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THÜRMER GYULA

Lesz-e polgárháború?
„A választás továbbra is a demokrácia ünnepe”, mondta a választások estéjén Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Közhelylyel próbálta elütni a kínos tényeket. A Fidesz megmaradt ugyan
az ország legerősebb pártjának, s a vidék zöme is az övé, de
városok egész sorát veszítették el. Nem is beszélve Budapestről.
„Történelmi győzelem született vasárnap”- nyilatkozta Karácsony Gergely. Gyanítom, nem volt egészen tudatában annak,
hogy vége a kampánynak, és innentől számon lehet kérni minden
szavát. Kampányban jól hangzik, hogy „ez a győzelem arról szól,
hogy Budapest zöld lesz és szabad”, de most jön a való élet, a kormányzás, ami eddig nem volt Karácsony úr erőssége.
Hogyan tovább? Lesz-e polgárháború? Beszéljünk világosan! A magyar kapitalizmus mai stabilitása az Orbán-kormánynak köszönhető.
2010 óta megcsinálták azt, amire a balliberális kormányok előtte nem voltak
képesek. A nyugat ezt tudja és értékeli
is. A nyugati beruházások éppen ezért
jönnek. Az amerikaiak sem oktatják ki
naponta a kormányt.
Nyugat-Európa liberálisai azonban
nem nyugszanak. Trócsányi úr kibuktatásával jelezték, hogy fellépnek a magyar kormány és a visegrádi országok
minden olyan akciója ellen, amely megkérdőjelezi a liberális tőke uralkodói
szerepét. Kemény idők jönnek.
Az USA dicséri a magyar kormányt,
de emeli a tétet. Az új védelmi szerződés mellé amerikai rakétákat
is kellene venni. A biztos orosz gázt bizonytalan amerikaival kellene lecserélni. Kínát lehet szeretni, de csak annyira, amennyire
az amerikaiak engedik. Képes lesz-e az Orbán-kormány a stabilitást is fenntartani, meg az USA vágyait is kiszolgálni, nos, ez a
jövő kérdése.
Mi köze ennek a mostani választásokhoz? Nos, formálódni
látszik egy másik csapat, amelynek a stabilitást kellene fenntartani, ha ez a Fidesznek
valamilyen ok miatt már
nem menne. A nyugat
egyelőre nem sürgeti a
váltást, de az alternatív
csapat felállítását nagyon
is támogatja.
A liberális ellenzék
megpróbálta visszaszerezni a 2010-ben elvesztett
hatalmat. Szinte a teljes
liberális arzenált bevetették,
a pedagógus sztrájktól
kezdve a rendőrök
megdobálásán
át az MTV-be
való betörésig. Bizonygatták,

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,
hogy ők is képesek miként is látjuk az éppen
esedékes eseményeket a saját
rendet tartani Magyarországon, meg- politikai értékítéletünk alapján,
akadályozni, hogy
balszemmel.

a szakszervezetek
tüntessenek, netán sztrájkoljanak. Senki sem hitte el nekik.
Most lehetőséget kaptak arra, hogy élesben bizonyítsanak.
Már, ha tudnak.
Az ellenzék nem véletlenül keltett polgárháborús hangulatot
a kampányban. Tudták, hogy most vagy soha. A tőke nem fogja tovább pénzelni Karácsony úr és üzletfelei ötleteit, ha nincs
előrelépés. Bevetették a nagyágyukat, a ﬁnn miniszterelnöktől
Frans Timmermansig. Még Bodrogi
Gyulát is, aki a nemzet színészéhez
nem túl illő módon telefonon biztatta
a liberális választókat. Elhitették
az emberekkel, hogy a Fidesz nem
egy párt, hanem maga a gonosz, akit
bármi áron le kell győzni.
A csatának nincs vége, sőt, most
kezdődik igazán. A liberális pénzügyi
tőkének megérné, ha a jelenlegi magyar vezetést félreállíthatná. A mai
magyar politika nélkül ki tudja, mi
maradna a visegrádiak együttműködéséből, nem is beszélve arról, hogy
végre jöhetnének a migránsok.
A most győztes ellenzékiek is
aligha elégednek meg a polgármesteri székekkel. Ők nem Budapestet, a kerületeket akarják szépíteni és gyarapítani. Hatalmi
bázisokat akarnak kiépíteni, ahonnan folyamatosan támadhatják
a kormányt. A cél a parlament, a kormány, a cél a teljes hatalom.
Az ellenzéki koalíciót a támadás szelleme hozta össze. A
védekezés számukra a halál. Ha védekezni kezdenek, akkor
előbb-utóbb egymás torkának esnek, bizonygatva, hogy ki is az
erősebb. Ha védekeznek, vége az ellenzéki egységnek. A külföld
is eláll mellőlük, mivel nekik egy cselekvőképes alternatív erő
kell. Ezért támadni fognak, konﬂiktusos helyzeteket fognak
keresni, amiből egyébként is van bőven, ha a kormánynak és az
új pesti hatalomnak társbérletben kell irányítani a fővárost.
A kormány nyilván reagálni fog. Ne feledjük, az országvezetés
felelőssége az övé. De van itt más is. Budapest elvesztését a polgárságban sokan tragédiaként élik meg. Ők azok, akik már eddig
is felháborodtak a felemás bírósági döntések miatt és a Fideszt
hibáztatják azért, hogy Dobrev Klára EP-képviselő lehetett. A
polgárság számos rétege most szembesül azzal, hogy véget érhet a
nyugodt polgári lét, a gyarapodás, az építkezés időszaka.
Lesz-e polgárháború? Nos, sok függ attól, hogy a dolgozói
rétegek megértik-e, hogy nem akkor járnak jól, ha egyik vagy
másik tőkéscsoporthoz csapódnak, hanem ha saját érdekeikért
küzdenek? Megérti-e a magyar választók több, mint fele, akik
most szavazni sem mentek el, hogy otthon maradni, nem szavazni olyan luxus, amiért drága árat ﬁzetünk majd? De vajon
megérti-e?

