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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
MÁRCIUS 15 ÉS KORUNK
CIVILIZÁCIÓS HÁBORÚJA
Kossuth-szobrot avatott a kormány
március 15-e előestéjén a parlament előtt.
Így szokott ez lenni. Akié a hatalom,
többnyire az állít szobrot is. 1927ben az akkori hatalom lelkivilágához
egy olyan Kossuth-szobor állt közel,
amely Kossuthot az 1848-as Batthyánykormány
minisztereivel
ábrázolja.
1952-ben az új hatalomnak egy olyan
szobor imponált, ahol Kossuthot
parasztok, katonák, munkások veszik
körbe. Mindkettőt meg lehet érteni?
Természetesen, igen! Korok és politikai
értékítéletek változnak. Nem árt persze
tudni, hogy egyik esemény sem hatotta
meg különösebben az embereket. Végül
is nem szobrok teremtik a történelmet,
hanem a történelem teremt szobrokat.
Megértem a mostani kormányzatot
is. Kossuthot ők másként látják. Az én
gondom más. Miért nem alkotnak új
Kossuth-szobrot? Miért nem tudja a
hatalom világosan megfogalmazni, hogy
mit jelent neki 2015-ben Kossuth? Miért
nincsenek művészek, akik kifejezik a
magyar emberek mai érzéseit? A mostani
Kossuth-szobor nem az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc vezetőjének
szellemét idézi fel, hanem a második
világháború előtti magyarországi politika
rendszerét. A szobor nem a jövőt építi,
hanem a múltat idézi vissza, s ez komoly
baj. Ma óriási civilizációs kihívásoknak
kellene eleget tennünk. A társadalmat
ma összekötő új gondolatokra, és tegyük
hozzá, szobrokra lenne szükség.
Március 15-e szép ünnep. Szeretjük. A
kokárda, a tavaszi napsugár jó hangulattal,
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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.
reményekkel tölti el az embereket. Kell-e
csodálkozni, hogy az elmúlt 167 évben
minden létező kormányzat megpróbálta
a saját arculatára gyúrni? S miket ki nem
találnak! 1942 tavaszán, a háború kellős
közepén Kállay Miklós miniszterelnök
március 15-ét még a Szovjetunió elleni
háborúval is össze tudta kötni. „Ahogy
1848-ban először fegyvert kellett
ragadnunk, éppúgy most is – mert nincs
föld, nincs munka, nincs polgári jólét,
míg az örök nagy ellenséget, a német,
az orosz kommunizmust le nem vertük.
Háborúba megyünk. Elől megy a márciusi
fiatalság, biztosan tudom, hogy győztesen
tér haza.” Speciel, nem győztek, de nem
is ez a lényeg. Méltatlan cselekedet
nemzetünk nagyjait, Petőfit és Kossuthot
a rossz oldalára állítani, alantas célokra
használni. 1942-ben Magyarország Hitler
oldalán állt, a rossz oldalon. Bár sokan
manapság már ezt is másként látják.
Túlzásoktól a szocialista kor politikai
vezetése sem volt mentes. A szándékaik
tisztességéhez nem fér kétség, jót akartak,
de nem mindig sikeresen. „Nekünk
jutott az a történelmi feladat, hogy
valóra váltsuk és beteljesítsük mindazt,
amiért 1848 hősei Kossuthtal, Petőfivel,
Táncsiccsal az élükön küzdöttek” –
jelentette ki a centenáriumi ünnepség
vezérszónoka, Rákosi Mátyás 1948-ban.
Jól hangzik, csak nem teljesen igaz.
1848-49 polgári forradalom volt. Az
akkor még gyenge polgárság küzdött azért,
hogy töröljék el az arisztokrácia, a földesurak
előjogait, vagyis érjék el azt, hogy a földesúr
és a feltörekvő polgár egyenlő esélyekkel
vegyen részt a hatalomban. A polgárság
kiküzdi a jobbágyság felszabadítását is. De
nem azért, mert különösebben vonzódna

