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Harminc évvel a hidegháború
után: ezt akartuk?
mára, különösen, ha
Győzelmet ünnepelt az Egyesült Államok Berlinben. A hidegháborúban aratott győzelmet, amelyet a berlini fal lebontása tett
kézzel fogható élménnyé.
Legfőbb európai szövetségesükkel, Németországgal ünnepeltek. Azzal a Németországgal, amelynek 1945 után gyorsan megbocsájtották Hitlert is, a holokausztot is. Nem véletlenül! A második világháború nem úgy alakult, ahogyan az USA szerette volna.
A szocializmus erőit nem sikerült megállítani. Európa keleti részét
a szovjet hadsereg szabadította fel. Az USA titkosszolgálata a
háború végén még megpróbált egyezkedni a náci vezetőkkel egy
olyan Hitler nélküli Németországról, amely megfékezné a szovjet
előrenyomulást, de egy ilyen alku
megfeküdte volna még a nyugati
polgárság gyomrát is, nem beszélve
a kiirtott zsidók hozzátartozóiról.
A hidegháborúban az USA és a
tőkés Németország szövetségesek
voltak. Német területen mind a mai
napig több tízezer amerikai katona állomásozik, ahogyan illik, rakétákkal és atomfegyverekkel. Német területről lázított a Szabad
Európa Rádió a szocializmus ellen. Innen szervezték a diverzánsakciókat Kelet-Európa szocialista államai ellen.
A szocializmus határa Berlinben volt, a Brandenburgi kapun
vörös zászló lobogott. Ami nem sikerült az 1918-as német forradalmároknak, megvalósult a Német Demokratikus Köztársaságban, a munkások és parasztok lettek az ország urai. Az USA megpróbálta távolabbra tolni a szocializmus határait, de a Szovjetunió
és a szocialista országok nem engedték.
Pompeo amerikai külügyminiszter furcsa beszédet mondott
Berlinben. Ünnepit, lelkesítőt, de a lelkesítésbe nem kevés keserű
szájíz keveredett. Hiába volt az egyezkedés Gorbacsovval, hiába
juttatták az ellenzéket hatalomra Magyarországon és a térség más
országaiban, hiába áldoztak rengeteg pénzt a Jugoszláv
Jugoszlávia elleni
háborúra, az USA nem érezheti mag
magát a világ
urának.
Pompeo meglehetősen arcátlan
arcát megjegyzést tett arra, hogy „Oros
„Oroszországot
egy egykori KGB-tiszt vezet
vezeti, aki
Drezdában szolgált”, mostanság
mosta
pedig
úgymond meghódítja szom
szomszédjait.
Putyin elnök mellett kapott
kapot Hszi
Csin-ping kínai vezető is, mondván,
m
hogy a „Kínai Kommunista
Kommunist Párt a
tekintélyuralom új változatát
változat fejleszti
Felszabadító
ki”, a Kínai Népi Fel
Hadsereg pedig állítólag
beavatkozik a szomszédos országok
or
belügyeibe.
belügye
Oroszország
Or
mindig
is kimin
hívást
hív jelent
az USA szá-

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.

