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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
NE FOGADJ EL CSOKITORTÁT
SENKITŐL!
Nem fogadtam el a csokitortát, amivel egy
DK-s aktivista kínált meg Angyalföldön.
Pár méterre egymástól gyűjtöttünk
ajánlásokat. Nekem a szegényebbek
írtak alá, neki a gazdagabbak. Két világ.
Megköszöntem a tortát, a gesztust, s
maradtam a saját világomban.
Mire gondolhattak a DK-s aktivisták,
akik a Lehel piac előtt arra biztattak,
hogy fogjunk össze? Voltak vagy
húszan, köztük régi ismerősök még
a ’89 előtti időkből. Egyikük anno
egy számítástechnikai vállalat sikeres
vezetője volt. Jegor Ligacsov, a szovjet
párt második embere éppen nálunk volt
a Balatonnál, és az említett cég lelkesen
látta el a Ligacsov-unokát a legfrissebb
számítógépes programokkal. A céget
azóta megvették az amerikaiak, s úgy
tűnik, hogy manapság ismerősömnek
sem jut annyi napfény, mint amennyihez
hozzászokott. Fogjunk össze a diktatúra,
az elnyomás, az önkényuralom, a
rettegés ellen, sorolta el egy perc alatt,
háta mögött egy nagy Gyurcsányképpel. Nézd, mondtam neki, nekem sok
munkatársam és ismerősöm van, akikre
nem most, hanem már 25 éve nem süt a
nap. S, tudod, ebben a 25 évben ti is benne
voltatok. Elhiszem, hogy nem jó most
nektek. De ti az újlipótvárosi lakásotok
kényelméből harcoltok a hatalomért, s
olyanokat akartok megnyerni, akik napról
napra élnek. Összefogni? Lehet! De nem
azért, hogy utána megint nektek legyen
jó. Összefogni azért, hogy mindenkinek,
a szegénynek is jobb legyen, ha tudjátok
egyáltalán, hogy mit is jelent az.

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.
Mire gondolhattak a DK-s aktivisták,
amikor Csepelen a fülembe suttogták,
hogy ezt „a szemét, korrupt, tolvajbandát”
el kell zavarni? Mitől gondolják a ma DKsai, akik tegnap még MSZP-sek voltak,
hogy egy új zászlóval megválthatják
múltjukat? A népet lehet etetni, de a nép
nem felejti el, hogy ki sikkasztotta el az
országot.
Mire gondolhattak a DK-s aktivisták,
amikor az egyik budapesti kerületben
megkerestek bennünket, és azt javasolták:
a jelöltjeink, sőt a polgármester-jelöltünk
lépjenek vissza az ő javukra? Cserébe majd
adunk külsős bizottsági tagsági helyeket,
és akkor milyen jó lesz a Munkáspártnak!
– mondták nagy önbizalommal. A
mieink világos választ adtak, világosat,
egyértelműt, amilyen a Munkáspárt
politikája. A kerületi önkormányzatban
nincsenek baloldali pártok. A Fidesz nem
az, és ti sem vagytok azok. Sok ember adta
nekünk az ajánlását, mert azt akarják, hogy
legyen ott a Munkáspárt. Tudják, hogy mi
mindig a dolgozó ember mellett voltunk,
és bíznak bennünk. Passzoljuk át nektek
ezt a bizalmat? Nem, nem! És egyáltalán
honnan veszitek, hogy ti fogjátok osztani a
kártyát október 12-e után?
Nem tudom, észrevették-e, hogy a tőke az
elmúlt évtizedekben két pártot cserélgetett
a hatalomban, a konzervatívokat és a
szocialistákat. Ha keményíteni kell, jönnek
Thatcherek, ha engednek a gyeplőn,
jönnek Tonny Blairek. Nálunk Antall
József 1990 után olyan kemény kézzel
építette a kapitalizmust, hogy utána Horn
Gyula kellett a kedélyek lecsitításához,
nehogy megakadjon a rendszerváltás.
Gyulánk elsimította a feszültségeket, s
mellesleg közben kiárusította az országot.

