást érdekeik érvényesítésére,
mint a katonai konfrontációt és a háborút.
• A háború akkor indul el, amikor a tőkés országok közötti
kapcsolatokat
szabályozó
rendszerek,
szövetségek,
integrációk már nem képesek megakadályozni a háborút.
Az első világháborút a vezető európai tőkés országok
egymás közötti versengése idézte elő. A tőkés rendszer fejlődése
mindenütt új szakaszába, az imperializmus korszakába
lépett. A hagyományos magáncégek helyét óriás vállalatok,
monopóliumok vették át. A banktőke egybeolvadt az ipari
tőkével. A német és az orosz tőke rohamos fejlődésnek indult,
és ez sértette az Európát hagyományosan uraló brit, francia
tőke érdekeit. A tőkés erők mind-mind új piacokat akartak.
Ellentéteiket már nem tudták békés úton rendezni.

1914 előtt nem létezett a mai Európai Unióhoz hasonló átfogó
tőkés integráció, amely képes lett volna koordinálni az eltérő
tőkés érdekeket. Ugyanakkor igaz, hogy akkor is történtek
kísérletek olyan szövetségi-együttműködési rendszerek
létrehozására, melyek csökkenthették a tőkés ellentéteket, és
koordinálhatták az érdekeket.
AZ ANTANT ÉS A KÖZPONTI HATALMAK
A Német Birodalom létrehozása 1870-ben fordulópont
volt ebben a folyamatban. Három évvel később, 1873-ban
létrejött a Három Császár Szövetsége, azaz Németország,
Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia megállapodása.
A megállapodás európai konfliktus esetén a közös irányvonal
megállapítására vonatkozó konzultációt írt elő. A megegyezés
1881-es felújításakor átalakították a szerződést, és ekkor a három
szerződő hatalom kölcsönösen jóindulatú semlegességet vállalt
bármelyiküknek egy negyedik hatalommal való konfliktusa
esetére. Ugyanitt kimondták, hogy az európai Törökország
status quója csak a Habsburgok beleegyezésével változtatható
meg. Kimondta a szerződés a tengerszorosok zártságát is. A
szerződés pótjegyzőkönyvében Ausztria-Magyarország és
Oroszország a Balkán-félszigetet érdekszférákra osztotta.
Miért érdekes a Három Császár Szövetsége ma? Nos, azért,
mert ez jelentette, és talán jelenti ma is az európai fejlődés egyik
alternatíváját: Németország és Oroszország együtt. Különböző
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okok miatt a német-orosz alternatíva
csak ideiglenes maradt. A német-orosz
együttműködés ennek ellenére mind a mai
napig megmaradt az egyik megvalósítható
és vonzó lehetőségnek. Gondoljunk csak
arra, hogy Lenin Szovjetuniója az első
nagy jelentőségű nemzetközi szerződését
Németországgal írta alá 1922. áprilisában,
Rapallóban. A német-orosz kapcsolatok
fejlesztése, a német és orosz érdekek
összehangolása a mai európai politikában is
az egyik lehetséges fejlődési irányt jelentik.
Az első világháború előtt azonban a
német-orosz együttműködést hamarosan
felváltotta az Antant, azaz Oroszország,
Franciaország
és
Nagy-Britannia
szövetsége. Az 1904-es entente cordiale
lett végül is az az alap, amelyen az 1907es angol-orosz egyezmény után felépült
a Németországgal és az általa vezetett
hármas
szövetséggel
szembenálló
hatalmak első világháborús koalíciója.
Az Antantnak vannak a mához
szóló tanulságai is. Az egyik éppen az,
hogy a XX. században Franciaország
egyedül már nem volt képes európai
dominanciára. Franciaország folyamatos
választás elé került és kerül ma is: vagy
Nagy-Britanniával és az USA-val, vagy
Németországgal.
Az Antant létrejötte azt is jelentette,
hogy Magyarország sorsáról a franciák
és az angolok fognak dönteni, ha az
ország elveszíti a háborút. Ez következett
be 1920-ban, Trianonban. Szélesebb
értelemben is igaz: ha a Magyarországtól
távoli, az itteni viszonyokat nem ismerő
nyugat-európaiak döntenek a bennünket
érintő kérdésekről, mi húzzuk a
rövidebbet. Így volt ez Trianonban, és így
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NÉMET KATONA, 1916.
történt az elmúlt 25 év, a NATO és az EU
bővítése során.
Az Antanttal szembenálló politikaikatonai csoportosulás alapja a hármas
szövetség volt, amelyet Németország,
az Osztrák-Magyar Monarchia és
Olaszország kötött 1882. májusában.
Később a kör kibővült Törökországgal és
Bulgáriával.
A „TÁBORT VÁLTÓK”
A hatalmi tömbök azonban nem alkottak
szilárd szövetségeket. Ezt mutatja az
is, hogy két olyan ország is akadt, mely
ugyan kezdetben egyik vagy másik
tömbhöz csatlakozott, ám később „tábort