az ország élén erős
vezető áll. Kínával
egyezkednének
az amerikaiak, de
csak a saját feltételeik alapján. Kína pedig erre nem vevő. De
miért is engedne, amikor az 5G-vel először szorította meg a
nyugati világot a csúcstechnika terén? És amit Pompeo „tekintélyuralomnak” nevez, az nem más, mint a kínai sajátosságú
szocializmus, amely egyre inkább élhetőbb és fenntarthatóbb
modellnek látszik, mint a liberális társadalom agyonreklámozott modellje.
Az új ellenség ellen küzdeni
kell, mégpedig a nyugati demokrácia két letéteményesének,
az USA-nak és Németországnak. Nagyjából ezt üzente az
amerikai külügyminiszter.
Csakhogy a világ nem úgy
alakul, ahogyan azt Pompeo úr
szeretné. A németek továbbra is
Oroszországból veszik a gázt. Mint ahogyan az iszonyú nyomás
ellenére Magyarország sem állította le Paks-II építkezését, és Putyin ezentúl is szívesen látott vendég lesz Budapesten. És tekintheti az USA a Huaweit a kínai kommunisták titkos fegyverének,
az 5G technológiát Magyarország Kínától szerzi be.
A jubileumi bulira meghívták a kicsiket is, a visegrádi négyeket, mondván, hogy sokat tettek a kommunizmus megdöntéséért.
Szerintem egyik ország polgárai sem dicsekedhetnek azzal, hogy
ők döntötték meg a szocialista rendszereket, de ahogyan lenni
szokott, az évek múlásával egyre többükről derül ki, hogy ők
szenvedtek, nyomorogtak a szocializmusban, és persze ellenálltak,
harcoltak, küzdöttek a gonosz ellen.
Egyet persze biztosan megtettek. Odaadták országaik piacát
a német, francia, amerikai tőkének, bevállalták az EU minden
terhét, a NATO világhatalmi kalandjairól nem is beszélve. És még
ma is, ahogyan a magyar miniszterelnök minap megjegyezte, a
pénz ugyan jön az EU-ból, de ennek nagy része vissza is csordogál, sőt inkább áramlik az EU-ba.
Az USA persze nagyon szeretné, ha európai szövetségesei
egyként beállnának a sorba, mint egykor, a hidegháború idején, de
ez elég kínkeservesen megy. Az amerikai katonák ugyan szabad
mozgást kaptak Kelet-Európában, de háborúzni Oroszország ellen
egyik visegrádi ország se nagyon akar.
Amerika ma ráadásul nem annyira vonzó, mint harminc éve.
Az amerikai demokráciamodell közelről nézve nem olyan csábító,
mint a televíziós sorozatokban. Amerikából erőltetik a demokrácia liberális felfogását is, az egyén teljes és korlátlan szabadságát.
Amerikából pénzeli Soros is a civilszervezeteit.
A berlini falat lebontották, de a kelet-német ember ma is más, mint
a nyugat-német. S főleg harminc év után sem él úgy, mint a nyugati.
Mint ahogyan mi sem élünk úgy, mint az osztrákok, vagy a németek.
Ma még csak feszengünk. De holnap meg fogjuk kérdezni,
és nem egyes politikusok, hanem egyszerű emberek milliói: ezt
akartuk? A válasz sem fog elmaradni.

A hidegháborúban az USA
és a tőkés Németország
szövetségesek voltak.
A szocializmus határa
Berlinben volt,
a Brandenburgi kapun
vörös zászló lobogott.

A világ többsége
Kuba mellett van
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Kuba elleni gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi szankciókat meg kell szüntetni. 3 ország, az USA, Izrael és Brazília
szavazott az embargó fenntartása mellett. 2 ország, Kolumbia és Ukrajna tartózkodott. (http://www.cubadebate.cu/)

Az Egyesült Államok 60 éve vezetett be gazdasági embargót Kuba ellen, azzal a céllal, hogy megfojtsa a szocialista Kubát. Nem
sikerült! Kuba ma is él és ma is szocialista! Az ENSZ Közgyűlése 1992 óta minden évben elítéli az amerikai embargót és egyre
több állam követeli az embargó megszüntetését. Az amerikai embargóval ma már csak három ország ért egyet.

A normalizálás Hongkongban a világ érdeke is
Han Zheng kínai miniszterelnökhelyettes fogadta Carrie Lam
Cheng Yuetngor asszonyt, a hongkongi kormányzat vezetőjét.
Kijelentette: a „hongkongi események szélsőségesek és rombolóak, amelyeket egyetlen ország sem tűrne el”.
(https://www.scmp.com/)
Hongkongban hete óta folynak a tüntetések, utcai akciók,
amelyek során a tüntetők autókat, metróállomásokat gyújtanak fel, akadályozzák a normális életet. Az akciók társadalmi
bázisát a hongkongi ﬁatal értelmiségiek adják, akik konkurenciának tekintik a Kína más területeiről érkezőket, panaszkodnak a magas lakásárak és más problémák miatt. Az akciók
hátterében azonban a nyugati liberális körök állnak, amelyek
a kínai sajátosságú szocializmust építő Kínai Népköztársaságra akarnak nyomást gyakorolni. A kínai vezetés nem engedett
a provokációnak, nem avatkozott be rendőri erőkkel Hongkongban, de minden eszközzel támogatja a helyi hatóságokat
a rend helyreállításában, a szociális gondok kezelésében. A
feszültség fenntartása veszélyes következményekhez vezethet
a világban is. A normalizálás ezért a világ érdeke is.