Úgy, ahogyan ezt a tőke elvárja a
szociáldemokrata kormányoktól.
A gond ott kezdődik, ha a szocialisták
megbuknak. Ez elő szokott fordulni, nem
utolsó sorban azért, mert a korrupcióval
szemben ők sincsenek beoltva. Nagyjából
ez történt nálunk 2010-ben, az MSZP
nyolc éves országlása után. A tőke
szempontjából ilyenkor sincs baj, hiszen
jönnek a konzervatívok, s jöttek is. Igen
ám, de mi történik akkor, ha lejáratódnak
a konzervatívok, és még nem tértek
magukhoz a szocialisták? Ki jön helyettük?
Nos, az európai tapasztalat szerint a
szélsőjobboldal vagy akár a kommunisták.
A tőke orrba-szájba fasisztázza a
szélsőjobboldalt, de ne higgyék, hogy egy
percig is fél tőlük. A tőke a kommunistáktól
fél, mert csak ők akarják elvenni a tőkétől
a hatalmukat és a pénzüket. Ha a szocik
befuccsolnak, gyorsan ki kell találni valamit,
ami átveheti a szerepüket. Szlovákiában a
szocialisták szétkorrumpálták önmagukat,
a tőke gyorsan feltalálta Robert Ficot, és
helyre is állt a rend. Görögországban a
kommunisták hatalomra jutását a tőke
azzal előzte meg, hogy bedobta a Sziriza
pártot, amely látszólag radikális, de a
kapitalizmussal úgy általában semmi baja
sincs.
Kis hazánkban sok jel mutat arra,
hogy a tőkének előbb-utóbb szüksége lesz
váltópártra. Az MSZP-nek minden esélye
megvan arra, hogy csökkenő tagsággal,
sokmilliárdos adóssággal és székház nélkül
kivérezzen. Itt jön a képbe Gyurcsány
DK-ja. Gyurcsány eléggé ravasz ahhoz,
hogy elhitesse a néppel - és a tőkével is
-, hogy ő az új baloldali messiás. A tőkét
még nem győzte meg, de győzködni fogja,
nem utolsó sorban azzal, hogy sorra kilövi
az ellenfeleit. Az emberek pedig lassan
annyira vágyni fognak valami másra, hogy
akár még ezt is bevehetik.
Mi a mi dolgunk? Leleplezni a tőke
trükkjeit, a DK álnokságát és káros voltát.
Megmagyarázni, hogy a dolgozó embernek
igazi változást csak a Munkáspárt hozhat.
A mi dolgunk megmutatni az utat, a
változás lehetőségét. Ja, és még valami: ne
fogadjunk el csokitortát senkitől sem!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Lejáratásról beszél és feljelentette a Magyar Nemzetet Garabits
Károly, akiről a lap közölt több kompromittáló felvételt. Garabits,
aki korábban fideszes volt, de most a baloldal egyéni jelöltként
indította az Erzsébetvárosban, a lopás technikájáról, Hunvald
György leütéséről és hamisított igazolványokról is beszél a
felvételeken. Garabits szerint semmilyen bűncselekményt nem
követett el, nem lép vissza, függetlenként folytatja.
Munkáspárt: Ez a történet az egész magyar politikai elitet minősíti.
Fideszt, MSZP-t, káderjeiket. A Szabadság szerkesztősége nem
akar pereskedni, így csak általánosságban írjuk le, hogy van egy
magyar politikus, akinek sikerül kiejtenie: „Idióta Hunvaldéknak
megmondtam: lopni az tud, aki profi a szakmájában, az amatőr
az megbukik. Érted? És még egy, előre nem fogadunk el pénzt.”
És volt a jelek szerint, aki ezt meghallgatta, és évekig nem ment
rendőrségre, csak most, amikor az ügy jobban fizet.
2. Tűkkel teleszurkált kiflivel próbált megölni valaki két kutyát
Debrecenben. Az ismeretlen elkövető azt remélte, hogy ha
kutyák megeszik a kifliket, akkor a tűk végzetes sebeket ejtenek
a nyelőcsövükön és a gyomrukban, írta a Dehir.hu.
Munkáspárt: Eggyel feljebb politikusi erkölcsről írtunk. Nekik
köszönhető, hogy vannak senkiházik, akik ezt a maguk
szintjén követni akarják. És a törvény valamiért még mindig
késik, hogy ezt büntesse. S nyugodtan általánosítsunk: nem
lehet elvonatkoztatni a különös kegyetlenséggel elkövetett
bűncselekményektől sem, ahogyan az állatvédelmi törvény
szigorításáról sem. Azt mondják, nem kevéssé cinikusan, hogy
a törvény nem igazságot, hanem jogot szolgáltat. Hát akkor
szolgáltasson! Mondjuk az élethez valót…
3. A Magyar Bankszövetség tiltakozik a devizahitelesek
megsegítésére vonatkozó jogszabályok kapcsán, „a szektor
tisztességtelenné minősítése ellen”.
Munkáspárt: Ismerik a keserű viccet, amikor a bíróság előtt a
tolvaj azt mondja, hogy volt, aki többet lopott. És ez mentség, sőt
mentesítő körülmény a számára. Idézünk újra a közleményből:
„A devizahitel elterjedéséért a felelősség egyszerre terheli
az államot, a bankokat és az ügyfeleket. A mostani politikai
bűnbakkeresés viszont csak a bankokról szól.” Az állam
hagyta, az egyszerű polgár sokszor megvezetni hagyta magát,
a bankok pedig kerestek ezen. Tényleg ugyanaz a felelősség…
De hol marad a valódi felelősségre vonás? És végezetül néhány
szám: idén eddig a nemzetgazdasági szinten az átlagos családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 154 100
forint, ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 104 700, a szellemi
foglalkozásúaké 209 200 forint volt. A „pénzügyi, biztosítási
tevékenység gazdasági ágban” egy főre, azaz takarítótól
bankelnökig átlagolva 495 400 forint esett. Aligha a takarítónők
számlája vitte felfelé ezt a számot.

4. Vizsgálat nélkül hazaküldtek több beteget a tatai kórház
röntgenosztályáról - köztük egy 11 éves, tüdőgyulladásos fiút -,
mert elfogyott a film.
Munkáspárt: XXI. század, Európa, Magyarország. Majdnem
„kiválóan” működő egészségügy, ahol nem látnak el egy
gyereket azonnal, ahol hónapokig állunk sorban egy vizsgálatért,
akár évekig egy műtétért. Ja, igen, kérhetünk elsőbbséget, nem
aprópénzért. Van nálunk ingyenes egészségügyi ellátás? Hát
hogyne. Ha megéljük. Előbb csak annak, aki megfizeti. Mármint
az ingyenes ellátást. Furcsa kapitalista kontraszt, de létezik.
Amíg a kapitalista társadalom létezik.
5. Saját párttársától rendelt több mint 15 millió forintért krumplit
a rászorulóknak Ughy Attila polgármester, közpénzből –
számolt be róla az RTL Híradója. A városvezetők utasították
a helyi pénzügyi irodát: az önkormányzat anyagi helyzetétől
függetlenül azonnal fizessék ki a krumpli árát.
Munkáspárt: A kínos a történetben, hogy polgármester úr nyíltan
elismerte, hogy egyetlen ajánlat volt, amit elfogadtak, s azt sem
cáfolta, hogy fideszes e-mail címre ment a megrendelés. Szép
gondolat lenne, ha a rászorulóknak kellett volna ekkora értékű
burgonya, de valószínűbb, hogy a kedves párttárs nem tudta másnak
eladni… Az sem utolsó szempont, hogy ezt mindennél korábban ki
kellett fizetni. Beiskolázási, egyéb szociális támogatások „majd, ha
jut”, haveri üzlet azonnal. És ismét: mert megtehetik. Hamarosan
lesznek még többen munkáspártiak az önkormányzatokban. Egy
biztos: ott szó nélkül ilyet nem hagynak.
6. Gáspár Győző „roma showman” tévéből is ismert, salgótarjáni
luxusvilláját akarta megvásárolni a börtönből nemrég szabadult
Zuschlag János, ám az ingatlanbizniszből végül nem lett semmi,
inkább közös éttermet nyitnak 2 Zsivány néven, írja a Bors.
Munkáspárt: Két zsivány? Vannak hírek, amelyeket nem lehet
kommentálni. Ez leginkább ilyen.
7. Katonai konvojok indultak hétfőn Szolnokról az újdörögdi
Balaton-felvidék gyakorlótérre. A járművek több főútvonalon
és autópályán is közlekednek majd – közölte a Honvédelmi
Minisztérium. Az oszlopban 16 gépjármű, köztük
toronyfegyverrel felszerelt HMMWV harcjárművek, Mercedes
terepjárók, pótkocsis RÁBA tehergépjárművek és Mercedes
katonai mentő halad majd. A második konvoj előreláthatólag
hétfő este 9 órakor indul útnak, hasonló útvonalon, az elsővel
megegyező járművekkel, és előreláthatólag kedden hajnali 4
órakor érkezik meg Újdörögdre.
Munkáspárt: Katonai konvojok lepték el a Szolnok-Újdörögd utat.
Mire készül a Honvédség? Bevetik őket Ukrajnában? Háborúzni
fognak Oroszország ellen? Nemhogy egyetlen katonát, egyetlen
gépjárművet, de egy tűt se a NATO-nak!
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MAGYARORSZÁG