KATONASÍROK, KELETI FRONT

váltott”! Ilyen volt Olaszország is, mely
a franciákkal való gyarmati rivalizálása
miatt lépett be a Hármasszövetségbe, ám
később a háború kirobbanásakor azonnal
semlegességet hirdetett és tárgyalásokba
kezdett az Antant-hatalmakkal. Amikor
ígéretet kapott arra, hogy az Antant
oldalán történő hadba lépése esetén
megkaphatja Dél-Tirolt és Isztriát,
nem habozott hadat üzenni 1915-ben a
Hármasszövetségnek és megtámadni a
Monarchiát az Isonzó folyónál.
Ugyancsak a „tábort váltók” közé
tartozott Románia is, mely 1883-ban
még a Hármasszövetséghez csatlakozott,
ám a háború kirobbanásakor szintén az
Antanttal kezdett el tárgyalni. Bukovinát
és Erdélyt kérte hadba lépése esetére.
Amikor 1916-ban végül Anglia és
Franciaország titkos ígéretet tett a kért
területek háború utáni Romániához
csatolására, Románia is a Monarchiára
támadt. Románia 1919-ben az Antant
oldalán vett részt Magyarország
megszállásában.
Japán és az USA egyik szövetséghez
sem
tartozott.
Előbbi
1905-ben
Mandzsúria birtoklása ügyében Oroszországgal vívott háborút, most mégis
az Antant oldalán lépett be a háborúba.
Az USA meglehetős távolságtartással
kezelte az egész európai politikát, de érdekeinek (a saját gazdasági, kereskedelmi
potenciáljának szabad, vagyis gyarmati
uralomtól mentes érvényesítésének) az
Antant jobban megfelelt, mint a Központi
Hatalmak blokkja.
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AZ UTOLSÓ SZOVJET FORRADALMÁR
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT JURIJ ANDROPOV, AZ EMBER,
AKI MEGMENTHETTE VOLNA A SZOVJETUNIÓT
Száz esztendeje, 1914. június 25-én született Jurij Vlagyimirovics Andropov,
a Szovjetunió Kommunista Pártjának egykori főtitkára. A sors alig több mint
egy évet adott neki, hogy megvalósítsa terveit, új lendületet adjon a Szovjetunió
fejlődésének, friss energiát vigyen a szocializmus világába. Marx és Lenin
örökségét folytatta, a szovjet emberben, a szovjet népben hitt. Rövid idő alatt
sokat tett. Nem rajta múlott, hogy utódai nem az ő útját folytatták.
A szocializmus reformja vagy a
kapitalizmus bevezetése, ez foglalkoztatta
Andropovot. Jól jártak a Szovjetunió
népei a szocializmussal? - tette fel a
kérdést. Igen, jól jártak. Az 1980-as évek
szovjet városaiban és falvaiban már senki
sem éhezett. Mindenkinek volt munkája,
és a dolgozó embert megbecsülték. Előbb
vagy utóbb, de mindenki lakáshoz jutott,
és a rezsi fillérekbe került. Elég az,
amit adunk? – folytatta Andropov. Nem
elég, az emberek többet érdemelnek,
de ehhez többet és főleg jobban kell
dolgoznunk. Tegyük új módon érdekeltté
az embereket a jobb munkában! Az
éhségtől, a nélkülözéstől már senkinek
sem kell félnie, újfajta ösztönzés kell.
A munkásnak nem csak tudnia kell, de
éreznie is kell, hogy a gyár az övé, és a
gyár sikerétől függ az ő boldogulása is.
Nehéz a megszokottal szakítani, és újat
találni? Nehéz, de ettől függ a jövőnk!