Mire készül az amerikai hadsereg Európában?
Megérkezett Németországba és megkezdte kilenc hónapos
szolgálatát az amerikai hadsereg 3. harci helikopterdandárjának néhány egysége. (https://www.eur.army.mil)
Az Egyesült Államok hadvezetése folyamatosan cseréli az
Európában állomásozó csapatainak egy részét. A hadsereg ily
módon begyakorolja nagyobb egységek gyors szállítását az
USA-ból Európába, másrészt megismerik az európai utakat,
az európai környezetet, más szóval az európai hadszínteret.
Nem biztos, hogy ezek a műveletek háborúhoz vezetnek. De az
biztos, hogy az ilyen műveletek elengedhetetlen részét jelentik
egy Oroszország elleni esetleges háborúnak.
Megjegyzendő, hogy Oroszországnak nincsenek támaszpontjai az USA közelében, és nem küld folyamatosan orosz
katonákat az USA határaihoz.
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Nem nyugodhatnak
meg az Audi dolgozói

Az Audi Hungaria Zrt. nem bocsátja el munkavállalóit, azonban a határozott idejű munkaszerződéseket - ahogy korábban is korlátozott számban hosszabbítja meg a piaci igényektől és az abból kialakított mindenkori termelési programtól függően.
(www.autosvilag.com)
A tavalyi kivívott béremeléstől így kell megfosztani a dolgozókat. Az Audi Hungária Zrt. tanult abból, hogy a dolgozók ki tudják
harcolni a bérnövekedést. A hírben felhangzottak alapján nem kell mást tenniük, minthogy határozott idejű szerződéssel foglalkoztatják a munkavállalót. A menedzsment ki tudja számolni az adott piaci helyzetből, hogy milyen hosszú időre alkalmazzák a
munkásokat. Így, ha a tulajdonosok félnek, hogy a korábbi proﬁt osztalékuk veszélybe kerülhet, egyszerűen csak nem hosszabbítják meg a munkavállalói szerződést. A munkásoknak folyamatosan kell harcolniuk a jogaikért.

Karácsony nem együttműködést,
hanem háborút akar a kormánnyal
„Főpolgármesterként is tüntetek ellene, ha egy
elnyomó diktátor érkezik Budapestre… Nincs az
a diplomácia cél, ami legitimálna azt, hogy egy
ország miniszterelnöke háborús bűnösökkel bájologjon. Gondoljatok erre, amikor meglátjátok a
két illiberális vezető fotóját a Karmelita-kolostor
hírhedt erkélyéről” – írta Karácsony Gergely.
(https://www.facebook.com/karacsonygergely/)
Ne higgyük, hogy Karácsony a bátor gyerek, aki
meg meri mondani a tutit Orbánnak. Karácsony
eszköz a liberálisok kezében. A liberálisok támadják Erdogant, mert nemzetállamot akar a
liberálisok „világállama” helyett, nemet mond az
USA egyeduralmára, szövetkezik Oroszországgal
és Kínával, támogatja Venezuelát. Karácsony bajban van, mert a kormány együttműködést ajánlott
neki. A liberálisok érdeke a konfrontáció, a polgárháborús hangulat szítása.

Karácsony Gergely ﬁzetése 1 296 300
forint, amihez 194 445 forint költségtérítés is járul. A helyettesek 1 166 700
forintot kapnak, amihez 175 005 forint
költségtérítés is jár. (https://www.origo.
hu/itthon/20191105-karacsony-fovarosikozgyules-ﬁzetesek.html)
Budapest új vezetői a minimálbér durván tízszeresét, az átlagkereset négyszeresét kapják. És persze ingyen kocsit,
ingyen telefont, ingyen internetet, ami
nem jár a halandó állampolgároknak.
Nyilván elődeik is jó pénzt kaptak, de
nem ez a lényeg. A lényeg, hogy az újak
megmutathatták volna, hogy ők valóban
a közt akarják szolgálni. Az önzetlenség
elmúlt a győzelem után.

A közügy „önzetlen szolgálata”
milliós fizetésért
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Thür mer és Petrasovits
a rendszerváltásról

Az M5 Televízióban szerepelt a múlt héten Thürmer Gyula. Petrasovits Annát, az MSZDP egykori elnökét és Thürmer Gyulát
kérdezték a rendszerváltásról, az MSZP romboló tevékenységéről. „A műsor hangneme, stílusa ma már szinte teljesen kihalt.
Nem vágtak egymás szavába, nem beszélték túl, tömören, röviden és magyarul, mindenki számára érthetően tárták elénk az ő
szemükkel a történéseket! Köszönjük!” – írta egy hozzászóló a Facebookon.