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY: PUSZTULJON, AKINEK NINCS PÉNZE!
Orbán Viktor szerint a kormány megakadályozta az egészségügy privatizációját, nem lett fizetős az egészségügy. Szerintünk
viszont egyre inkább a fizetős egészségügy felé halad az ország. A Munkáspárt követeli, hogy az egészségügy költségvetése
kapja meg a GDP 10%-át, az ingyenes ellátás minden magyar állampolgár számára biztosított legyen.
Orbán Viktor szerint a 2008-as szociális népszavazás
legfontosabb eredménye az volt, hogy sikerült megakadályozni
az egészségügy privatizációját, mert az egészségügyet nem
lehet üzleti szempontok szerint működtetni. A kormányfő erről
kedden Baján, a Szent Rókus Kórház új épületének átadásán
beszélt. Az akkori kormány fel akarta szabdalni a biztosítási
rendszert, fizetőssé akarta tenni az egészségügyi ellátást, el
akarta adni a legértékesebb vagyontárgyakat – hangsúlyozta
Orbán Viktor a négymilliárd forintos beruházás átadásán.
Ezzel kellett szembefordulni 2008-ban, hogy világossá tegyük,
az egészség nem üzlet – tette hozzá. A miniszterelnök azt
mondta: amikor kórházátadásról beszélünk, akkor nehéz sorsú,
segítségre szoruló emberekről is beszélünk, de arról is, hogy

BIZTOS MUNKÁT,
BIZTOS JÖVEDELMET!
A gazdasági válság megmutatta, hogy
azok az országok tudnak talpon maradni
és megküzdeni a nehézségekkel,
ahol a termelés, a munka mindennek
az alapja – jelentette ki Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Mondhatnánk, bölcs felismerések
sokasága, miniszter úr! Most már csak
ezeket az elemeket kéne a gyakorlatban
is megvalósítani. Biztos munkára, biztos
jövedelemre van szükség!
A gazdasági válság megmutatta,
hogy azok az országok tudnak
talpon maradni és megküzdeni a
nehézségekkel, ahol a termelés,
a munka mindennek az alapja.
A magyar kormány is amellett foglalt
állást 2010-ben, hogy a jólétet nem
lehet értékteremtő munka nélkül
elérni – mondta a nemzetgazdasági
miniszter hétfőn Zalaegerszegen.
Mondhatnánk, bölcs felismerések
sokasága, miniszter úr! Most már csak
ezeket az elemeket kéne a gyakorlatban
is megvalósítani. Olyan beruházásokat,
melyek termelő jellegűek, és ténylegesen
munkahelyeket teremtenek. Ehhez
képest a kormány a multikkal köt
stratégiai szerződéseket, a multikat
támogatja jelentős munkahely teremtési
forrással, és csendesen asszisztál
ahhoz, hogy a megtermelt jövedelem
szépen kicsorogjon az országból.

„milyen lelkülete van egy országnak, mennyire törődik, milyen
színvonalon törődik, mennyire tartja fontosnak” polgárai sorsát.
A kormányfő szemfényvesztése határtalan. A szocialistaliberális egészségügy gyakorlatát szinte átvéve, ma már
csak szavakban képviseli az ingyenes egészségügyi ellátást.
A valóság az, hogy egyre inkább a fizetős egészségügy felé halad
az ország. Egyre nő az állami vagyont magánrendelés formájában
hasznosító rendelések száma. Egy-egy szakvizsgálatra
hónapokat kell várni, a várólisták években mérődnek. A beteg
ellátását pénzügyi kérdéssé tették. A Munkáspárt követeli,
hogy az egészségügy költségvetése kapja meg a GDP 10%át, az ingyenes ellátás minden magyar állampolgár számára
biztosított legyen. Nem szavakban, a valóságban!