Az ellenzéki
koalíciót a
támadás
szelleme
hozta össze.
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A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságban október 10-én
ünneplik a Koreai Munkáspárt
megalakulásának évfordulóját.
(http://www.rodong.rep.kp/en/)
74 éve alakult meg a Koreai Munkapárt a koreai nép
kiemelkedő történelmi személyisége, Kim Irszen vezetésével. A Koreai Munkapárt
az elmúlt évtizedekben Kim
Irszen, majd Kim Dzsongil
vezetésével irányította a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság életét. A tőkés világ
mindig is igyekezett elfojtani
a KNDK-t, elszigetelni, katonai nyomással és gazdasági
embargókkal kikényszeríteni,
hogy a KNDK adja fel szuverenitását és a maga által választott fejlődési utat. A Koreai Munkapárt a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom aktív részese. Az ünnep alkalmából Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke levélben köszöntötte Kim
Dzsongunt, a KNDK legfelsőbb párt- és állami vezetőjét.

Az újabb rakéták megjelenése
szakadékba taszítja Európát
Lukasenko belarusz elnök kijelentette, hogy Belarusz kész nyilatkozat-tervezetet kidolgozni és az érdekelt államokkal egyeztetni a közép-és rövidebb hatótávolságú rakéták európai
telepítésének tilalmáról. (https://www.belta.
by/president/view/o-globalnyh-ugrozah-ivazhnosti-istorii-uspeha-lukashenko-na-forumev-minske-predostereg-ot-shaga-v-364932-2019/)
A NATO egyre több rakétafegyvert telepít Európában, amelyek Oroszországot fenyegetik.
Oroszország válaszol a NATO fenyegetésére.
Az USA és a NATO folytatja az oroszellenes
szankciókat, nem hajlandó politikai megállapodásra. A katonai szembenállás szintjének növekedése azt jelenti, hogy a húr bármikor elszakadhat, Európa népei háborúba sodródnak.

Ébresztő, emberek, a háború nem tréfa!
Az elmúlt 25 év legnagyobb hadgyakorlatát tartja a NATO 2020 áprilisa és
májusa között. 37 ezer katona, köztük
20 ezer amerikai vesz részt – jelentette be Charles Flynn
altábornagy, az amerikai csapatok európai parancsnokának helyettese. (https://www.army.mil/article/228226/
army_exercise_largest_in_25_years)
A hadgyakorlat tervei szerint az amerikai csapatok különböző haderőnemeinek és különböző szintű parancsnokságainak összehangolt munkáját gyakorolják. Ez nem más, mint összfegyvernemi háború modellezése az európai
hadszíntéren. Ilyen volumenű és jellegű hadgyakorlat Magyarországot is
érintheti. Ébresztő, emberek, a háború nem tréfa!
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MSZP: halálra ítélt párt