a föld dolgos népéhez, hanem azért,
mert a tőkés iparnak akaratában szabad
munkaerőre van szükség.
1848-49 szabadságharc volt, hiszen –
ahogy Szekfű Gyula katolikus történész,
a szocialista Magyarország első moszkvai
követe írta – „Magyarország állami léte,
függetlensége, politikai és gazdasági
élete századokon keresztül annak a
birodalomnak az elnyomása alatt állt,
amelynek a központja Bécs volt, vezetői
az osztrák háznak a tagjai, és amelynek a
neve mindig is Ausztria volt”.
Mint annyi minden történelmünkben,
1848-49 sem volt teljes. A jobbágyságot
ugyan megszüntették, de a paraszt nem
jutott földhöz. Az egyenlőség ugyan
kikiáltatott, de 1945-ig megmaradt a
földesúri nagybirtok. Kossuth ugyan
szakított a Habsburg-házzal, de a
szabadságharc elbukott. Két évtizedre rá
Deák és Andrássy kiegyezett az osztrák
uralkodó osztállyal. Andrássy egykori
szobra még nem került vissza a Dunapartra, de már nem kell sokat várni rá.
Nem tudom, észrevették-e, hogy
mennyire nem lehet egyes évtizedeket
kiírni a történelmünkből? A magyarság
története legalább kétezer évre tehető,
amiből az államiság ezer évét ismerjük
leginkább. Az Osztrák-Magyar Monarchia
51 éve, a Horthy-rendszer 25 éve, vagy
akár a szocializmus 40 esztendeje csak
egy rövid szakasza annak, amit magyar
történelemnek hívunk. Napjaink polgári
demokratikus rendszere sem tart az
örökkévalóságig, bármennyire is hiszik
ezt felkent képviselőik.
A történelem végül is rendszerek versenye.
Melyik rendszer teszi hatékonyabbá a
termelő erők fejlődését, melyik teszi jobbá az
emberek életét? Nem egyesekét, a többségét!
Melyik rendszer képes megőrizni a múltat,
építkezni elődeink tetteire, kemény gerincet
adni minden magyarnak? A mi válaszunk
egyértelmű.
De most menjünk, ünnepeljünk!
Március 15-e szép ünnep. Szeretjük. Amíg
a magyar magyar lesz, a kokárda, a tavaszi
napsugár jó hangulattal, reményekkel tölti
el az embereket.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter több mindenben igazat adott
egy hozzá kérdést intéző MSZP-s képviselőnek. Lázár megígérte
Harangozó Tamásnak, hogy elérik: lemondjon önkormányzati
elnökségétől a letöltendőre ítélt – majd újraválasztott – szekszárdi
romavezető. Egy szintén elítélt fideszes polgármester ügyében a
tárcának nincs mozgástere, de Lázár véleménye szerint neki is le
kellene mondania.
Munkáspárt: Az a jó a „demokráciában”, hogy köztörvényeseket
is megválaszthatnak szinte bármilyen pozícióra, ha megfelelő a
„hátszelük”. Mert ugye nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak az
arra kijelölt fórumokon. Külön örvendetes, hogy ezen „apróságok”
fölött nem siklanak el „nagyjaink”, van saját véleményük is. Kár,
hogy mehetünk vele Kukutyinba zabot hegyezni, az irányítás így
is – úgy is azok kezén marad… Akikén nem kellene.
2. Ukrán és szlovák alvilági figurák segítségével egy 60 milliós
kamionszállítmányt nyúlt le Vas Zoltán, a Jobbik volt országgyűlési
képviselőjelöltje, aki 2013 tavaszáig a Magyar Nemzeti Gárda
vezetőhelyettese is volt. A gárda állománya úgy tudja, azért tűnt el,
mert beteg rokonát ápolja. Valójában előzetes letartóztatásban van.
Munkáspárt: A Jobbik már sokszor bemutatta, mennyire hitelesek
az általa delegált közszereplők. Mégis tudják az embereket
manipulálni, mondjuk ki őszintén: hülyíteni. Nem a romával, a
zsidóval, a bárhonnan ideszármazottal van elsősorban nagy gond,
ha meg igen, akkor azt intézzék a rendvédelmi szervek. A gond a
fejükben van, amikor a legaljasabb uszítással akarják biztosítani
pozícióikat, a lopás, mutyizás lehetőségét. Mert számukra ennyi a
parlament, nem a nép képviselete.
3. Az MSZP, a Jobbik és a DK is a nemzetbiztonsági bizottság
összehívását kezdeményezte Simicska Lajos nyilatkozata miatt.
Simicska Lajos vasárnap a Mandiner portálnak adott interjúban azt
állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek – közös sorkatonai
szolgálatuk idején - jelentenie kellett róla, de előre megbeszélték, mit
fog írni a kormányfő. A Miniszterelnökség reakcióként Orbán Viktor
egy korábbi, képviselői írásbeli kérdésre adott válaszát küldte el,
amelyben a miniszterelnök csatolt dokumentumokkal alátámasztva
írja, hogy megpróbálták beszervezni, de azt visszautasította.
Munkáspárt: Simicska Lajos semmi újat nem mondott, és bizonyítékkal
sem szolgált. Simicska egyéni véleményére azonban mindjárt
ugrottak a magyar parlamenti pártok. Szerintünk vannak határok.
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Lehet őt bírálni,
támadni értelmes és valóságos ügyekben. A Simicska-bejelentés
nem ilyen. Az ellenzék reagálása pedig gyerekes és értelmetlen. Az
ügy újabb gumicsont, amit rágcsálnak, ahelyett, hogy a szegénység,
a munkanélküliség problémájával foglalkoznának.
4. A január elsejétől a pálinkára bevezetett ezerforintos átalányadó
továbbra sem felel meg az unió követelményeinek. Az uniós jövedéki
irányelv ugyanis csak egy kedvezményes adókulcsot tesz lehetővé,