SZIJJÁRTÓ SEM TUD CSODÁT TENNI
Szijjártó Péter új külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar
külpolitika feladata a magyar gazdasági érdekek érvényesítése. Valójában a
magyar külpolitika rendeltetése a magyar tőkés rend védelme. A gazdasági
aspektus túlhangsúlyozása elfedi a lényeget: a tőkés rendszer, a tőkés
magyar kormányok Magyarországot függő helyzetben lévő, nemzetközileg
jelentéktelen országgá tették. Ennek megváltoztatásához többre lenne
szükség, mint Szijjártó úr kétségkívül meglévő tehetségére, energiájára és
munkabírására.
A magyar külpolitikát meg kell újítani az új világrend követelményeinek
megfelelően, így a külpolitika feladatának a magyar gazdasági érdekek
érvényesítésének kell lennie - mondta Szijjártó Péter új külgazdasági és
külügyminiszter. A miniszter szavai jól hangzanak, de a valóság nem ez.
A magyar külpolitika nem csak a magyar gazdasági érdekek érvényesítését
jelenti. Szijjártó úr és azok, akik őt támogatják, elfedik a lényeget. A külpolitika
ugyanis a belpolitika folytatása. A külpolitika célja az adott ország társadalmi
rendszerének védelme, az uralkodó osztály érdekeinek érvényesítése. A magyar
külpolitika rendeltetése a magyar tőkés rend védelme. A magyar tőkés kormányok
ezért vitték be az országot a NATO-ba és az EU-ba. Az Orbán-kormány ezért
tesz eleget az USA követeléseinek, ezért szavazza meg a NATO döntéseit, ezért
van Pápán NATO-támaszpont, ezért vannak magyar katonák számos országban.
Az Orbán-kormány ezért szavazta meg az EU orosz-ellenes szankcióit. Az
Orbán-kormány eddig abban látta a magyar gazdaság érdekeit, hogy minél több
külföldi tőkét csábítson ide. Ha a külföldi tőke itt van, akkor megmarad a magyar
kapitalizmus is, hiszen gazdaságilag rájuk támaszkodik. Ebből fakad a magyar
külpolitika ellentmondásossága. Ha Magyarország tényleg önálló akar lenni, a
kormánynak át kellene lépnie saját tőkés osztályérdekeinek határait. Egyszerre
ragaszkodni a NATO-hoz és az EU-hoz, és magyar függetlenségről beszélni,
feloldhatatlan ellentmondást jelent. A gazdasági aspektus túlhangsúlyozása
elfedi a lényeget: a tőkés rendszer, a tőkés magyar kormányok Magyarországot
függő helyzetben lévő, nemzetközileg jelentéktelen országgá tették. Ennek
megváltoztatásához többre lenne szükség, mint Szijjártó úr kétségkívül meglévő
tehetségére, energiájára és munkabírására.

MAGYARORSZÁG
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LEGYEN ISMÉT MUNKÁSPÁRTI KÉPVISELŐ TATABÁNYÁN!
Komárom-Esztergom
megyében
is
részt vesz a Munkáspárt az önkormányzati választási csatában, és nem is
akárhogyan. A munkáspárti tagok
elhatározták, hogy erőiket Tatabányára
koncentrálják. Legyen munkáspárti
kompenzációs lista! Lehessen szavazni
a Munkáspártra! – adták ki a jelszót.
És sikerült is. A megyeszékhelyen az
egyéni választókerületekben hét helyen
van munkáspárti jelölt: Berecz Lajoné
(1. vk.), Izsáki Mihály (2. vk.), Ábrahám
József (5. vk.), Kerepesi Dávid (6. vk.),
Szűcs István (8. vk.), Petrik Tímea (11.
vk.) és Holbik Márton (12. vk.).
A tatabányai kompenzációs listát két
fiatal vezeti: Petrik Tímea, aki jelenleg
gyermekével gyesen van, és Kerepesi
Dávid, aki biztonsági őrként dolgozik.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke
kedden a helyi sajtónak mutatta be a
jelölteket. Elmondta, hogy korábban
Tóth István, egykori megyei elnök igen
sikeresen dolgozott városi képviselőként.
A tatabányai Árpád-szobor felállítását
is ő kezdeményezte. A Munkáspárt
a dolgozókat, a szegényeket akarja
képviselni a városi önkormányzatban. Ma
nincs baloldali párt a város vezetésében,
holott nagy szükség lenne rá.

PETRIK TÍMEA

THÜRMER GYULA ÉS
KEREPESI DÁVID

KÖVÉR SZIDJA A SZOCIALIZMUST,
HOGY LEPLEZZE A MAI BŰNÖKET
Kövér László szerint Recsk az a történelmi emlékhely, ahol a szabadság véget ért, ahol megmutatkozik, hogy a
szocializmus igazi arca a terror. Kövér úr is tudja, hogy ez nem így van, hiszen ő sem szenvedett a szocializmusban. De
szidni kell a szocializmust, hogy feledtessék az ő rendszerük, a kapitalizmus bűneit, a munkanélküliséget, a nyomort,
az „underclass” 3 millió szerencsétlenét, az emberek kiszolgáltatottságát, a bankok diktatúráját.
Kövér László szerint Recsk az a történelmi emlékhely,
ahol a szabadság véget ért, ahol megmutatkozik a
globális erőként megvalósult szocializmus igazi arca, a
kommunizmus lényege, a terror. Az Országgyűlés elnöke
erről szombaton beszélt, amikor Krasznay Béla, a Recski
Szövetség elnöke és Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti
Örökség Intézetének elnöke társaságában felavatta az
1950 és 1953 között működött recski munkatábor helyén
kialakított történelmi emlékhelyet megjelölő faragott
kőtáblát, sztélét szombaton. A „magyar Gulágnak” is
nevezett recski munkatáborban 1950 és 1953 között
mintegy ezerötszázan raboskodtak. Recsk egyike az

országszerte található 47 történelmi emlékhelynek, ezek
egységes megjelölésére hivatott sztélék felállításáról a
Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik.
A szocializmus lényege az ember. A szocializmus munkát
adott az embereknek, a kapitalizmus elveszi tőlük. A
szocializmus elvette a hatalmat, a pénzt, a gyárat, a földet
néhány ezer embertől, akik a Horthy-rendszer élvezői voltak,
és a munkások, a parasztok, a dolgozók millióinak kezébe
adta. A kapitalizmus 1990 után elvette mindezt a millióktól,
és ismét néhány ezer ember kezébe adta. Recsket 1500-an
szenvedték meg, a mai munkanélküliséget, a hajléktalanságot,
banki rabságot pedig milliók.
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MEGLEPTÜK A RENDSZERVÁLTÓKAT
Huszonöt esztendeje, 1989. december 17-én született újjá a Munkáspárt. Sok ezer tisztességes kommunista, becsületes,
egyszerű ember vállalta, hogy nemet mond a kapitalizmusra, kitart a szocializmus mellett. A Munkáspárt újjászületése az
ő történelmi érdemük. Nagyszerű tettük emlékét megőrizzük, és erőt merítünk belőle mai harcunkhoz.