Az MSZP teljesítette történelmi feladatát, amikor részt vállalt az államszocializmus lebontásában, és a liberális demokrácia kiépítésben – fogalmazott Tóth Bertalan, az MSZP elnöke azon a rendezvényen, amelyet a párt harminc évvel ezelőtti, 1989. október
8-ai megalakulása alkalmából tartottak. (https://nepszava.hu/3052798_az-europai-szocialistak-partjanak-elnoke-szerint-orbansokat-elvett-az-emberektol-fokent-a-demokratikus-jogaikbol)
Az MSZP az első perctől kezdve átverte az embereket. Elhitette velük, hogy megőrzik azt, ami jó volt a szocializmusban. Nem ez
történt. Vezetőik részt vettek a hatalom átjátszásában. Cserébe a tőkés hatalom megtűrte őket. Hatalomra kerülve a legkeményebb
kapitalista módszereket vezették be az állami vagyon tömeges eladásától kezdve a lakosság megsarcolásáig. Ma is becsapják a baloldali embereket. Bemagyarázzák, hogy az MSZP, a DK, a Momentum, sőt a Jobbik velejéig rothadt, korrupt összefogása szolgálja
a dolgozó embereket. Az MSZP halálra ítélt párt. Önmagukat ítélték halálra árulásukkal, a liberálisokkal való összefekvéssel.

Mit javasol a Liga Szakszervezetek?
A LIGA Szakszervezetek 2019. október 11-én nyilvánossá tette munkaerőpiaci javaslatait, azért, hogy
azokat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) Monitoring
Bizottsága napirendjére tűzze. A javaslatok érintik többek között a közfoglalkoztatást,
a közalkalmazotti szférában foglalkoztatott munkavállalók bérezését, vagy
az illegális vállalkozások kérdéskörét. (http://www.liganet.
hu/page/88/art/10326/akt/1/html/a-liga-szakszervezetekmunkaeropiaci-javaslatai.html)

Lesz-e Déli Vasút?

Lázár János, a Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakításának koordinációjáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy van kormányzati
szándék az úgynevezett „Déli Vasút” rehabilitációjára. 2020-ban sor kerül az első, Szeged és Szabadka közötti, 39 kilométeres vasúti
szakaszt felölelő munkaterület átadására. Ezzel párhuzamosan elkészül a kiviteli terv a Szabadka–Baja szakaszra is. A revitalizáció
térben és időben több szakaszban jöhet létre: 1. Debrecen–Nagyvárad összekötés tram-trainnel. 2. Békéscsaba–Szeged–Temesvár–
Szabadka együttműködés. 3. Szeged–Pécs összekötés a közbenső Szabadka–Csikéria–Bácsalmás–Baja útvonalon. Mindez 580 kilométer hosszan 800 milliárd forintba kerül és tíz évbe telik, mire elkészülhet. (http://iho.hu/hir/magyar-vasut-2019-191002)
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Miskolc:
virágot ültettek a buszmegállókba
Nagyon aktív kampányt folytattak a miskolci munkáspárti szervezet tagjai Fülöp József Istvánné megyei elnök vezetésével.
A helyi sajtó rendszeresen hírt adott a rendezvényekről, így az elmúlt hét eseményeiről is. A Munkáspárt virágokat ültetett a
buszmegállókba. Na, ezt csinálja valaki utánuk!

Komárom:
a jövőnek dolgozunk!

A Munkáspárt Komárom-Esztergom megyei szervezete nem tartozik a nagyok közé, de tagjai lelkesek. Amit feladatul kapnak, azt mindig végre is
hajtják. Így volt ez az idén is. Holbik Márton megyei elnök vezetésével
Komárom városában sikerült városi kompenzációs listát állítani. A kampány utolsó napjaiban Thürmer Gyula elnök is felkereste a várost. A piacon
régi ismerős, Andrási Tibor kistermelő kínálta házi nevelésű sertésből készült ﬁnomságokkal. Lehet, hogy most nem érünk el eredményt, de a városban ismerik a Munkáspártot. A jövőbe ruházunk be, a jövőnek dolgozunk!
– összegezte a munkát a párt elnöke.

Újbuda: az utolsó
percben is az utcán
Budapesten, Újbudán nem úgy sikerült az ajánlások gyűjtése, ahogyan szerették volna és ahogyan a megbízatásuk is szólt. Négy választókörzetben
sikerült jelöltet állítani. Ennek ellenére nem csüggedtek. Benyovszky Gábor
régióelnök vezetésével a helyi szervezet tagjai a kampány utolsó perceiben is
az utcán voltak.
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Önkormányzati választás – 2019
Mit értünk el?
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A Munkáspárt Elnöksége a Munkáspárt minden tagja nevében
gratulál azoknak az elvtársainknak, akiket az október 13-i
választásokon önkormányzati képviselőnek vagy polgármesternek választottak meg.
A Munkáspárt ma kevesebb erővel rendelkezik, mint öt évvel
ezelőtt, mégis sikerült valamivel jobb eredményt elérni. 2014ben a Munkáspártnak egy polgármestere és két önkormányzati
képviselője volt.