Helyes, hogy a kommunista párt
vezeti az országot? – gondolkodott
tovább Andropov. Hogy ne lenne helyes?
A hatalom vagy a dolgozó kezében van,
vagy a tőkésekében. Több lehetőség
nincs. A párt a munkásosztály eszköze
a hatalom gyakorlásában. Ha a pártot
kizárjuk a hatalomból, a dolgozótól
vesszük el a hatalmat. Az pedig a
kapitalizmus! Meg lehet szüntetni a
bürokratizmust, a kiskirálykodást? Igen!
Szükség van arra, hogy a hatalomba minél
több új embert, fiatalt vonjunk be? Igen!
Helyes, hogy a párt csúcsvezetésében
csupa öregember ül? Nem helyes! A
szocializmus iránt elkötelezett fiatalokat
be kell vonni a vezetésbe! Őket, és nem
a karrieristákat, nem a technokratákat,
nem a hitehagyottakat! Szükség van
arra, hogy a dolgozók maguk döntsenek
el minél több kérdést? Igen! Ehhez
nekünk a tőkés többpártrendszerre van

szükség? Nem és nem! A szocializmus
demokratikus
intézményeit
kell
jobbá, hatékonyabbá tenni, és nem a
kapitalizmust kell átvenni!
Jól élnek az ukránok, belaruszok,
üzbégek, grúzok és a többi nemzetiség?

„EGYMAGÁBAN FELÉRT EGY HADSEREGGEL”
Jurij Vlagyimirovics Andropov az észak-kaukázusi Nagutszkaja
faluban látta meg a napvilágot, vasutas családban. Vasúti
iskolát, majd folyami technikumot végzett, iskolás évei alatt
matrózként dolgozott volgai hajókon. Ezután bekerült az
ifjúsági mozgalomba, amelynek minden lépcsőfokát végigjárta,
függetlenített iskolai Komszomol-titkárból lett huszonhat
évesen a Karél-Finn SZSZK Komszomol bizottságának első
titkára. A második világháború alatt Karéliában szervezte a
partizánharcot. A háború után levelező szakon bölcsészdiplomát
szerzett, és a pártfőiskolát is elvégezte. 1951-ben bekerült
az SZKP KB apparátusába, alosztályvezető lett a párt-,
szakszervezeti és Komszomol-ügyekkel foglalkozó osztályon.
1953 tavaszán a Külügyminisztériumba helyezték át, innen
hamarosan Budapestre került tanácsosnak, s 1954-től ő volt a
Szovjetunió magyarországi nagykövete. Andropov szerepe
az 1956-os események idején nőtt meg igazából, az akkori
pártfőtitkár Nyikita Hruscsov emlékirataiban úgy jellemezte,
hogy Budapesten „egymagában felért egy hadsereggel”.
Hazatérve 1957-1961 között az SZKP KB szocialista országokkal