1989. DECEMBER 17., NYÍRŐ, RIBÁNSZKI ÉS GRÓSZ
MÉG BÁRMI TÖRTÉNHET!
25 évvel ezelőtt, 1989. december 18-án, hétfőn a Magyar Távirati
Iroda az alábbi hírt adta közre: „Vasárnap a késő éjszakai
órákban befejeződött az MSZMP XIV. kongresszusának első
fordulója… Hétfőn a hajnali órákban jelentették be az MSZMP
kongresszusán a vezető szervek megválasztásának eredményét.
Mint azt már korábban hírül adtuk, a párt elnökévé Thürmer
Gyulát választották meg. Az alelnökök: Nyírő Sándor, Pozsonyi
Attila és Koi Tibor. A kongresszuson 11 tagú titkárságot és 28
tagú központi bizottságot választottak, az utóbbinak tagja lett
Grósz Károly, Berecz János, Puja Frigyes és Ribánszki Róbert is.”
A magyar sajtó figyelme jelezte, hogy valami fontos történik.
1989. decembere van. A tőkés rendszerváltás elindult, de
Magyarország még előtte van a 1990-es tavaszi választásoknak.
Az ország miniszterelnöke még nem Antall József, hanem
Németh Miklós. A hatalomba készülnek az új pártok, az MDF,
az SZDSZ, a Fidesz. Már világos, hogy a hatalom az övéké lesz.
De talán mégse?
1989 nyarán elment Kádár János, a szocializmus jelképe.
Újratemették Nagy Imrét, 1956 ellentmondásos szimbólumát.
Kádárt százezrek búcsúztatják a budapesti utcákon. Egyre többen
értik meg, hogy vége lehet a szocializmusnak. Zavar van a fejekben.
Az új pártok jelszavai jól csengenek: fejlődni fogunk, szabad lesz
vállalkozni, demokrácia lesz, Európához tartozhatunk, új arcok
lesznek a politikában. Vonzóak, de vajon igazak-e?

Bush és Kohl már megegyezett Gorbacsovval arról, hogy
a Szovjetunió visszavonul a kelet-európai országokból, de
a Szovjetunió még szocialista nagyhatalom. Katonái itt
vannak Magyarországon. Még bármi történhet! Még bármi
megtörténhet?
Az eseményre odafigyel a nemzetközi sajtó is. A Kínai KP
központi lapja december 20-án kiemelt helyen közli az Új
Kína hírügynökség jelentését az MSZMP kongresszusáról.
A Zsenmin Zsipao idézi Grósz Károlyt: a párt nem szűnt
meg, és országszerte működik. Kína ekkor már túl van a
pekingi eseményeken. Teng Hsziao-ping és a kínai vezetés az
1989 nyári Tienanmen téri eseményeket a néphatalom elleni
ellenforradalomnak minősíti, és erővel leverik. Kína tart a
kelet-európai eseményektől, és gondolkodik: beszálljanak
a kelet-európai csatába, mint 1957-ben, vagy inkább
maradjanak távol? 1989 decemberében még lehet az egyik is,
lehet a másik is.
A TASZSZ szovjet hírügynökség december 18-án közli:
„Mihail Gorbacsov táviratban köszöntötte Thürmer Gyulát
az MSZMP elnökévé történt megválasztása alkalmából. A
szovjet pártfőtitkár sikereket kívánt az újjászerveződő Magyar
Szocialista Munkáspártnak az együttműködéshez minden
olyan politikai szervezettel, amely hű a szocialista eszmékhez.
Gorbacsov eredményes munkát is kívánt az MSZMP-nek a
magyar társadalom demokratikus megújításához, a két ország
népei közötti kapcsolatok megerősítéséhez.”