Értekezlet Ózdon – most már előre kell nézni

Fontos megbeszélésre került sor Ózdon. A Munkáspárt megyei és ózdi vezetői tekintették át az önkormányzati választások tapasztalatait. A találkozón részt vett Hajdu József,
az Elnökség tagja, a KB titkára. Őszintén és higgadtan beszéltek a sikertelenségekről. A Munkáspárt Ózdon hat egyéni választókerületben állított jelöltet a létező tízből. Ily módon volt kompenzációs listája is, de a polgárok
erre csak abban a hat választókerületben szavazhattak, ahol volt egyéni jelölt. A Munkáspártnak szándékában állt polgármester-jelöltet is állítani. A Munkáspárt helyi szervezete nem támogatta az ellenzéki pártok összeborulását, amely az
eddigi polgármestert támogatta, aki eddig a Jobbik színeiben szerepelt, most pedig az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltjeként. A Munkáspárt eredeti jelöltje többféle nyomás hatására visszalépett a jelöltségtől, az új jelöltnek pedig nem sikerült
az ajánlásokat összegyűjteni. A tanácskozás részvevői egyetértettek, hogy a tapasztalatokból tanulni kell, de most már előre
kell nézni. Az ózdi szervezet az elmúlt években sok tapasztalatot szerzett a pártépítésben. Sikerült új és ﬁatal emberekhez eljutnia. Sikerült Hangony, Arló és Borsodbóta községekben polgármester-jelöltet is állítani. Borsodbótán Gulyás János megnyerte a választást. Arlón Ónodi Bertalan 1,73 százalékot kapott, Hangonyban Farkas Zoltán pedig 2,35 százalékot.

A Munkáspárt köszönti
az ötvenéves Mézga
családot
Ki hinné, hogy ötven év telt el a Mézga család első szériája
óta? 1969-ben költözött be a magyar emberek szívébe ez a
tipikusnak mondható, mégsem átlagos család. A Mézgacsalád a szocialista Magyarországon született, mint sok
minden más kiváló ﬁlm. Az emberekről szólt embereknek.
Tiszta érzéseket tolmácsolt, szórakoztatta az embereket. De
kár, hogy ma nem születnek ilyen ﬁlmek. A Munkáspárt
reagálására felﬁgyelt a Hírklikk is. Lám-lám, érdemes olyan
dolgokról szólni, amiben nincs politika. Legalábbis látszólag nincs.

Rossz emlékmű,
rossz időben, rossz beszéddel
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Rossz emlékművet, rossz időben és rossz beszéddel avatott fel
Kövér László november 4-én. Az eredeti helyén visszaállított
Nemzeti Vértanúk Emlékművét avatták fel számos közméltóság, mindenekelőtt Orbán Viktor jelenlétében.

Horthy és Gömbös kedvence
Az eredeti emlékműről 1929-ben született döntés. Miért pont akkor? Nos, a Tanácsköztársaság leverése óta tíz év telt el, a magyar
kapitalizmust Horthy Miklós és Bethlen István miniszterelnök
irányítása mellett stabilizálják. Úgy tűnik, hogy minden rendben.
Igen ám, de 1929-ben kitör a kapitalizmus addigi legnagyobb
gazdasági válsága, ami maga alá temeti Európát is. Milliók
nyomorodnak el, és milliók eszébe kezd jutni az 1917-es orosz
forradalom, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság. Németországban megerősödnek a kommunisták, s reális lehetőséggel
rendelkeznek a hatalom átvételére. A német tőke válaszát
ismerjük. Tetszik, nem tetszik, a fasiszták mellé állnak. 1933ban Hitler hatalomra jut.
A stabilizációnak Magyarországon is vége. Bethlen István
megbukik, utóda, Károlyi Gyula sem tud mit kezdeni a válsággal. Ekkor jön az „erős ember.” 1932. október 1-én vitéz jákfai
Gömbös Gyula, magyar királyi szolgálaton kívül gyalogsági
tábornok lesz Magyarország miniszterelnöke. Gömbös 46 éves.
Minden adottsága meg van ahhoz, hogy Magyarországon betöltse azt a szerepet, melyet Hitler Németországban, Mussolini
Olaszországban játszott. Az ő küldetése megállítani a szocialista forradalom fenyegetését.
A politikai hatalom koncentrációja és a nagy gazdasági programok mellett erős jelképes üzenetekre is szükség van. Kell
egy emlékmű, amely a „kommunisták rémtetteire”, a „vörös
terrorra” emlékeztet! Az áldozatok előtti tisztelgés 15 év eltel-