ami legfeljebb a normál kulcs fele lehet. Változás esetén a korábban
adómentesen, most ezer forintért főzhető évi 86 literért 71 810 forint
adót kellene fizetni az Agrárszektor számításai szerint.
Munkáspárt: Ilyenkor merül fel az Orbán Viktor által említett vazalluslét ördögi köre. Akkor most partnernek tekint bennünket az Unió,
vagy alárendeltnek? Miért ne termeszthetnénk, tenyészthetnénk,
gyárthatnánk bármit a saját receptjeink, saját tapasztalataink, saját
értékrendünk alapján? Mert ez sérti az uniós tagállamok exportpolitikáját? Ha van saját pálinkánk, kevesebbet veszünk a külföldi
lőréből? Nos, önmagában ez így jó is lenne. Ha így maradna.
5. Két héten belül a harmadik brókercég és ügyfelei kerültek nagy
bajba. Csődöt jelentett a Quaestor Csoport kötvénykibocsátó cége,
a felügyelet részlegesen megvonta a brókercég engedélyét, és
rendőrségi nyomozás indul. A feltételezett szabálytalanságokon túl
a Quaestornál a működési modell is kockázatos volt. Összesen több
százmilliárdnyi visszaélésről van szó.
Munkáspárt: Az ominózus brókercégek nem két perce működnek
Magyarországon. Ennyi pénzt ellopni csak tudatosan, módszeresen,
évek „hosszú munkájával” lehet. Egyik kormány adóhatósága,
hivatásos „okosai” sem vették észre, hogy súlyos átverés történik,
ekkora tételben? Erősek a kételyeink. Inkább csak megérte itt
is – amott is félrenézni. Valószínűleg nem kis haszonnal. A
felgöngyölítést talán náluk is elkezdhetnék.
6. Az amerikaiak arra kérték Magyarországot, hogy mi is küldjünk
katonákat Észak-Irakba biztosítási, védelmi feladatokra, hogy
közösen lépjünk fel az Iszlám Állam ellen, hangzott el egy külügyi
háttérbeszélgetésen. Ha áprilisban a parlament ezt kétharmaddal
megszavazza, száz magyar katona mehet ki májusban, és további
ötven lehet készenlétben. Az akció költsége legfeljebb 20 milliárd
forint lehet, ha mindent mi fizetünk. A közös fellépésben 62 ország
vesz részt, a kormány támogatná a részvételt.
Munkáspárt: Gazdag ország vagyunk, 20 milliárd fel sem tűnik
a költségvetésben... A halott katonákról az USA-ban is tilos
beszámolni, majd „megfogadjuk a jó tanácsot”. Akárhonnan
nézzük, ez az amerikai „mosoly” túlzottan sokba fog kerülni
nekünk. S a pénz itt másodlagos.
7. Száz harckocsit, páncélozott és egyéb harci járműveket küldött az
Egyesült Államok Észtországba, Lettországba és Litvániába a három
balti ország védelmi kapacitásának növelésére, így akarva eltántorítani
Moszkvát az esetleges fenyegetéstől – mondta hétfőn Rigában John
O’Connor amerikai vezérőrnagy, logisztikai parancsnok.
Munkáspárt: Akkor most ki is akar háborút? Ki fenyeget kit? Nem
Putyin küldött harci felszerelést Mexikóba, hanem az USA hozta
a maga „ajándékát” Moszkva megfélemlítésére. Nem jó ötlet az
erődemonstráció ebben a formában (sem). Még a végén komolyan
veszik.
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BÉKÉS MEGYE: MEGÚJULT PÁRTVEZETÉS
Békés megyében Gál Ferenc lótenyésztő, az eddigi elnök
lett a Munkáspárt megyei szervezetének új elnöke. A
megyei tagsági értekezlet új elnökséget is választott. Az új
vezetők megválasztásánál döntő szempont volt, hogy minden
választókerületnek legyen felelőse.
Békés megyére számít a Munkáspárt, ezért a Békés
megyei pártszervezet felelőssége nagy - hangsúlyozta
Thürmer Gyula, aki részt vett az ülésen. 2018-ban minden
választókerületben jelölteket akarunk állítani - mondta a
pártelnök. Ez új stratégia. Ennek végrehajtásához valamivel
több eszközünk van, mint korábban, és változik a társadalmi
környezet is. Mindez azonban csak fegyelmezett munkával,
erőink koncentrálásával érhető el.
Thürmer emlékeztetett arra is, hogy Békésben van mire
támaszkodni. A megyei szervezet erős, viszonylag nagy
a taglétszám. A tagjaink között vannak fiatalok is. Be kell
vonnunk őket a munkába. Az önkormányzati választásokon
29 jelöltünk volt, rájuk is támaszkodhatunk. Rendszeresen
ki kell mennünk az utcára, tudnunk kell a megye életének
minden mozzanatáról, aktívnak kell lennünk az Interneten,
és a siker nem marad el!