foglalkozó osztályát vezette. 1961-ben a KB tagja, 1962-ben
titkára, 1967-ben a Politikai Bizottság póttagja, 1973-ban
rendes tagja lett. 1967-ben az Állambiztonsági Bizottság (KGB)
elnökévé nevezték ki. Leonyid Brezsnyev 1982. november 10-én
bekövetkezett halála után az ország „erős embereként” ő lett az
SZKP KB főtitkára. Harcot hirdetett a korrupció, a munka nélkül
szerzett jövedelmek, a spekuláció, a kereskedelmi visszaélések
ellen. A rend és a munkafegyelem jelszavával indított kampány
során drákói rendszabályokat is bevezettek, így például
munkaidőben célzottan ellenőrizték a mozikat és az üzleteket
a „naplopók, munkakerülők leleplezésére”, bebörtönöztek
korrupt vezetőket, harc indult az üzbég gyapotmaffia ellen.
Ennek köszönhetően 1983 folyamán a nemzeti jövedelem
3,1 százalékkal, az ipari termelés 4 százalékkal növekedett.
Andropov már megválasztásakor több krónikus betegségben
szenvedett, 1983 februárjától művesekezelést is kapott, 1984.
január végén belső szerveinek működése végzetesen lecsökkent.
Még megérte, hogy a Time magazin megválasztotta az 1983-as
év emberének, de nem sokkal később elhunyt.
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– tett fel újabb kérdést Andropov. Igen!
A szocializmus nem szüntette meg
a nemzetek és nemzetiségek közötti
különbségeket, de kihúztuk őket a
rabszolgaságból, és nem tűrjük a nemzeti
gyűlöletet. Együtt védtük meg az országot
a fasizmus ellen, együtt is építjük tovább!
Világos program az együttéléshez.
Meg kell ijednünk attól, hogy Ronald
Reagan „csillagháborúval” fenyeget
bennünket? Nem! A Szovjetuniónak meg
kell védenie önmagát és a szocializmust!
Le kell feküdni az amerikaiaknak,
cserébe azért, hogy békén hagyjanak
bennünket? Nem! Az USA, a tőkés világ
egyre ravaszabbul, de a mi vesztünket
akarja, és addig nem nyugszik, amíg szét
nem zúzza a szocializmust. Tartani kell
a katonai erőegyensúlyt a tőkés világgal!
Harcolni kell, politikailag, eszmeileg,
katonailag!
A szocializmus reformja vagy a
kapitalizmus bevezetése, ez foglalkoztatta Andropovot, és ez foglalkoztatta Magyarországon Kádár Jánost.
Mindketten tudták, hogy a szocializmusnak is folyamatosan fejlődnie kell.
Ez a rendszer még fiatal, még sok a
gyengéje, de alapvetően jó rendszer.
Vessük össze a tapasztalatainkat! Ami
bevált Magyarországon a háztájival,
alkalmazzuk másutt is! Mesék helyett
valóságot! Ne ámítsuk magunkat,
hogy már a kommunizmusban élünk,
amikor sorba kell állni sok mindenért!
A tennivalók megállapításánál a
realitásokból induljunk ki! Nézzük
meg, hogy mit csinálnak a jugoszlávok,
a kínaiak, hiszen ők is szocializmust
akarnak, legfeljebb másként! Andropov
és Kádár megértik egymást. Mindketten
emlékeznek 1956-ra, emlékeznek arra,
hogy a nyugati világ minden áron meg
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A GYŐZELEM MARSALLJA
Negyven éve, 1974. június 18-án halt meg Moszkvában Georgij Konsztantyinovics
Zsukov marsall, a második világháború kiemelkedő szovjet tábornoka. Paraszti
családban született 1896. december 1-jén, a kalugai kormányzóság Sztrelkovka
nevű falujában. Az általános iskola után Moszkvában lett szűcsinas, az első
világháború kitörése után besorozták. A lovasságnál lett altiszt, bátorságáért
kétszer kapta meg a György-keresztet, a cári hadsereg legmagasabb harctéri
kitüntetését. A polgárháború alatt, 1918 augusztusában belépett a Vörös
Hadseregbe, fél évvel később a bolsevik pártba. A különböző frontokon egyre
magasabb beosztásokban harcolt, a háború végére már századparancsnok volt. A
rátermett katonát a parancsnoki iskolára küldték, ennek elvégzése után szolgált
brigádparancsnokként, 1933-tól már egy lovashadosztály parancsnoka volt. 1939
nyarán oroszlánrésze volt a Mongóliában, a Halhin-Gol folyónál a japánok felett
aratott győzelemben, ekkor kapta meg először a Szovjetunió Hőse kitüntetést,
és hadseregtábornok lett. A náci Németország 1941. június 22-én megtámadta a
Szovjetuniót, a következő hónapokban Sztálin, immár a Legfelsőbb Főparancsnok
mindig arra a frontra rendelte Zsukovot „tűzoltásra”, ahol a legnagyobb volt a
baj. A tábornoknak, 1943-tól marsallnak kiemelkedő szerepe volt a támadó német
hadosztályok feltartóztatásában Leningrádnál, majd Moszkva alatt, kulcsszerepet
játszott a sztálingrádi csatában, a kurszki páncélos csatában, a leningrádi blokád
feltörésében és más sorsdöntő ütközetekben. Neki, mint a Berlint – az első
ukrán fronttal közösen – elfoglaló első belorusz front parancsnokának nyújtotta
át Wilhelm Keitel tábornok a Wehrmacht feltétel nélküli kapitulációjáról szóló
okmányt 1945. május 8-án Berlin-Karlhorstban. A számtalan kitüntetésben
részesített hadvezért 1958 márciusában nyugdíjazták, s élete végéig mellőzték,
csak Leonyid Brezsnyev 1964-es hatalomra kerülése után került vissza a
politikába. Emlékek, gondolatok című emlékiratai 1969-ben jelentek meg. Egy
súlyos infarktus után 1974 májusában kómába esett, s június 18-án meghalt a
Kreml kórházában. Moszkva központjában lovasszobra áll.
akarta dönteni a magyar szocializmust.
Emlékeznek a megtévedt emberekre,
s tudják: ha a kommunisták akkor
jobban dolgoznak, kevesebb lett volna a
megtévesztett ember, kevesebben ültek
volna fel a tőkés jelszavaknak, kevesebb
lett volna az áldozat.
Jurij Vlagyimirovics Andropov 1982.
novembere és 1984. februárja között állt
a szovjet kommunista párt és a szovjet