MUNKÁSPÁRT

Egy nagyhatalom vezetője üdvözli az új pártot. Gorbacsov
ekkor már azon az úton van, amely elvezet a tőkés rendszer
bevezetéséhez, a Szovjetunió feloszlatásához. De Gorbacsov
tudja: a szovjet vezetésben sokan vannak, akik szocializmust
akarnak. Gennagyij Janajev, a szovjet elnök helyettese,
Vlagyimir Krjucskov, a KGB főnöke, Jegor Ligacsov, a
csúcsvezetés tagja. Ők azok, akik meg akarják állítani az
ellenforradalmat, és persze Borisz Jelcint, aki alig két év múlva
megdönti Gorbacsovot. 1989 decemberében a magyar MSZMP
újjászületése reményt ad a szocializmus szovjet híveinek. Még
vissza lehet fordítani az eseményeket!
NEHÉZ SZÜLETÉS
1988. májusában az MSZMP pártértekezlete leváltja Kádár
Jánost. Az új főtitkár az 58 éves Grósz Károly. Még nem tudja,
de napjai meg vannak számlálva. Május után Magyarország
egyre sebesebben hátrál ki a szocializmusból. A rendszerváltók
tudják, hogy mit csinálnak. A kommunista pártnak pusztulnia
kell, ha csendesen be akarják csempészni a kapitalizmust. Az
MSZMP-nek még 1988 nyarán is 816 ezer tagja van. Óriási erő!
17 hónap múlva leváltják Grószt is, sőt feloszlatják az
MSZMP-t. Ezt a feladatot a régi MSZMP 1989-es kongresszusa
(október 6–9.) végzi el, amely a nevében nem visel sorszámot
(a 14-est), hanem nemes egyszerűséggel “Kongresszus ’89”-nek
nevezi magát.
Egy dolog, hogy mit akarnak a rendszerváltók, és más, hogy
mi akarnak az emberek. Sokszázezer párttagról gyorsan kiderül,
hogy csak a karrierért léptek a pártba. Amikor cselekedni
kellene, megijednek. A párt szanaszét megy, de nem mindenki.
Sok ezren vannak, akik újjá akarják szervezni az MSZMP-t.
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A Munkáspárt nehezen születik. Nem akarunk kapitalizmust,
védjük a szocializmust! Rendben! De hogyan tovább? Milyen
legyen a párt? Ki vezesse a pártot? 1989. október 16-án létrejön
a létszámában legnagyobb szerveződés, az Ideiglenes Ügyvezető
Testület. Ez a legnagyobb erő, egykori pármunkások, katonák,
rendőrök, és sok egyszerű kommunista. Álláspontjuk: megvédeni
a szocializmust, folytatni a Kádár-rendszert, a régi pártot.
Elnöke az egykori külügyminiszter, a 68 éves Puja Frigyes. A
meghatározó személyiség azonban az 56 éves Ribánszki Róbert.
Október 20-án még egy szervezet hirdeti meg ugyanazt
a célt: újjászervezik az MSZMP-t! Az Ideiglenes Szervező
Bizottság a Széchenyi rakparton jön létre, Virág Ferenc
újságíró, a KB munkatársának és mások vezetésével. Itt vállal
szerepet Udvarhelyi László, a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat
egyik vezetője. A csapat mögött áll egyébként a jól ismert
Berecz János, aki ekkor 59 éves. Pártmunkások, értelmiségiek.
Programjuk: megvédeni a szocializmust, folytatni, de másként.
Az események felgyorsulnak. Október 28-ára, Budapestre
nagyaktívát hívnak össze. Legyen kongresszus! – adják ki a
jelszót. November 7-én az Építők Rózsa Ferenc Kultúrházában
ünnepi gyűlést rendeznek az új párt szervezői. Első ízben
jelennek meg együtt a nyilvánosság előtt a különböző
szerveződések képviselői. Itt van Grósz Károly, Berecz
János, Puja Frigyes, Ribánszki Róbert. Megállapodnak, hogy
december 17-ére összehívják az MSZMP XIV. Kongresszusát.
A harmadik csapat élén, mely létszámában nem nagy, de
befolyásos, Grósz Károly áll. Nem mondhatni, hogy szeretik
Grószt. Az októberi kongresszusi szereplését árulásként élik,
és soha nem bocsátják meg. Grósz azonban a legismertebb
személyiség. Belenyugszanak. Itt tevékenykedik a párt későbbi
elnöke, az akkor 37 éves Thürmer Gyula. Nincs egységes

MSZMP 14. KONGRESSZUS MEGNYITÓ: PUJA, SZŰCS ERVIN,
MAROSÁN, BERECZ
MAROSÁN GYÖRGY (1908-1992)
SZAKSZERVEZETI VEZETŐ, BALOLDALI SZOCIÁLDEMOKRATA.
1962-IG KÁDÁR JÁNOS OLDALÁN AZ MSZMP EGYIK VEZETŐJE. 1989 DECEMBERÉBEN SZEREPET VÁLLALT A MUNKÁSPÁRT ALAPÍTÓ
KONGRESSZUSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁBAN.
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programjuk, de világos a szándék: új pártot szervezni, amely
képes a tőkés rendszer viszonyai között harcolni.
November 17-én az áramlatok létrehozzák az MSZMP
Kongresszusi Előkészítő Bizottságát. Innen tovább ezé a szervé
minden hatalom. A különböző áramlatok ide olvadnak be,
legalábbis elvileg. A gyakorlatban folyik a csata, hogy kinek
lesz több képviselője a kongresszuson, ki milyen pozícióhoz
jut. A bizottság elnöke Grósz, s bekerül a többi ismert vezető
is. Thürmer az operatív munkaszerv, a kongresszusi iroda
vezetője lesz.

ÚJ PÁRT, ÚJ VEZETÉS, ÚJ FELADATOK
December 17-én végre összeül a kongresszus. Grósz, Ribánszki,
Berecz, Puja a magyar munkásmozgalom fenegyerekét, Marosán
Györgyöt kérik fel a rendezvény megnyitására. Az akkor 81
éves Marosán született szónok, személye felidézi a magyar
munkásmozgalom legendás időit, és ez elég a kongresszus
elindításához.
Hosszú vita után eldől az egyik legfontosabb kérdés.
A párt tagok fiatal vezetést akarnak, és ilyet is választanak.

GRÓSZ KÁROLY (1930-1996)

BERECZ JÁNOS (1930-)

PUJA FRIGYES (1921-2008)

Pártmunkás, 1987-88-ban a Minisztertanács elnöke, 1988-89-ben az MSZMP
utolsó főtitkára. Részt vett a Munkáspárt
újjászervezésében,
1989-94-ben
a
Thürmer-vezette Munkáspárt (akkor még
MSZMP) KB tagja.

Pártmunkás. 1989 előtt a Kádár-vezette
MSZMP egyik vezetője. 1989-ben részt
vett a Munkáspárt megalakításában.
1989-91 között a Thürmer-vezette
Munkáspárt (akkor még MSZMP)
KB-tagja. 1991-ben kilépett, majd
csatlakozott az MSZDP-hez.

A szocializmus idején pártmunkás,
diplomata, 1973-1983 között a Magyar
Népköztársaság külügyminisztere. Az
MSZMP Marxista Egységplatformjának
egyik vezetője, a Munkáspárt egyik
szervezője. A Thürmer-vezette Munkáspárt (akkor még MSZMP) KB tagja
1989-92 között.