tikának, és baloldali, nemzeti, ellenzéki pártként tovább küzdjön a dolgozó emberek, a nép, a magyar nemzet érdekeiért.
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A 2019. októberi választásokon Gulyás János ismételten polgármester lett Borsodbótán. A település választói teljes mértékben mellé álltak. A munkáspárti polgármester egész életével,
az emberek önzetlen szolgálatával vívta ki magának a választók tiszteletét és bizalmát.
Önkormányzati képviselő lett a Békés megyei Pusztaföldváron
Gál Ferenc. A településen él, fuvarozóként vesz részt mezőgazdasági termékek betakarításában és szállításában. Többször indult már választásokon. Ő a Munkáspárt Békés megyei elnöke.
Juhász Gáborné a Nógrád megyei Drégelypalánkon nyerte el a
képviselői tisztséget. A területi vérellátóban dolgozik. Korábban is indult a Munkáspárt színeiben.
Zahorecz Jánosné a Csongrád megyei Pitvaroson él. Nyugdíjas
postás. A faluban mindenki ismeri. Nem lehet tőle olyat kérni,
amiben nem segítene. Október 13-tól ő is képviselő Pitvaroson.
A Munkáspárt Elnöksége megállapította, hogy a választók több
mint fele sajnálatosan nem vett részt a választáson. A választások „Fidesz vagy nem Fidesz” kérdéssé szűkült. Az emberekhez nem jutott el, hogy a Munkáspárt egy harmadik választási
lehetőség. A Munkáspárt volt az egyetlen, amely azt hirdette,
hogy az emberekkel az emberekért. A Munkáspárt megválasztott képviselői ennek szellemében fognak cselekedni.
A Munkáspárt Elnöksége kéri a helyi szervezeteket: alaposan
elemezzék jelöltjeik szereplését, az egyes települések konkrét
viszonyait!
Az Elnökség üdvözli, hogy a Munkáspárt színeiben sok új ember indult, köztük párton kívüliek is. Köszönjük helytállásukat!
A Munkáspárt Elnöksége megerősíti: helyes volt az a döntés,
hogy a Munkáspárt nem csatlakozott egyetlen tömörüléshez
sem, hanem önállóan képviselte a dolgozó emberek érdekeit.
Az Elnökség felhívja a párt tagjait és barátait: ne üljenek fel az
ellenzéki propagandának! Budapesten és több más városban
nem „a demokrácia erői” győzték le a „diktatúra erőit”. A magyar tőkésosztály két csoportja ütközött meg a hatalomért.
A küzdelem folytatódni fog. Mindent meg kell tennünk, hogy a
Munkáspárt aktív és független részese maradjon a magyar poli-

A Munkáspárt megválasztott jelöltjei:
Gulyás János, Borsodbóta, polgármester
Érvényes szavazatok: 218 (100 százalék)
Gál Ferenc, Pusztaföldvár, képviselő
Érvényes szavazatok: 223 (29,89 százalék)
Juhász Gáborné, Drégelypalánk, képviselő
Érvényes szavazatok: 169 (27,39 százalék)
Zahorecz Jánosné, Pitvaros, képviselő
Érvényes szavazatok: 246 (35,91 százalék)
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Polgármester-jelöltjeink eredményei

Budapest
Fehérvári Zsolt István, Budapest VIII. ker.
Érvényes szavazatok: 102 (0.45%)
Fléger Tamás, Budapest IX. ker.
Érvényes szavazatok: 81 (0.38%)
Kerezsi László, Budapest X. ker.
Érvényes szavazatok: 232 (0.95%)
Koch János, Budapest XIV. ker.
Érvényes szavazatok: 186 (0.38%)
Karacs Lajosné, Budapest XV. ker.
Érvényes szavazatok: 251 (0.82%)
Wolf József, Budapest XXI. ker.
Érvényes szavazatok: 230 (0.81%)

Megyei jogú városok
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Miskolc
Fülöp József Istvánné
Érvényes szavazatok: 229 (0.36%)
Salgótarján
Nagy Attila
Érvényes szavazatok: 123 (0.92%)
Szolnok
Kalmár Dávid
Érvényes szavazatok: 310 (1.28%)