tével már csak ürügy. Az igazi ok: el kell venni a nép kedvét a
kommunistáktól is, a Szovjetuniótól is!
Az emlékmű már akkor sem tetszett mindenkinek, de 1934.
március 18-án végül is felavatták. Jelen van Horthy Miklós
kormányzó, a korszak jelképe. Itt van József tábornagy, királyi
herceg, a Habsburg-család magyarországi ágának tagja, aki
buzgón segíti a fasizálódó Magyarországot.
Gömbös Gyula nincs jelen. Este érkezik haza Rómából. „Amikor
újból magyar földre lépek – mondja a miniszterelnök –
az első szavam a mély hódolaté őfőméltósága, Magyarország
kormányzójának személye iránt, magyar nemzetem iránt. De
hálával kell megemlékeznem Mussoliniról és a fasiszta Olaszországról.” Két év múlva, 1936-ban Németország és Japán aláírja az
Antikomintern paktumot, amelyhez előbb Olaszország, majd Magyarország is csatlakozik. 1939-ben kitör a második világháború.
Rossz emlékművet avatott Kövér László. A magyar kapitalizmus egy ellentmondásos és végeredményét tekintve tragikus
lépését idézte fel követendő példaként. 2019-et írunk és nem
1934-et! Nem szabad azt az utat járni, amelyet az 1930-as évek
magyar uralkodó osztálya járt.

Ha tetszik a Fidesznek, ha nem,
a szocializmus jó volt
Rossz időben avatott emlékművet Kövér László. November
4-ét a Fidesz-kormány nyilváníttatta nemzeti gyásznappá, abból a szilárd meggyőződésből, hogy az 1956-os eseményeket
minden magyar úgy éli meg, mint ahogyan azt a konzervatív
magyar politikai elit zöme megéli.
1956 kell a magyar elitnek, mint egy falat kenyér. 1989, a
rendszerváltás ugyanis nem az ő dicsőségüket hirdeti. A

rendszerváltás megegyezés volt a magyar polgári ellenzék, az
MSZMP és az akkori kormány egyes vezetői, illetve az USA
és Németország vezetői között. Az MSZMP minden ellenállás
nélkül átadta a hatalmat, cserébe mentességet kaptak, senkit
nem ítéltek el, sőt egy részük vissza kerülhetett a politikába,
sőt meggazdagodhatott a tőkés Magyarországon.
Az új politikai elitnek kellett 1956 mítosza. A konzervatívoknak a
Corvin-köz, a pesti srácok, a szocialistáknak Nagy Imre. 1956-tal
kapcsolatos felfogásukat mindketten ráerőltették a társadalomra.
Senki sem kérdezte meg az embereket, hogy ők tényleg így gondolják-e. Az pedig főleg nem érdekelte az új elitet, hogy a történelem lehet fontos, de az emberek a máért és a jövőért élnek.
A Fidesz mára óriási párttá nőtte ki magát, ahol a legkülönbözőbb nézetekkel lehet találkozni. Egység van a hatalom és
vezető személyét illetően, de sok minden másban jelentős különbségek vannak. Vannak pragmatikusok, akik nem szeretik
a szocializmust, de képesek zárójelbe tenni az ideológiai kérdéseket. Vannak, akik átélték 1956-ot, vagy családjuk részese
volt, és ezért meglehetős gyűlölettel tekintenek bármire, ami a
szocializmushoz kötődik.
Orbán Viktor és vezetői társai a szocializmus elutasításából
kovácsolták politikai tőkéjüket. 1988-89-ben ők voltak a ﬁatalok, akik bár a szocialista Magyarországon nőttek fel, nem
kötődtek a korábbi rendszerhez. A szocializmus elutasítása, az
antikommunizmus ezért kiinduló alap számukra.
Az élet persze itt is eredményezett, vagy inkább kikényszerített változásokat. Orbán Viktor, aki az 1990-es években kivonult a parlamentből, amikor a kínai külügyminisztert fogadták,
ma minden további nélkül stratégiai viszonyt épít a Kínai
Népköztársasággal, és a Fidesznek is van kapcsolata a Kínai
Kommunista Párttal.
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A miniszterelnök, bár elutasítja a szocialista múltat, nem egyszer nyilatkozott annak pozitív oldalairól. A Fidesz-kormány
kétségkívül fogadott el antikommunista törvényeket, de nyílt
üldözés, mint például Lengyelországban vagy Ukrajnában,
nálunk nem folyik.