CSONGRÁD:
A RÉGI MÓDON NEM MEHET TOVÁBB!
A régi módon nem mehet tovább! Ez volt a Munkáspárt
Csongrád megyei szervezete kongresszusi tagértekezletének fő
mondanivalója. Ha a Munkáspárt 2018-ban az ország minden
választókerületében jelöltet akar állítani, akkor Csongrád megye
mind a négy választókerületében is rendelkeznünk kell jelölttel.
2014-ben csak a hódmezővásárhelyi választókerületben sikerült
a jelöltállítás. Ebből adódnak a következtetések. Egységes,
dolgozó vezetésre van szükség. Meg kell erősíteni a munkát
Szegeden és Szentesen. Hódmezővásárhelyen végre meg kell
teremteni a munkáspárti szervezetet.
A tagértekezlet Szabó Jenőné biztosítási tanácsadót, a makói
pártszervezet vezetőjét választotta megyei elnöknek. Alelnök
lett ifj. Nagyvári László, a szegedi pártszervezet vezetője.
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
TAPOLCÁN ÉS AJKÁN
Tapolcán és Ajkán ünnepelte az idén a Nőnapot
a Munkáspárt. A párt budapesti aktivistái kora
reggel a tapolcai piacon, a Fejér megyeiek Ajkán
köszöntötték az asszonyokat és lányokat. A nő
számára akkor lesz jobb élet, mondotta Thürmer
Gyula köszöntőjében, ha mindenkinek lesz
biztos munkája, biztos jövedelme, biztos jövője.
A Munkáspárt ezért indul az áprilisi tapolcai
választásokon is. Megmutatjuk az embereknek,
hogy van más választás. Ne szavazzanak azokra,
akik a pénz uralmát, a kapitalizmust hirdetik!
Szavazzanak a Munkáspártra, amely a dolgozóknak,
az embereknek akar jobb életet! Szavazzanak
Filemon Kristófra, a Munkáspárt jelöltjére!

NÓGRÁD: ÚJ LENDÜLETRE VAN SZÜKSÉG!
Salgótarjánban jöttek össze a Munkáspárt Nógrád megyei
tagjai, hogy megvitassák a párt kongresszusi elképzeléseit, és
döntsenek a megyei feladatokról. Nagy Attila megyei elnök
beszámolójában elhangzott, hogy a megye az országgyűlési
választásokon teljesítette a vállalt feladatot, mindkét
választókerületben sikerült jelöltet állítani. Az önkormányzati
választásokon a megye 53 jelöltet állított, ami szintén szép
eredmény. A helyzettel azonban nem lehetünk elégedettek,
fogalmazódott meg. Jelentősen növelni kell a párt taglétszámát.
Az egyes választókerületeken belül új területekre kell eljutnunk.
Még több kitelepülésre és más politikai akcióra van szükség.
A megyei szervezet elnöke ismét Nagy Attila vállalkozó lett.

A Szabadság a Te újságod!
Vásárold, terjeszd, támogasd!
Mi megírjuk azt, amit mások elhallgatnak!
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KARCAGI TANULSÁGOK
Március 1-jén időközi önkormányzati választásokat tartottak
Karcag egyik választókerületében. Minek indulni egy ilyen
választáson, ahol kicsi az esélye a bejutásnak, és nem is
vagyunk nagyon otthon? Eleinte így merült fel a kérdés. Az
utolsó pillanatban a Munkáspárt Elnöksége, a megyei elnökség
és a helyi pártszervezet megegyezésre jutott abban, hogy igenis
indulnunk kell. Nagy József vállalta és kapta a megtisztelő
megbízatást: legyen a Munkáspárt jelöltje.

Mit mutatnak az eredmények? A Munkáspárt 18 szavazatot
kapott, jelöltünk a Fidesz, a Jobbik és a független jelölt után
végzett. De nem is ez az érdekes. A figyelemre méltó az, hogy
a 2014-es parlamenti választásokon ugyanitt a Munkáspártra
6 fő szavazott. Vagyis megérte részt venni a választásokon, és
megmutatni a Munkáspártot. Minden elismerés a párt megyei
és helyi vezetésének, és természetesen jelöltünknek, Nagy
Józsefnek!