Kistelepülések polgármester-választása
Arló
Ónodi Bertalan
Érvényes szavazatok: 15 (1,73 százalék)
Hangony
Farkas Zoltán
Érvényes szavazatok: 16 (2.35 százalék)
Pusztaföldvár
Gál Ferenc
Érvényes szavazatok: 60 (7,91 százalék)
Kadarkút
Gulyás József
Érvényes szavazatok: 143 (17,11 százalék)
Somberek
Kós Zoltán
Érvényes szavazatok: 46 (7,57 százalék)
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Megyei közgyűlések
Nógrád megye
Érvényes szavazatok: 1492 (2,21 százalék)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Érvényes szavazatok: 1750 (1,64 százalék)
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)
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„A leghosszabb út is az
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Harminc éve 1989. októberében a szocializmus megdöntését akaró erők megszüntették a Magyar Szocialista Munkáspártot (MSZMP), amely Kádár János vezetésével
32 éven át irányította Magyarországot. A rendszerváltók – az akkori törvényeket is
felrúgva – új pártot szerveztek, a Magyar Szocialista Pártot (MSZP).
Egyszerű becsületes dolgozó emberek ezrei azonban mást akartak: a szocializmus
értékeinek védelmét, a tőkés rendszerváltás megállítását. Harminc éve, 1989. december
17-én került sor a Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. kongresszusára, amely kimondta
a párt újjászületését. December 17-e a mai Munkáspárt születésnapja. E három évtizedes
utat idézzük fel a magyar és a nemzetközi média korabeli híradásai alapján.

éves
Nehéz szülés

„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 a 89
tagú Központi Bizottságba 28 tagot választottak,
köztük Grósz Károlyt, Berecz Jánost, Puja Frigyest
és Ribánszki Róbertet” – adta hírül az MTI.
Nehéz szülés volt. A párt szervezése 1989 októberétől
folyt egyszerre több helyen is. Grósz Károly, a régi
MSZMP utolsó főtitkára eleinte nem is akart pártot,
csak valamilyen szellemi központot. De gyorsan megértette, hogy az emberek pártot akarnak, és ha ő nem
áll élre, rossz irányba mehetnek a folyamatok.
Az új párt kompromisszumok eredménye volt. Egy kérdésben volt egyetértés: szükség van a pártra. Sok más kérdésben, a
múlt megítélésében, a jövő feladatait illetően éles viták voltak,
de a fő kérdés, a párt szükségességének elismerése összekötötte
az új párt tagjait. Legalábbis egy időre...
„Jobb lett volna egy konszolidáltabb időszakban a párt élére
kerülni, a párt érdekei azonban úgy diktálták, hogy már
most nekünk, ﬁataloknak kell vállalnunk a vezető funkciókat” – nyilatkozta Thürmer Gyula a Népszabadság munkatársának.
Thürmer akkor 37 éves volt. De ﬁatal volt a vezetés többi tagja is. Az átlagéletkor 46 év. Az új vezetés tagjainak nevei ma
már keveset mondanak, sajnos, lassan elfelejtődnek. Volt, aki
maradt, volt, aki hibázott, de egyet nem lehet elvenni tőlük: ők
voltak az elsők.

Kádár, mint a szocializmus jelképe
„Hétfőn Budapesten a Mező Imre úti Temetőben a Magyar
Szocialista Munkáspárt XIV. kongresszusa küldötteinek
megbízásából koszorút helyezett el Kádár János sírján
J
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1989-

Thürmer Gyula, az MSZMP elnöke, Nyirő Sándor alelnök,
valamint Udvarhelyi László, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Virág Ferenc, az ügyvezető titkárság tagja,
főszerkesztő” – közli az MTI.
Az új Munkáspárt az első perctől kezdve tisztelettel fordul Kádár János emléke felé. Ezt fejezi ki az első koszorúzási aktus is.
Kádár a szocializmus emlékét testesíti meg a párt tagsága előtt.
1990-ben, Kádár halálának első évfordulóján elindul majd egy
hagyomány, amely ma is tart. A párt tagjai a Fiumei úti temetőben minden évben megemlékeznek Kádár Jánosról.
A kádári korszak diﬀerenciált, a hibákat is feltáró értékelése
először Thürmer 1990 júliusi beszédében hangzik el. Később a
Munkáspárt számos dokumentumot fogad el a kádári korszak
új értékeléséről, a szocialista korszak eredményeiről és megoldatlan problémáiról. Kádár születésének századik évfordulóján
átfogó anyag születik arról, hogy milyen szerepet játszott Kádár a magyar szocializmus különböző szakaszaiban.

Üzenet Gorbacsovtól
A Szovjetunió akkor még létezik, s ráadásul szocialista ország. A
szovjet média azonnal nagy ﬁgyelmet szentel a Munkáspártnak.
„A megújhodás építő és céltudatos vitájával fejeződött
be az MSZMP XIV. kongresszusának első szakasza:
sikerült egységet kialakítani, összefogni azokat a
különböző áramlatokat és csoportokat, amelyek az
MSZMP-MSZP októberi kongresszusának következtében alakultak ki” – írta a Pravda, az SZKP
KB központi lapja. Majd újabb hírt ad a TASSZ:
„Mihail Gorbacsov kedden táviratban köszöntötte Thürmer Gyulát az MSZMP elnökévé történt
megválasztása alkalmából. A szovjet pártfőtitkár sikereket kívánt az újjászerveződő Magyar
Szocialista Munkáspártnak az együttműködéshez

első lépéssel kezdődik”