állam élén. A szovjet vezetők forradalmi
vonulatához tartozott. Lenin, Sztálin,
Brezsnyev, Andropov, mindannyian
hittek a szocializmusban, a dolgozó
ember ügyében, védték a munkás-paraszt
hatalmat, gyarapították a szocialista
társadalmat.
Andropov
után
rövid
ideig
Konsztantyin Csernyenko következett,
majd Mihail Gorbacsov jött. Andropov
szocializmusról beszélt, és szocializmust
csinált. Értették az emberek. Gorbacsov
szocializmusról beszélt, és kapitalizmust
csinált. Az emberek nem értették, és
maguk is hagyták veszni a szocializmust.
Andropov a realitások talaján mozgott,
az ő reformja nehéz, de lehetséges volt.
Gorbacsov a glasznoszty, a peresztrojka
politikájával légvárakat épített és
egyre gyorsabban adta át a helyet a
kapitalizmusnak.
Andropov 1983. decemberében
üzent Kádár Jánosnak: nem igazak a
hírek, hogy jobban vagyok. Nem sok
van hátra. 1984. február 9-én hunyt el
az utolsó szovjet forradalmár. Kádár
megsiratta.

10

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM
2014. JÚNIUS 21.

KÜLFÖLD

OLDJÁK FEL KUBA BLOKÁDJÁT!
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK VEZETŐI A SZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSÁRA SZÓLÍTOTTAK FEL
A fejlődő országokat tömörítő G77csoport tagországainak vezetői felszólították vasárnap a Santa Cruz-i csúcstalálkozójukon a nemzetközi közösséget,
hogy 2030-ig számolja fel a szegénységet
szerte a világon.
A G77-ek és Kína kétnapos, helyi idő
szerint vasárnap véget ért csúcstalálkozója
után kiadott zárónyilatkozata úgy fogalmaz,
hogy a szegénység a legfőbb probléma,
amellyel a világ szembesül, és felszámolása
nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődés
szempontjából. Az Evo Morales bolíviai
elnök, a szervezet soros elnöke által
ismertetett zárónyilatkozat szerint a
szegénység
megszüntetésének
kell
lennie a fejlődés legfőbb céljának 2015
után is. A dokumentum emellett az
igazságosabb világrend megteremtésére,
az egyenlőtlenség elleni harcra, és a
legnagyobb világcégek terjeszkedésének
megállítására szólít.
A csúcstalálkozó zárónyilatkozatának
aláírói az ENSZ Biztonsági Tanácsának
gyökeres átalakítására szólítottak. Evo
Morales egyenesen úgy fogalmazott,
hogy „a BT-t fel kell számolni, mert
háborúkra és inváziókra ösztökéli az
imperialista országokat”, hogy azok
rátegyék a kezüket a megtámadott
országok természeti kincseire.