BÚCSÚZUNK
Életének 86. évében elhunyt idősebb
dr. Thürmer Gyula, ny. ezredes, a
hadtudományok doktora.
Szegénycsaládból
származott.
Kortársaihoz hasonlóan számára is a
felszabadulás, a néphatalom nyitotta
meg a felemelkedés lehetőségét. A
főiskola elvégzése után a Magyar
Pamutiparban helyezkedett el.
1950-től részt vett a Magyar
Néphadsereg építésében. Előbb a
gyöngyösi 18. páncélos hadosztály
tisztje, majd évtizedeken át a Magyar
Néphadsereg Vezérkaránál teljesített
szolgálatot.
1947-ben lépett be a Magyar
Kommunista Pártba. Élete végéig
kitartott pártja mellett. 1956-ban
tudta, hogy helye azok oldalán van,
akik a munkás-paraszthatalmat
védik. Helytállásáért megkapta
a
Munkás-paraszt
Hatalomért
Emlékérem kitüntetést. 1989-ben egy
pillanatra sem ingadozott, részt vett
a Munkáspárt újjászervezésében.
Közösségi ember volt, évtizedeken
át dolgozott tanácstagként a VIII.
kerületi Tanácsban.
Katona volt és tudós. „A fegyveres
küzdelem és a gazdaság” című
könyve a magyar hadigazdaságtudomány egyik első meghatározó
jelentőségű alkotása volt. Haláláig
az MTA doktora, a Hadtudományi
Bizottság tagja volt.
Temetéséről később intézkednek.
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MEDDIG HALLGATNAK AZ
ISKOLÁK ÉS A PEDAGÓGUSOK?
Hiller István szerint a szakképzéssel kapcsolatos rendelet leginkább az alapítványi és az egyházi intézményeket
sújtja, ezért módosítani kell. Nos, ez nem így van. A rendelet az összes iskolatípus ellen irányul. És semmi sem fog
történni mindaddig, amíg az iskolák és a pedagógusok némán hallgatnak.

Hiller István,
István az Országgyűlés alelnöke,
alelnöke az MSZP oktatási
kabinetvezetője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt is
javasolta, hogy azonnal folytassanak egyeztetést az érintett
iskolák fenntartóival, és a rászorultakkal foglalkozó iskolák
jövőjét is biztosítsák… Közölte, a probléma nem csak az
időpontokkal van, ugyanis a kormányrendelet módosított
egy „halom” iskola profilján, az átalakítások leginkább
az alapítványi és az egyházi intézményeket sújtják. Ezek
az intézmények rászoruló, hátrányos helyzetű, szegény
fiatalokkal foglalkozó iskolák, a kormányrendelet ezeket az
iskolákat tönkreteszi - hangoztatta. Az MSZP-s politikus
szerint egy sereg jelentkező és családja most sem tud semmit
a kormányrendeletről, „az emberek tipikusan nem olvasnak
kormányrendeletet”, és a határidő olyan szoros volt, hogy

nem kaphattak értesí
értesítést sem. Hozzátette: ha a
következő két napban nem módosítják a határidőt,
történetének egyik
akkor a magyar szakképzés
szak
legnagyobb botránya vvárható.
is kiválóan tudja, a
Mint Hiller István
Istv
magyar
közoktatásban
m
nincsenek
hatalmas
fel háborodások, jószerivel még gyenge
mélt atla n kod á sok
sincsenek.
Az
iskolák
vezetői
féltik az iskolájuk létét,
ezért mindent elviselnek; a
tantestületek féltik az igazgatójuk
tantestü
létét, eezért mindent rá bíznak; a
szülőket és a diákokat nem érdekli
szülőke
iskola léte, választanak másik
az iskol
iskolát, ha muszáj. A profilváltásról
kifejezetten félretájékoztat a
pedig kifejez
politikus, ez minden szakképző iskolát érint, közel sem az
politikus
alapítványi, az egyházi, még kevésbé a hátrányos helyzetű
fiatalokkal foglalkozó iskolákra van kihegyezve, hanem
az összesre. Az iskolák meghirdették a szakképzéseiket,
a diákok jelentkeztek, most pedig, a jelentkezések után a
fenntartó minisztériumok átszervezték, melyik iskolájuk
milyen szakképzéseket végezhet. Így a megszűnő
szakokra történt jelentkezéseket az iskoláknak most el
kell utasítaniuk: úgy kell viselkedniük, mintha ők maguk
bolondultak volna, vagy lennének ilyen szemetek, pedig a
fenntartó minisztériumok követték el ezt az aljasságot. De
az iskolák el fogják játszani a nekik szánt szerepet, mert
még mindig jobb rosszul élni, mint meghalni – a közoktatás
jelenleg ebben a szellemben funkcionál Magyarországon.