M

1989

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.”
Ilyen ellentmondásos volt akkor a helyzet! A szovjet vezetésnek 1989 ősze után nincs szövetségese Magyarországon. Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter
egyre távolabb viszi az országot a Szovjetuniótól. 1990 tavaszától Antall József kormánya pedig eleve a nyugati szövetség
felé veszi az irányt.
Gorbacsov és környezete egy darabig még bízik a Nyers
Rezső és Horn Gyula vezette MSZP-ben, de hamarosan rájönnek, hogy az MSZP a nyugati jobboldali szociáldemokrácia
felé megy.
Gorbacsov üdvözlete Thürmer Gyulának nem csak azt jelzi,
hogy a szovjet vezetés partnereket és támogatókat keres Magyarországon. Azt is jelzi, hogy a szovjet vezetés egy része, J.
Ligacsov, V. Krjucskov és mások ekkor még megkísérlik viszszafordítani az eseményeket, s megakadályozni a Szovjetunió
szétesését.
Gorbacsov jól ismeri Thürmert abból az időből, amikor
Thürmer még Kádár és Grósz mellett dolgozott. A szovjet vezetés azon része, amely hű a szocializmushoz, meggyőzi Gorbacsovot, hogy az új magyar pártra oda kell ﬁgyelni.
A Munkáspárt elnökét 1990 nyarán Gorbacsov fogadja a
Kremlben. 1991 nyara megváltoztatja a helyzetet. Gorbacsovot
megbuktatják, a szocializmushoz hű vezetőkre börtön vár. A
Szovjetuniót kisebb országokra bontják.
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zálást. Az MSZMP az alkotmányt tiszteletben tartva,
törvényes keretek között működve kíván hozzájárulni a
korszerű, demokratikus, szocialista Magyarország megteremtéséhez” – olvasható az interjúban.
Az új párt tagságában ekkor még él egy illúzió. Sokan gondolják úgy, hogy pártszakadás ide, pártszakadás oda, az MSZPvel együtt lehet működni a tőke elleni harcban. Az elnöki
interjú ezt a véleményt adja vissza:
„Az elmúlt hetekben úgy tűnt, nincs olyan párt, amely képviselje és védje a munkások, a szövetkezeti parasztság, a dolgozó értelmiség és általában a dolgozó emberek politikai érdekeit. A XIV. kongresszus után most már kijelenthetjük,
van ilyen párt, és ez az MSZMP. Ez nem holmi ajándék
karácsony alkalmából. Ez kötelességünk. Úgy gondoljuk,
hogy az MSZP-vel együttműködve sokat tehetünk a dolgozó emberek politikai érdekeiért, a baloldal egységéért, a
szakszervezetekkel pedig a biztonságos jövőért, az emberek gazdasági érdekeiért”.
Az illúzió érthető is. Az egyszerű párttagok szintjén a
szakítás nem ment végbe azonnal. Eleinte úgy tűnik, hogy
az MSZP és a Munkáspárt partnerei egymásnak, amelyek vitatkoznak, de egy-egy közös célért együttműködnek.
A Munkáspárt partnereket keres a harcához. Ki jöhetne
szóba, ha nem a baloldali jelszavakat hangoztató MSZP és a
melléjük álló szakszervezetek? Az MSZP igazi arculatának
felismerését akadályozza az, hogy amíg a polgári pártokról világosan látni, hogy ők kapitalizmust akarnak, addig az MSZP
baloldali jelszavakba csomagolta a mondanivalóját. Idő kellett
annak megértéséhez, hogy a báránybőrbe bújt farkas is farkas.
AM

Magyar
Szocialista
Munkáspárt
1989 - 1993
Munkáspárt
1993 - 2006
MUNKÁSPÁRT

Báránybőrbe bújnak a farkasok
Ma már pontosan tudjuk, hogy hogyan zajlott le a rendszerváltás. De 1989 decemberében az emberek legfeljebb sejthették,
de nem tudták.
A Népszabadság 1989 karácsonyán közös interjút jelentet
meg a Fidesz, az SzDSz, az MSZP, az MDF, a Kisgazdák és
a Munkáspárt képviselőivel. Ilyen interjú akkor jelenik meg
először és utoljára. Minden megszólaló „átmenetről” beszél,
szó sincs tőkés rendszerváltásról. A Munkáspárt az egyetlen
párt, amely ﬁnoman, de világosan kimondja, hogy az, ami
most jöhet. az a kapitalizmus:
„Azt szeretnénk, hogy a parlamenti választások előtt
ne szülessenek olyan törvények, kormányzati döntések, amelyek a társadalom alapjait megváltoztatnák.
Ellenezzük az erőltetett, netán adminisztratív privati-
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Magyar
Kommunista
Munkáspárt
2006 - 2013
Magyar
Munkáspárt
2013 -tól
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El a kezekkel Szíriától!