A momentumosok nem „kis bolsik”
Rossz beszédet mondott Kövér László november 4-én.
A beszéd egy teljesen téves és helytelen feltételezésre épül. Kövér
kijelentette: „Ma nacionalistának, populistának, Európa-ellenesnek, xenofóbnak, iszlamofóbnak, homofóbnak és ki tudja még mi
mindennek neveznek bennünket, csak azért, mert ragaszkodunk
közösségeinkhez, kultúránkhoz, hagyományainkhoz.
Honﬁtársaim, ne legyenek kétségeitek! Ha engeditek nekik,
visszatérnek, és meg fogják bélyegezni a gyermekeiteket és
az unokáitokat is! A Lenin-ﬁúk utódai ma is itt állnak velünk
szemben, és – egyelőre még csak a virtuális világban – ott
folytatják, ahol a szamuelyk és csernyk száz éve abbahagyták.”
A Fidesz az elmúlt időszakban egész felfogását, a választási
kampányait is arra építi, hogy összemossa 1919-et, 1945-t és a
mát. A felfogásuk szerint Gyurcsány így kommunista, a Momentumos vezérek „kis bolsevikok”. A Fidesz azt hiszi, hogy
az embereket szembe lehet fordítani a DK-val, Momentummal
meg a többiekkel, ha „lekommunistázzák” őket. Október 13-a
megmutatta, hogy nem lehet.
Ez a tétel hamis és hazug. A kommunisták célja a kapitalizmus
megdöntése, a szocializmus megteremtése. Sem a DK, sem
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az MSZP, sem a Momentum, sem senki
az ellenzékből nem akar szocializmust.
Még mit nem!
Ez a tétel téves is. A liberálisok nem
kommunisták. A liberálisokkal nem az
a baj, hogy szocializmust akarnak. Nem
akarnak! A liberálisok olyan kapitalizmust akarnak, ahol egyes egyedül a pénz
törvényei uralkodnak, ahol a pénz a legfőbb ráció.
Ugye, nem minden EU-ország vezette be
az eurót. Vannak, akik a nemzeti deviza
megtartásával védekeznek a német tőke hódításával szemben,
ami az euró mögött megjelenik. Ma az Európai Unióban nincs
egységes adópolitika, mivel az egyes országok az eltérő adókkal önmagukat védik. Ha mindezt eltörölnék, ha nem lennének
akadályok, akkor a tőke korlátlanul érvényesítené akaratát.
Kínával az a fő bajuk, hogy a kínai állam támogatja az állami
vállalatait, tehát védelmi mechanizmust épít ki a tőke, a piac
nyomásával szemben.
A magyar társadalomban, mint minden tőkés társadalomban,
két szinten folyik harc. Egyrészt, a tőkés uralkodó osztály és a
dolgozó osztályok között. Másrészt, a tőkés uralkodó osztályon
belül.
A Fidesz vezetői tudják, hogy ma Magyarországon nincs napirenden a szocialista forradalom. A dolgozói osztályok nagy
részét sikerült manipulálni, megvásárolni, elaltatni. A Fidesz
vezetői azt is tudják, hogy a helyzet változhat. Minden megváltozhat, ha az EU összeomlik, vagy, ha ténylegesen háború lesz
Oroszország és a NATO között. Tudják, és ezért számos intézkedéssel igyekeznek az embereket nyugton tartani.
A küzdelem ma a tőkésosztály két része, a konzervatívok és a
liberálisok között folyik. Mindketten kapitalizmust akarnak,
de más-más módszerekkel. És mivel a szocialista forradalom
veszélye közvetlenül nem fenyeget, így semmi sem kényszeríti
őket megegyezésre, a két csoport között élet-halál harc folyik.
Ha a Fidesz a liberálisok ellen akar küzdeni, akkor nem azt kell
mondani, hogy a liberálisok kommunisták. Azt kell mondani,
hogy ma a liberális kapitalizmus jelenti a legfőbb veszélyt az
emberi társadalomra nézve, mert mindent a pénznek akar alárendelni. A pénz a konzervatívok számára is fontos, de a tőkés
rendszer érdekében hajlandóak a pénz, a piac szerepét némileg
korlátozni.
A Fidesz a liberálisok „lekommunistázásával”, a nem létező
„kommunista veszély” emlegetésével nagyon sok embert eltaszít. Sok ember van, akiknek tetszik a Puskás Stadion, tetszenek a szociális kedvezmények, de nem kérnek 1956, 1989
erőltetett kultuszából.
Putyin is küzd a liberálisokkal, de nem mossa őket össze a
kommunistákkal. Az orosz Dumában az orosz nemzeti érdekeket sértő amerikai politika elleni csatában Putyin nem