A zárónyilatkozat aláírói az egyik
legkomolyabb problémának nevezik a
klímaváltozást, aggodalmukat fejezik ki
a közösségi portálok kémkedésre való
felhasználása miatt, elítélik Kuba blokádját
és a Falkland-szigetek brit megszállását.
A G77 csoportot 1964-ben hozta létre
77 ország gazdasági együttműködésük
erősítésére. Jelenleg 133 tagot számlál a
szervezet.
Közben Hillary Clinton is a Kubával
szembeni amerikai szankciók feloldását
sürgette. A volt külügyminiszter

csütörtökön a Külkapcsolatok Tanácsa
által New Yorkban rendezett egyik
fórumon hangsúlyozta: „úgy gondolom,
hogy támogatnunk kell az embargó
megszüntetését. Támogatnunk kell a
kapcsolatok normalizálását”.
Hillary Clinton – aki 2016-ban a
Demokrata Párt elnökjelölt-aspiránsa
lehet – úgy vélekedett: ha az Egyesült
Államok új megközelítést alkalmazna, és
jelezné, hogy kész az embargó feloldására,
akkor kimozdulhatna abból a helyzetből,
amelybe önmagát kényszerítette bele.

SZABADSÁGOT AZ USA-BAN BEBÖRTÖNZÖTT
KUBAI HAZAFIAKNAK!
SZÜNTESSÉK MEG A KUBA ELLENI EMBARGÓT!
ÚJ SZAKASZT A KUBAI-AMERIKAI VISZONYBAN!
A Magyar Munkáspárt szolidaritását fejezi ki a kubai néppel, s követeli, hogy az Amerikai Egyesült Államok hatóságai
engedjék szabadon az USA-ban bebörtönzött kubai hazafiakat. Az öt kubai hős nemes küldetést vállalt a terrorizmus elleni
küzdelemben. Az USA mind a mai napig jogtalanul és igazságtalanul tartja fogva őket. Szabadságot a kubai hazafiaknak!
A Munkáspárt úgy véli: elérkezett az ideje annak, hogy új szakasz kezdődjék a kubai-amerikai kapcsolatokban.
Elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok továbbra is gazdasági és politikai szankciókkal sújtsa Kubát és a kubai népet. Az
évtizedek óta tartó embargó nem törte meg a kubai népet. Kuba nem adta fel függetlenségét, nem tért le a saját maga által
választott szocializmus útjáról. A világ józanul gondolkodó országai ma már elismerik, hogy a Kuba elleni embargó-politika
tarthatatlan. Követeljük, hogy az USA hagyjon fel e politikával, és kezdődjön új szakasz a kubai-amerikai viszonyban! A
Magyar Munkáspárt támogatja Kuba erre vonatkozó kezdeményezéseit.
A Munkáspárt felhívással fordul Magyarország kormányához: a magyar kormány tegyen meg mindent a Kubát sújtó
embargó megszüntetése érdekében, és a magyar-kubai politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztésével mutasson példát
másoknak is!
Magyar Munkáspárt
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PHENJAN SZOCIALIZMUST ÉPÍT
KIM DZSONG IL: AZ EMBER, AKINEK OROSZLÁNRÉSZE
VOLT KOREA FEJLŐDÉSÉBEN
Korea északi részén, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban sok
mindent megünnepelnek, ami kötődik az
ország korábbi vezetőinek életéhez. Nem
csupán arról, sőt elsősorban nem arról
van szó, hogy a KNDK jelenlegi vezetője,
Kim Dzsong Un nagyapját, illetve apját
tisztelheti a két korábbi vezetőben Kim Ir
Szenben és Kim Dzsong Ilben. A lényeg
más.
Kim Ir Szen a szocialista Korea
történelmi vezetője, a párt, az állam, a
hadsereg alapítója. A japán és később az
amerikai hódítók elleni felszabadító harc
összekötődött a nevével. Nem véletlen,
hogy széles körben nagy tisztelet veszi
körbe ma is.
Kim Dzsong Il apját követte a
párt- és államvezetői székben. Vezetői
feladatára éveken át készült. Tanult,
megismerte a koreai valóságot, a világ
problémáit. Fiatalon bekapcsolódott a
Koreai Munkapárt Központi Bizottsága
apparátusának munkájába. Június 19-én
ennek ötvenedik évfordulóját ünneplik a
KNDK-ban.
Magyarországon mind a mai napig
keveset tudnak a KNDK-ról, és ennek a
kevés tudásnak is a zöme a külföldi tőkés
média szűrőjén keresztül jut el hozzánk.
Vagyis azt tudjuk a KNDK-ról, amit a
nyugati média tudat velünk. Nem kell