Második hete folyik Törökország támadása Szíria ellen. Az
ügy magyar vonatkozása az, hogy a magyar kormány ellenezte,
hogy az EU keményen megbírálja Törökországot, sőt Orbán
meghívására november 7-én Magyarországra érkezik Erdogan
török elnök.

Külpolitikai ambíciók és belpolitikai feszültségek
Törökország megtámadta Szíriát. A török kormány érvelése
szerint a török hadsereg tulajdonképpen a szíriai kurdok által
létrehozott Észak-szíriai Demokratikus Föderáció területére
hatolt be. A cél az, hogy a török-szír határ 450 kilométeres
szakaszán „biztonsági zónát” hozzanak létre. A Törökország
által ﬁnanszírozott szír ellenzéki milíciák pedig az Eufrátesztől nyugatra található kurd ellenőrzés alatt álló területeket
kezdték támadni.
Törökország agressziót kezdett egy szuverén ország, Szíria ellen. A török kapitalizmus ezzel igyekszik levezetni a belpolitikai feszültségeket, amelyekre a legutóbbi önkormányzati
választások is utaltak, amikor a kormányzó párt elvesztette az
isztambuli főpolgármesteri széket.

A Munkáspárt elítéli az agressziót
A Munkáspárt elítéli a török agressziót, a tőkés országok,
köztük Magyarország kormányának bűnös támogatását.
Követeli, hogy a magyar kormány semmilyen formában ne
támogassa egy szuverén állam elleni agressziót.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a Kommunista és
Munkáspártok Nemzetközi Találkozójának eljuttatott üzenetében is aláhúzta, hogy a Munkáspárt elítéli Törökország
katonai fellépését és követeli a hadműveletek leállítását.
A világ sok más kommunista pártja mellett a Török KP is
határozottan elítéli a török hadsereg szíriai katonai akcióját.
Kijelentették, hogy a térség és Törökország biztonságát nem a
szírek vagy a kurdok fenyegetik, hanem a NATO, az imperialista országok háborús politikája.

Nincs mentség Törökország agressziójára
Szíria kormánya elítéli Törökország katonai akcióját, ami sérti
a nemzetközi jog alapelveit, az ENSZ számos határozatát,
lábbal tiporja Szíria szuverenitását és területi egységét – jelentette ki a szíriai külügyminisztérium.
A török kormány agresszióját és külpolitikai ambícióit a
többi tőkésország lényegében támogatta. Sem az USA, sem az
EU, sem Oroszország nem lépett fel a katonai akció megakadályozásáért, hanem kisebb-nagyobb dorgálás mellett tudomásul vette. Az EU és az USA döntése arról, hogy nem szállít
fegyvereket Törökországnak, nevetséges, hiszen a NATO
egyik legnagyobb hadseregének nyilván vannak készletei egy
regionális háború megvívására.
Kína felszólította Törökországot a hadműveletek leállítására, és Szíria területi egységének tiszteletben tartására. Ez azt
jelenti, hogy Kína nem támogatja, hogy az említett biztonsági
zóna török fennhatóság alá kerüljön, és ezzel megkezdődjön
Szíria feldarabolása.
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; 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.