számíthat a liberálisokra, de annál inkább számíthat Zjuganov
pártjára. Putyin sok mindent visszahozott a cári időszakból, de
sok mindent megtartott a szocialista időkből is.
Kövér László nem csak rossz, de veszélyes beszédet is mondott. A Fidesz éveken át küzdött azért, hogy lemossa magáról
az antiszemitizmus vádját. A második, és különösen a harmadik Orbán-kormány elérte, hogy ma rendezett viszony van
a zsidószervezetek és a kormány között. A kormány mindent
megtesz a zsidóság védelméért, boldogulásáért. Ezt a helyzetet
hitelesítette Netanjahu izraeli miniszterelnök viszonya Orbánhoz, és azok a találkozók is, amelyek a kormányfő és Ronald
Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke között voltak.
A zsidószervezetek nem változtatták meg felfogásukat a Fidesz
által képviselt értékekről, de megértették, hogy a kapitalizmus
stabilitását, és így a zsidóság békéjét ma nem a liberális ellenzék, hanem az Orbán-kormány garantálja.
Kövér László beszéde azonban összemosta az 1919-es kommunista vezetőket, akik zsidók voltak, a mai liberális erőkkel,
akik között szintén szép számmal vannak zsidók. Ezzel a lépéssel feltépik a régi sebeket és új frontot nyithatnak.
Nem véletlen, hogy a MAZSIHISZ megszólalt a Kövérbeszéd hallatán. „A bűnöket egymásból levezetni, egymással
szembeállítani, ilyen módon relativizálni káros és veszélyes.
A fehérterrort nem igazolja a vörös, a vörösterror pedig nem
mitikus kezdőpontja minden rossznak a világon, hanem egyike
a magyar történelem szörnyű tragédiáinak” – jelentették ki.
Majd jön a kulcsmondat: „Politikai ellenfelek démonizálásának
kísérlete azzal, hogy tömeggyilkosok szellemi utódainak bélyegezzük őket, indulatokat felkorbácsoló, a társadalmat még
inkább szétszakító felelőtlenség, amihez egyházi emberként
asszisztálni tévedés, bárki bármely oldalról ragadtatja is ilyenre magát.”
***
Mindemellett a Nemzeti Vértanúk Emlékműve nem szép. Pöffeszkedő, unalmas, elavult. Másfélszeres életnagyságú szobor,
megijeszti a ma emberét.
Nem tudni, hogy a Fidesz melyik nemzedéket akarja megnyerni ezzel az emlékművel. A ﬁatalokat biztosan nem fogja...
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A Magyar Munkáspárt Központi Bizottsága mély megrendüléssel tudatja, hogy
életének 75. évében hosszú betegség után elhunyt Budai Ferenc Nándor, a Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Bizottságának korábbi elnöke.
Budai elvtárs éveken át a tiszaújvárosi szervezet vezetője, meghatározó személyisége volt. 2005-2006-ban, amikor a párton belüli ellenzék megkísérelte megszerezni magának a pártot, és válságos helyzet állt elő a borsodi szervezetben
is, Budai elvtárs vállalta a megyei szervezet elnökségét. Síkra szállt a Munkáspárt marxista-leninista jellegének megőrzése mellett, fegyelmezett munkával
biztosította a párt megyei szervezetének működését.
Budai elvtárs több, mint egy évtizedig volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
szervezet elnöke. Tisztességgel végezte munkáját, fegyelmet követelt önmagától és másoktól. Szervezte a párt mindennapi életét, a választási kampányokat.
Több alkalommal maga is indult jelöltként. Tiszaújvárosban 2010-ben, az önkormányzati választásokon egyéni választókerületben indult, 2014-ben ő volt
a párt polgármesterjelöltje. 2014-ben, a parlamenti választásokon szerepelt a
Munkáspárt országos listáján is.
Becsületes, következetes ember volt. Nem tudott mindent megvalósítani, amit
szeretett volna, de igyekezett legjobb tudását adni. Szerette az embereket, a
közösséget, a vidámságot. A tiszaújvárosi napok, a főző versenyek feledhetetlen
részvevője volt.
2018-ban a Munkáspárt 27. kongresszusa a Központi Bizottság tagjává választotta. A párt vezetése munkásságát a Munkáspárt Aranyjelvénye kitüntetéssel
ismerte el.
Emlékét megőrizzük.
Temetéséről családja később intézkedik.
Magyar Munkáspárt
Központi Bizottsága
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Nemet mondtunk a NATO-ra
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.