KIM DZSONG IL

KIM DZSONG UN KIM DZSONG IL SZOBRA ELŐTT
magyarázni, hogy a nyugati média nem
éppen barátságos, és egyáltalán nem
objektív a KNDK-t illetően.
Kim Dzsong Il nagyon sokat tett
a hazájáért és a szocializmusért.
Gondoljunk csak bele! A Szovjetunió és
a szocialista tábor 1991-ben szétesett. A
régi szövetségesek eltűntek. Kína elindult
a reform és nyitás útján. A tőkés nyugat
minden alkalmat megragadott arra,
hogy nyomást gyakoroljon a KNDKra, és belső változást kényszerítsen ki.
Kim Dzsong Il szerepe meghatározó
volt abban, hogy a KDNK megmaradt a
szocialista úton.
Kim Dzsong Il személyes diplomáciai
aktivitásának is köszönhető, hogy
a KNDK nem került nemzetközi
elszigeteltségbe.
Jó
kapcsolatokat
alakított ki Kínával és Oroszországgal.
Megkezdődött a különleges gazdasági
körzetek
kiépítése,
amelyekbe
bekapcsolódtak külföldi cégek is.
Kim Dzsong Il nevéhez fűződik a két
Korea közötti párbeszéd elindítása is,
ami lényeges közeledést hozott észak és
dél között. Éppen 15 éve annak, hogy

aláírták a KNDK és a Koreai Köztársaság
közös nyilatkozatát Korea egységének
megteremtéséről. A két ország vezetői
kinyilatkoztatták,
hogy
föderációs
rendszerben képzelik el az egységes
nemzetet. Addig is bővítik a gazdasági
együttműködést, lehetővé teszik a
családok látogatásait. Az egységes Korea
lehetősége aggodalommal töltötte el az
USA-t, és az Egyesült Államok mindent
megtesz ennek megakadályozására.
A koreai emberek mégis arra
legbüszkébbek, hogy emelkedett a
nép életszínvonala, csökkentek az
ellátási gondok. Ebben szerepe volt a
szocializmus építéséről kidolgozott új
elképzelésnek, a Songun politikának.
Ez azt mondja, hogy a hadseregnek
fontos szerepet kell kapnia a társadalom
építésében, munkahelyek teremtésében,
a fiatalság nevelésében. Eközben el kell
látniuk az ország védelmét is.
Kim Dzsong Il volt az az ember,
akinek oroszlánrésze volt a mai KNDK
arculatának kialakításában, az ország
védelmi képességének erősítésében, az
életkörülmények javításában.
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25 ÉVE
KÁDÁR JÁNOS NÉLKÜL
A XX. század legnagyobb magyar politikusára emlékezünk

JÚLIUS 5-ÉN, SZOMBATON, BUDAPESTEN,
KÁDÁR JÁNOS TEMETÉSÉNEK 25. ÉVFORDULÓJÁN.
GYÜLEKEZŐ A KELETI PÁLYAUDVAR ELŐTT, BAROSS GÁBOR SZOBRÁNÁL

REGGEL 9 ÓRA 30 PERCKOR.
INNEN KÖZÖSEN VONULUNK KÁDÁR JÁNOS SÍRJÁHOZ.
Gyere el, várunk! Hozd el a családodat, hívd el ismerőseidet!

MINDENKINEK ITT A HELYE, AKINEK JÓ VOLT A SZOCIALIZMUS,
AKI BECSÜLTE KÁDÁR JÁNOST!
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