RIBÁNSZKI RÓBERT (1933-)

1988. MÁJUS, GRÓSZ ÉS KÁDÁR

Diplomata, pártmunkás, KISZ-vezető,
egy időben Kádár János titkára. 1984től a Hazafias Népfront titkára. A
rendszerváltás előtt az MSZMP Marxista
Egységplatformjának a vezetője. 1989ben részt vett a Munkáspárt (akkor még
MSZMP) újjászervezésében. 1989-90ben a Thürmer-vezette Munkáspárt
(akkor még MSZMP) KB-tagja.

MUNKÁSPÁRT

Munkások, vasutasok, mérnökök, alkalmazottak, agrárértelmiségiek, s fiatalok. A vezetés átlagéletkora ekkor 46 év. Az
új vezetés tagjainak nevei ma már keveset mondanak, sajnos,
elfelejtődnek. Volt, aki maradt, volt, aki hibázott, de egyet nem
lehet elvenni tőlük: ők voltak az elsők.
Thürmer Gyula, az új elnök december 19-én interjút ad a
TASZSZ-nak: „A kongresszus előtt különös nehézséget jelentett
az, hogy a párt más-más korosztályhoz tartozó tagjai eltérő
élettapasztalatokkal és a szocializmushoz vezető útra vonatkozó
különféle elképzelésekkel rendelkeztek. Emellett voltak olyan
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személyes ambíciók is, amelyek időnként sértették a párt
érdekeit. A kongresszus azonban sikerrel oldotta meg feladatait.
Elfogadtunk egy nagy demokratizmusról tanúskodó szervezeti
szabályzatot, amelynek értelmében a döntő szerep ezentúl az
alapszervezeteknek, s nem a központi szerveknek jut.”
Majd elhangzik egy fontos mondat: „a fő eladat a párt
megújítása, aminek egyik megnyilvánulási formája a vezetésben
végrehajtott fiatalítás. Egyes elvtársak személyes ambíciói felett
győzedelmeskedett a józanész, az a törekvés, hogy a párt fontos
szerepet játszhasson Magyarország politikai életében”.

ÚJ PÁRT SZÜLETETT
Kedves Olvasóink!
Barátaink, tisztelőink!
Az idén december 17-én lesz 25 éve annak, hogy megalakult a Munkáspárt. A Párt a miénk. Mi alapítottuk, és
mi szervezzük ma is. Mi őrizzük és védjük negyedszázada. Mi élünk és mi dolgozunk a szervezetekben. A mi
tagdíjunkból és adományainkból él a Párt. Mi írjuk, mi szerkesztjük, mi terjesztjük A Szabadságot is. A Párt mi
vagyunk.
25 éve sok-sok lelkes ember, munkások, tsz-parasztok, pártmunkások, tanácsi dolgozók, rendőrtisztek,
katonák, szakszervezeti tisztségviselők és sokan mások vállalták a történelmi küldetést: teremtsük meg a
magyar munkások, a magyar dolgozók pártját, küzdjünk a kapitalizmus ellen, mutassuk meg az utat egy jobb,
emberibb társadalom felé!
A párt története megannyi hőstörténet összessége. A pártot szerveztük falvakban, városi nyugdíjas
szervezetekben, sőt, amíg lehetett, gyárakban és munkahelyeken is. Mindenkinek megvan a maga története.
Sokan az első szervezők közül már nincsenek közöttünk. Sok helyütt elvesztek az egykori jegyzőkönyvek,
dokumentumok. A párt új nemzedékei, a fiatalabbak nem élték át az első évek küzdelmeit, de kíváncsiak,
hogyan is történt. Szükségük is van ezekre az ismeretekre. A mi Pártunk a kapitalizmusban harcol, ellenzékben
van, nekünk kell felfedezni a legjobb harci módszereket. Mire is támaszkodhatnánk, ha nem a tagságunk
tapasztalataira, közös élményeink kincsestárára?
A Szabadság a következő hónapokban szeretné felidézni az új párt születését. Írjátok meg a Ti történeteket!
Ti mit tettetek 25 évvel ezelőtt? Mit jelentett a párt születése? Kik voltak az alapítók? Hogyan küzdöttetek az
elmúlt évtizedekben?
Arra gondoltunk, hogy egy-egy történet férjen el egy-másfél Szabadság-oldalon. Ez nagyjából négy-ötezer
karaktert jelent (szóközökkel együtt). Mellékeljetek minél több régi fényképet, dokumentumot. Ezeket a
Szabadság-írásoktól függetlenül összegyűjtjük és kiállítjuk.
Nos, idézzük fel együtt az elmúlt negyedszázadot! Merítsünk erőt a múltunkból a ma és a holnap harcaihoz!
Várjuk írásaitokat, fényképeket, dokumentumokat!
A Szabadság szerkesztősége

A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1082 Budapest, Baross utca 61.; telefon: (1) 787-8621; telefax: (1) 780-8306
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146
A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.
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OLIVER STONE:
A NATO OROSZORSZÁGRA TÖR