NŐNAP SZOBON
Szobon is megünnepelte a nemzetközi nőnapot a Magyar Munkáspárt.
A művelődési házban tartott rendezvényen Nagy Sándor, Pest megyei elnök köszöntötte a lányokat, az asszonyokat, akik
közül Toman Gyulánét és Kalán Klárát könyvjutalomban részesítette kiváló munkájukért.
Eljött az ünnepségre Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere is, akinek ez alkalommal Schönberger Ernő pártvezetőségi tag
átadta Thürmer Gyula elnök „25 év árral szemben” című legújabb, dedikált könyvét.
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MUNKÁSPÁRT
KÜLFÖLD

A NÉMET FIATALOK
MÁSKÉNT GONDOLKODNAK
A SZOCIALIZMUSRÓL
Érdekes közvélemény-kutatás eredményét tette közzé a berlini Infratest Bimap
intézet. A felmérés szerint a nyugat-német
lakosság 14 százaléka „radikális baloldali”
politikát tart szükségesnek. Az ország keleti
részében ez az arány már 28 százalék.
A német polgárok elitélő módon vélekednek
a tőkésállam erőszak-monopóliumáról is.
46 százalékuk megszüntetné az államnak
az erőszakra vonatkozó kizárólagos jogát.
A megkérdezettek 60 százaléka véli, hogy
a polgári demokrácia nem jelent valóságos
demokráciát. 30 százalékuk gondolja úgy,
mindent a pénz és nem az emberek akarata
dönt el.
A kelet-németek 60 százaléka, a nyugatiak
37 százaléka tartja a szocializmust jó ötletnek,
amit „eddig rosszul valósítottak meg”.
Az emberek 13 százaléka véli úgy, hogy
emberhez méltó élet csak a szocializmusban
lehetséges. Érdekes, hogy a fiatalok között ez
az arány 39 százalék volt.

TÖRTÉNELEM
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A TÖRTÉNELEMRŐL
IGAZ SZÓVAL
Hegedűs Sándor fáradhatatlanul ír
és publikál. Tavaly ünnepelte 90.
születésnapját, és most egy újabb
kötettel lepte meg olvasóit. Történelmi
miniatúrák című sorozatának VI.
kötete jelent meg.
Hegedűs Sándor otthon van a
magyar történelemben. Tényeket
közöl, nem hallgat el semmit, nem
erőlteti rá értékítéletét az olvasóra. De
nem hagy kétséget afelől, hogy kiket
tart érdemesnek bevenni a „magyar
hősök és hazafiak panteonjába”.
Könyvei, köztük a mostani is, hiányt
pótolnak. Segítenek ellensúlyozni
korunk történelemhamisításait és
hazugságait.
A könyvben megismerkedhetünk
Kállay Miklós egykori magyar
miniszterelnökkel,
nyomon
követhetjük Szabolcsi Miksa, az
antiszemitizmus ellen küzdő publicista
életét.
A mű legszebb oldalai a magyar
munkásmozgalom
néhány
hősét
mutatják be. Megjelenik előttünk
Békés-Glasz Imre, akit Párizsban
végeztek ki a fasiszták. Pataky
István, aki „alig múlt 30 éves, amikor
a nyilasok Sopronkőhidán egy
kivégzőosztag csövei elé állították”.
Braun Éva, aki 28 évesen, Budapest
felszabadulása előtt két héttel, 1945
elején áldozta életét a független, szabad,
demokratikus
Magyarországért.
Rózsa
Richárd,
a
magyar
munkásmozgalom nagy ígérete, aki a
Horthy-rendszer bírójának kérdésére
csak ennyit mondott: „Kommunista
vagyok, osztálybíróság előtt nem
teszek vallomást.” 1944-ben halt „hősi
halált azért az ügyért, melyért sokat
szenvedett, melyért élni akart.”
Ajánljuk a könyvet mindenkinek,
aki az igazságot és nem a mai
hazugságokat
akarja
tudni
a
történelemről, és erőt akar meríteni a
ma küzdelmeihez.
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TÖRTÉNELEM

MARX RÁD MOSOLYOG
A KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY VEZETI A PENGUIN
ÚJ SOROZATÁNAK ELADÁSI LISTÁJÁT

A Kommunista kiáltvány vezeti a Penguin könyvkiadó új ünnepi
sorozatának eladási listáját, Karl Marx és Friedrich Engels közös
művéből múlt hét csütörtök óta több mint 1700 példányt adtak
el - írja a The Guardian című brit lap internetes oldala.
A Homérosztól Balzacig, Darwintól Dickensig 80 klasszikus
művet felölelő „Little Black Classics” elnevezésű sorozatot