BESZÉLŐ
KÖVEK
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új korszellemnek megfelelően az árát jól
megkérik.
A forradalmi központban fogadja a párt
elnöke a külföldi diplomatákat. Vladlen
Puntusz, a Szovjetunió ideiglenes ügyvivője Mihail Gorbacsov szovjet vezető üdvözletét hozza. Itt tesz látogatást Tai PingBudapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan középülettel, amekuo, a Kínai Népköztársaság nagykövete
lyek a magyar munkásmozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funkciója
is, aki Csiang Cö-min akkori kínai párttöbbnyire már megváltozott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott.
főtitkár levelét hozza 1989 decemberében.
Lassan elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétáA zászlós kocsik nem kis csodálkozást
ra! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?
váltanak ki a Baross utcai ház előtt, ahol
általában csak a Közértnek szállító tejeskocsik állnak meg.
Ekkoriban szembesül a párt az első nagy külpolitikai próbaBudapest, Baross utca 88 – innen indult a
tétellel. A decemberi események Romániában elsöpörik Nicolae
Munkáspárt
Ceaușescu román vezetőt. A magyar média az egész társadalmat
nemzeti izgalmi állapotba hozza. Mindenki azt hiszi, hogy ezenA Belváros után a Józsefváros Pest legrégibb városrésze. A 19.
túl jobb lesz a romániai magyaroknak. Nagy a nyomás, hogy
századig jórészt szántóföldek és majorságok voltak itt talála Munkáspárt is csatlakozzon a nacionalista kampányhoz. A
hatók. A Baross utca eredetileg a kőbányai szőlőkhöz vezető̋
Munkáspárt azonban nem adja fel elvi álláspontját.
dűlőút volt. A Baross utcát a XVIII. század első̋ felében teljes
A Baross utca 88. alatti lakás 1990 elejére betölti, úgymond,
hosszában Major útnak, vagy Kőbányai útnak hívták, de amitörténelmi küldetését. Az MSZMP Központi Bizottsága megkor 1749-ben a Kálvária téren a díszes barokk kálvária elkékapja a korábbi IX. kerületi pártbizottság épületét a Köztelek
szült, új irányt jelölt, s belső̋ szakaszát Kálvária, majd 1892utcában, a Ferencvárosban. Ez lesz a párt központja 1991-ig,
ben Stáció́ utcának nevezték el.
amikor majd újabb fordulat következik be.
A 19. század végétől a Baross utca tele volt kisiparosokkal,
A párt harmincadik születésnapja előtt
különösen kárpitos- és díszítőmesterekkel. A 20. század elején
emlékezzünk egy pillanatra, hogy honaz utca kezdett divatossá válni. Számos bérház épült itt. Az
nan indultunk! Emlékezzünk arra,
épületek zöme ma is látható, sajátos hangulatot kölcsönözve az
hogy mennyi nehézséget kelutcának.
lett leküzdenünk! És ez
A Baross utca és térsége több ponton is kötődik a magyar
adjon erőt a jövőhöz,
munkásmozgalomhoz, de a rendszerváltás utáni, immáron törmert még sok
ténelemnek minősülő időszakból két épület is említésre méltó.
minden vár
Amint erről már írtunk, a Baross utca 61. szám alatt működött
ránk!
korábban a Munkáspárt központja. Kevesebben tudják azonban azt, hogy a Munkáspárt újjászervezése után a párt első
központja a Baross utca 88. szám alatti épületben volt, a III.
emelet 4. lakásban.
A Munkáspárt 1989. december 17-én született újjá. Az MSZP
a korábbi kádári MSZMP egész vagyonát megszerezte, a Munkáspártnak semmit sem juttattak belőle. A pártnak se székháza,
se gépkocsija, se egyéni infrastruktúrája nem volt.
1989 december közepétől 1990 tavaszáig ezért a pártelnök
lakásában ülésezett a párt Ügyvezető Titkársága, azaz a XIV.
kongresszuson választott végrehajtó szerv, a mai Elnökség
elődje. Thürmer Gyula így írt erről „Az elsikkasztott ország”
című könyvében: „A legnehezebb téli hetekre a mi Baross utcai lakásunk válik forradalmi központtá. Feleségem a titkárnő,
folyamatosan veszi a telefonokat. Ekkoriban nincs mobilunk.”
A lakás kétszobás, nagynak nem nevezhető, és főleg nem
irodának tervezték. Az elnök lánya még kicsi, korán kell lefeküdnie. A vezetőségi ülések meg jórészt este kezdődnek, és
éjszakáig tartanak.
Jelentős kérdésekről dönt a párt ebben az időszakban. Meg
kell találni a Munkáspárt helyét a rendszerváltás folyamatában
lévő Magyarországon. Ki a barát és ki az ellenség? Kire lehet
számítani és kire nem?
A helyzet több mint ellentmondásos. A régi hatalom az
utolsókat rúgja, de új hatalom még nincs. Így fordulhat elő az
is, hogy a munkáspárti elnök lakására a BM Kormányőrség
szakemberei szerelnek biztosítóberendezést. Igaz, az alakuló
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Volt egyszer egy választás
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Ehhez a választáshoz sok energia
kellett. Kovács István, az Elnökség
tagja az ajánlásgyűjtés közben

Így kezdődött. Kampánynyitó Újbudán 2019 augusztusában

Na, jól bevásároltunk! Popa György, Csongrád megyei
alelnök és Thürmer Gyula

Eleget mentünk lefelé, irány felfelé! Nógrádban is, másutt is!
Nagy Attila és Frankfurter Zsuzsanna, az Elnökség tagjai

Mi, Bencsikek fogjunk össze! Bencsik Mihály, a párt
alelnöke és Bencsik Lajos, szentesi aktivistánk

Egy polgármester, három képviselő! Nem rossz!
Hétfőn folytatjuk!