Oliver Stone háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező
az ukrán válsággal kapcsolatban védelmébe vette Vlagyimir
Putyin orosz elnököt, aki szavai szerint „nem hagyta magára
a Krímet”.
„Sok amerikai nem érti Putyint (...), aki Oroszország
kulcsfontosságú geopolitikai érdekeit védelmezi” az Ukrajnával
szembeni konfliktusban - jelentette ki Stone, aki szerint a NATO
azért „udvarol” Ukrajnának, hogy megfossza Oroszországot
a Krím félszigeti Szevasztopolban állomásozó Fekete-tengeri
Flottájától - vélekedett az amerikai rendező, utalva a félsziget
Oroszországhoz csatolására. Hangsúlyozta, hogy Moszkva a
flotta elvesztését nem engedheti meg.
„Értem, hogy miért nem engedheti el Putyin a Krímet” magyarázta Stone, aki filmjeiben gyakran dolgozott fel politikai

témákat, például a Kennedy-gyilkosságot vagy a Watergatebotrányt.
A rendező szerint az ukrán válság a NATO stratégiájának
következménye, amely igyekszik közeledni az orosz határokhoz,
semmibe véve azokat a garanciákat, amelyeket Washington
Mihail Gorbacsov szovjet elnöknek a Szovjetunió 1991-es
összeomlása előtt adott.
Stone, aki 2012-ben tízrészes dokumentumfilmet forgatott
Amerika elhallgatott történelme címmel az amerikai
történelem sötét fejezeteiről, nem a hivatalos történettudomány
szempontjából, jelenleg Ukrajna tűzben címmel forgat
ukránokkal közös dokumentumfilmet, amelyhez szeretne
interjút készíteni Putyinnal.
A világhírű rendező, aki következő filmjét Edward
Snowdennek, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA)
lehallgatási programját leleplező informatikusnak szenteli,
dicsérte Moszkvát, amiért menedéket nyújtott az NSA volt
munkatársának, és kijelentette, hogy „Oroszország alternatívát
képez az Egyesült Államok ellenőrzése alatt álló világgal
szemben”.
Az Amerikát rendszeresen bíráló rendező korábban
nyilvánosan védelmébe vette a diplomáciai iratok százezreit
kiszivárogtató, WikiLeaks-alapító Julian Assange-ot, továbbá a
baloldali Hugo Chávez néhai venezuelai elnököt és Fidel Castro
volt kubai államfőt.
Július végén Stone azzal vádolta meg az amerikai
hatóságokat, hogy önkényesen Oroszországot tették felelőssé
a malajziai légitársaság utasszállító repülőgépének KeletUkrajna felett bekövetkezett katasztrófájáért, és hogy ezt az
álláspontjukat mindenféle bizonyíték nélkül rá akarják erőltetni
az amerikaiakra.

AMERIKA PISZKOS HÁBORÚJA
Jóváhagyta az amerikai képviselőház szerdán, hogy az
Egyesült Államok kormánya fegyverezzen fel és képezzen ki
mérsékelt szíriai felkelőket az Iszlám Állam (IÁ) elnevezésű
terrorszervezet elleni harcra. A valóságos cél persze Szíria.
Amerika folytatja piszkos háborúját Szíria ellen.
Jóváhagyta az amerikai képviselőház szerdán, hogy az
Egyesült Államok kormánya fegyverezzen fel és képezzen
ki mérsékelt szíriai felkelőket az Iszlám Állam (IÁ)
elnevezésű terrorszervezet elleni harcra. A republikánus
többségű szövetségi alsóház 273-156 arányban határozott
az intézkedésekről. Miközben mindkét párt vezető
politikusai támogatták a pótlólagos költségvetési forrásokról
is rendelkező határozatot, addig több tucatnyi képviselő
mindkét oldalról nemmel voksolt a „félidős” kongresszusi
választások előtt mindössze hét héttel megtartott szavazáson.
A demokrata többségű szenátus a tervek szerint csütörtökön

szavaz a kérdésről. A mérsékeltnek tartott Szabad Szíriai
Hadsereg harcosainak kiképzése és felfegyverzése mintegy
500 millió dollárba kerül. Chuck Hagel védelmi miniszter
kedden úgy nyilatkozott, hogy reményei szerint egy év alatt
több mint 5 ezer fegyverest tudnak majd felkészíteni a harcra.
Az USA mindenáron meg akarja dönteni a szíriai rendszert,
mert a saját útját járja. Az Iszlám Állam csak ürügy, a valódi
cél Szíria. Ami nem ment tavaly, megkísérlik megtenni ma.
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AZ AURÓRA, A FORRADALOM HAJÓJA ÉLNI FOG!
Több mint hárommillió dollárból
újítják fel az 1917-es oroszországi
forradalom jelképét, az Auróra
cirkálót. Nem olvasztják be, nem
teszik múzeumba, ott hagyják, ahol
1917-ben is volt. 1917 októbere és az
Auróra világtörténelmet csinált, a
Szovjetunió pedig az orosz történelem
egyik legsikeresebb 70 évét produkálta,
ha elismerik ezt a mai uralkodók,
ha nem. Putyin nem irtja a múltat,
hanem tisztelettel adózik neki. Orbán
tanulhatna tőle!
Több mint hárommillió dollárból újítják
fel az 1917-es oroszországi forradalom
jelképét, az Auróra cirkálót. A jelenleg
múzeumként működő, Szentpétervárnál
a Néva-folyón álló Auróra négy vontató
segítségével jutott el vasárnap a 40
kilométerre fekvő kronstadti hajógyárba.
A műveletben 11 kisegítőhajó és
másfélszáz szakember vett részt. A
tervek szerint átvizsgálják, felújítják és
átfestik a hajótestet - jelentette az ITARTASZSZ orosz hírügynökség.
Az Auróra cirkálót 111 éve, 1903
júliusában állították szolgálatba a Balti
flottánál, amelynek 1948-ig volt a tagja.
A hajó részt vett az orosz-japán (19041905) háborúban, az első és a második
világháború ütközeteiben, valamint az
1917-es oroszországi eseményekben.
Ezerszer megírtuk, hogy az orosz
tőkéseknek, és főleg Putyinnak több
eszük van, mint összes magyar
kollégáiknak együttvéve. A múltat nem
lehet kiirtani. A múltat kezelni kell. 1917
októbere és az Auróra világtörténelmet
csinált, ha tetszik ez ma egyeseknek, ha
nem. 1917 szülötte, a Szovjetunió pedig
az orosz történelem egyik legsikeresebb
70 évét produkálta, ha elismerik ezt a mai
uralkodók, ha nem. Putyin legalább nem
irtja a múltat, hanem tisztelettel adózik
neki. Van mit tanulni a példából.