a neves brit könyvkiadó február 26-án, fennállásának 80.
évfordulóján indította el. Allen Lane alapító az első papírkötéses
Penguin könyveket hat pennyért, egy doboz cigaretta áráért
dobta piacra.
A sorozat darabjait, amelyek mindegyikét 64 oldalas
példánnyá szerkesztették, most 80 pennyért (337 forint) lehet
megvásárolni.
A klasszikus művek között Marx és Engels proletárságot
harcba hívó kiáltványa mellett megtalálható Christina Rossetti
Goblin Market című felkavaró műve, a feminista Charlotte
Perkins Gilman A sárga tapéta című novelláskötete, valamint
Friedrich Wilhelm Nietzsche filozófus szeretetről és gyűlöletről
írt aforizmái is.
Az első héten a sorozat köteteiből összesen több mint 70 ezer
példányt adtak el, és a Penguin további 100 ezer példányt tervez
kiadni.
A kiadó tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben a
Kommunista kiáltványból adták el a legtöbb példányt, a második
helyen Jane Austen The Beautifull Cassandra című, korai
írásokat tartalmazó gyűjteményes kötete áll, míg a harmadik
helyre Edgar Allan Poe Az áruló szív című könyve került.

FÉLSZÁZ ÉVES MAO CE-TUNG HÍRES „VÖRÖS KÖNYVECSKÉJE”
Félszáz éves Mao Ce-tung híres
„Vörös Könyvecskéje”, amely a Kínai
Népköztársaság
megalapítójának
válogatott idézeteit tartalmazza.
A híres-hírhedt könyvecske ötlete
először 1964-ben vetődött fel a Kínai
Népi Felszabadító hadsereg hivatalos
napilapjában. Legelső változata Mao
elnök kétszáz idézete címet viselte, a
kommunista pártvezér beszédeiből és
írásaiból válogatott gondolatok pedig
mintegy kéttucatnyi témakört érintettek,
többek között erkölcsi kérdéseket, a
hazafiasság fontosságát, az osztályharcot,
továbbá a nyugati imperializmust.
Ezt a változatot belső használatra
a hadsereg tagjai és vezetői között
terjesztették, követendő példát állítva
eléjük. Lin Piao akkori védelmi miniszter
“spirituális atombombának” nevezte a
könyvet, s úgy fogalmazott, minden katonát
egy példánnyal kellene „felfegyverezni”. A
gyűjteményt egy évvel később jelentősen
kibővítették, így az 1965-ös, a széles
olvasóközönség elé tárt végleges változat
már 427 Mao-idézetet tartalmazott.

A hivatalos statisztikák szerint a
kulturális forradalom végéig, 1976-ig a
könyvecskéből egymilliárd példánynál is
többet nyomtak, összesen négy han kínai és
nyolc kisebbségi nyelvű kiadást élt meg, s 65
idegen nyelvre fordították le - jelentette ki
az MTI-nek Csao Ce-jü, a sanghaji Tungcsi
Kiadó képviselője. A könyvecskéből a
mai napig biztosan találni legalább egy
példányt minden kínai háztartásban, de
az országba látogatók is szívesen visznek
belőle. A legjellemzőbb - mai napig
könyvesboltokban és a kínai nagyvárosok
utcáin,
akár
turistaövezeteiben
is
megvásárolható - kiadása apró formátumú
és vörös színű, kemény műanyag borítású.
Innen származik a Vörös Könyvecske
elnevezés is.
Kevesen tudják, hogy Mao több másik
műve is igen népszerűnek számított a
hatvanas években - mondta el Csao Ce-jü,
utalva arra, hogy az egykori kínai vezető
válogatott verseiből, újságcikkeiből is
több száz millió példány elkelt.
A kis könyv Mao halálával és a
kulturális forradalom befejeződésével,

valamint az ország akkori új, meghatározó
vezetője, Teng Hsziao-ping tekintélyének
növekedésével veszített jelentőségéből.
Ennek ellenére máig mégis mélyen benne
él a kínai emberekben - fogalmazott egy,
az évfordulóról megemlékező magazin.
Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy
a kulturális forradalom ideje alatt (19661976) között felnövők a mai napig fejből
tudják annak tartalmát.
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KÁROLYI, A VÖRÖS GRÓF

KÁROLYI MIHÁLY GRÓF
Száznegyven éve, 1875. március 4-én született Károlyi Mihály
gróf, Magyarország első köztársasági elnöke, miniszterelnök.
Az egyik régi magyar arisztokrata család sarjaként Budapesten
látta meg a napvilágot. A budapesti egyetemen doktorált jogból,
majd bekapcsolódott a szövetkezeti mozgalom szervezésébe.
1901-ben szabadelvű programmal indult a választáson, 1905-ben
győzött a pétervásári választókerületben, de egy év múlva már
nem jutott mandátumhoz. 1910-ben pártonkívüli függetlenségi
programmal került be ismét a parlamentbe a kápolnai kerület
képviselőjeként. Károlyi élesen bírálta Tisza István erőszakos,
az ellenzéki obstrukciót letörni akaró politikáját, 1913-ban egy
szóváltásuk után párbajoztak is. 1914-ben elvette a nála húsz
évvel fiatalabb, szintén baloldali elkötelezettségű Andrássy
Katinka grófnőt, aki élete végéig hű társa maradt.
Az első világháború kitörése után, már 1915-ben követelte
a kilépést, pacifista álláspontját akkor is képviselte, amikor
az egyáltalán nem volt népszerű. 1916-ban az általa vezetett
háborúellenes frakció Függetlenségi és 48-as Párt néven kivált
a Függetlenségi Pártból. Károlyi fokozatosan az ellenzék
integráló személyisége, a legnépszerűbb magyar politikus lett.
1918 őszén, miután Tisza István kormányfő az Országgyűlésben
bejelentette, hogy a háborút elvesztettük, Károlyi október
23-án megalakította a Magyar Nemzeti Tanácsot, s október
25-én közzétette programját. A vesztes világháború után
szinte egyöntetű támogatást élvezett, a tömegek benne látták
azt a politikust, aki a lehető legkedvezőbb békét érheti el
Magyarország számára.
Ez a megalapozatlan várakozás sodorta az ország élére:

amikor október 31-én megkapta miniszterelnöki kinevezését
a királytól, olyan egymástól távol álló politikusok is vállalták
vele az együttműködést, mint a konzervatív Apponyi Albert és
a későbbi fajvédő Gömbös Gyula. (Kinevezése napján lőtték
agyon katonák Tisza Istvánt, s bár Károlyi érintettségét soha
nem bizonyították, rávetült az esemény árnyéka.) Károlyi
békülékeny politikát folytatott az antant iránt, bízva abban,
hogy ezzel kedvezően befolyásolhatja a béketárgyalások
menetét. Ott azonban csak nacionalista politikust láttak
benne, s az 1918. novemberi fegyverszüneti egyezményt sem
tartották tiszteletben, Károlyi pedig nem tett eleget az ország
újbóli felfegyverzéséért. Bevezette az általános választójogot,
biztosította a gyülekezési és a sajtószabadságot, megkezdte
a földosztást, de a háborús vereség, a környező kisantant
területfoglalásai, a nemzetiségek elszakadási mozgalmai miatt
kialakult válságban tehetetlennek bizonyult, elszigetelődött.
Károlyi 1911. január 11-én lemondott, és a Nemzeti Tanács
köztársasági elnöki minőségben ideiglenes államfői hatáskörrel
ruházta fel. Amikor 1919. március 20-án megérkezett az
antanttól a teljesíthetetlen területi követeléseket tartalmazó
Wix-jegyzék, másnap lemondott, hogy a szociáldemokraták
kezébe adja a hatalmat. Azok azonban az ő tudta nélkül a
fogházban ülő kommunista vezetőkkel alakítottak kormányt,
a Tanácsköztársaság kikiáltásáról szóló proklamáció Károlyi
aláírásával jelent meg - amit hamisítványnak minősített. Az
országot július 4-én hagyta el.
Az emigrációban a magát már szocialistának nevező, később
a kommunistákkal is kapcsolatot kereső Károlyi agitált a
Horthy-rendszer ellen, itthon 1923-ban hazaárulás és hűtlenség
vádjával vagyonelkobzásra ítélték. 1934-ben feleségével Svájcba
költöztek, majd Londonban és Párizsban éltek, igen szerény
anyagi körülmények között.
A második világháború után, 1946. február 14-én a
nemzetgyűlés rehabilitálta, májusban hazatért. 1947-től párizsi
nagykövet volt, de a Rajk-per és más törvénytelenségek elleni
tiltakozásul 1949 októberében lemondott, és a Rákosi-rendszerrel
szembefordulva másodszor is az emigrációt választotta. Utolsó
éveit a politikától visszavonulva, a franciaországi Vence-ban
töltötte, itt halt meg 1955. március 19-én. Földi maradványait
1962-ben szállították haza és a Kerepesi temetőben temették
újra. Emlékiratait Egy egész világ ellen címmel 1922-ben adták
ki Münchenben, majd 1965-ben Budapesten. Hit illúziók nélkül
című újabb önéletírása angolul 1956-ban Londonban, majd
magyarul 1977-ben jelent meg. A Parlament mellett 1975-ben
állították fel Varga Imre által készített szobrát, amelyet 2012
márciusában elszállítottak, és Siófokon helyeztek el.
Személyének és tevékenységének megítélésében ma sincs
konszenzus. Károlyi becsületes, önzetlen és jóhiszemű, de
nem túl tehetséges politikus volt, aki miniszterelnökként
katasztrofális teljesítményt nyújtott. Ugyanakkor nem lehet
kizárólagosan őt felelőssé tenni a történelmi Magyarország
széteséséért. Az eseményekre kevés ráhatása volt: az ország
felosztásáról már 1918 elején döntés született az antant köreiben,
s a párizsi békekonferencián a vesztesek véleményére nem
voltak kíváncsiak.
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