Nem a Bokros-csomagra
„Thürmer Gyulával, a Munkáspárt elnökével találkozott
kedden, az országgyűlési irodaházban Szekeres Imre, a
Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciójának vezetője.
A két politikus a kormány gazdasági stabilizációs tervéről cserélt véleményt. Thürmer Gyula a találkozó után azt
nyilatkozta: azt szeretnék, ha a parlament levenné azt a
napirendről, és új intézkedéscsomagot dolgoznának ki. A
Munkáspárt szerint a kormánynak az év végéig le kellene
állítania a nagyvállalatok és a bankok privatizációját, és
hitelek, valamint kötvénykibocsátás helyett meg kellene
egyeznie a jegybankkal és az állami bankokkal kedvezményes kölcsönök folyósításáról. Thürmer
hozzátette: ők elsősorban a NATO-kiadásokon és az egyházi ingatlanok visszaadásán takarékoskodnának. Tárgyalásokat
kezdeményeznének a külföldi adósságokról is. Szekeres Imre kijelentette: nem
tartja megvalósíthatónak a Munkáspárt
javaslatait.” (MTI, 1995. május 23.)

Népszavazást a NATO-csatlakozásról!
„A Munkáspárt népszavazást kezdeményez Magyarország NATO-csatlakozásáról. Thürmer Gyula elmondta:
a jelenlegi kormányprogram ugyan tartalmazza a csatlakozásról szóló referendum tervét, azt azonban csak akkor
írnák ki, ha már lezajlottak a belépésünk feltételeit meghatározó tárgyalások. A Munkáspárt ezzel szemben úgy
látja: a magyar lakosságot foglalkoztatja ez a probléma,
jelentős része pedig már elég információval rendelkezik a
NATO-tagság előnyeiről és hátrányairól ahhoz, hogy felelősséggel döntsön e kérdésben.” (MTI, 1995. július 13.)

Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere volt. Az IMF tanácsait követve a szociális
kiadások drasztikus csökkentését hirdették meg.
Horn és kormánya becsapta a népet. Egyrészt
ingyenessé tették a nyugdíjasok számára a városi közlekedést, másrészt pedig kiárusították
az országot. A Munkáspárt erre mondott nemet.
Ezzel a két párt között először jött létre nyílt, és
feloldhatatlan politikai konﬂiktus.
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.

Nem kell NATO

A tőkés rendszerváltásnak
két nemzetközi pillére volt: a
NATO-tagság megszerzése és
a belépés az Európai Unióba.
A NATO-tagság azt jelentette,
hogy elbocsájtották a hadsereg azon parancsnokait, akik
a Szovjetunióban végeztek
és rövid idő alatt sor került a
teljes parancsnoki állomány
cseréjére.
A NATO vezetése lényegében leszerelte a magyar
hadsereget. A létszámát
húszezerre csökkentették,
megfosztották a tüzérségtől, páncélos csapatoktól.
Politikai téren a NATOtagság azt jelentette,
hogy a magyar külpolitikát az alapvető kérdésekben alárendelték a
NATO döntéseinek.

„A Munkáspárt népszavazást kezdeményez Magyarország
NATO-tagságával kapcsolatban – jelentette be Thürmer
Gyula pártelnök csütörtökön. »Nem kell NATO« című,
most megjelent könyvének budapesti sajtóbemutatóján.
Thürmer Gyula felhívta a ﬁgyelmet, hogy különösen
ajánlja a könyvet Horn Gyula miniszterelnöknek, »aki
minden héten többször elismételi, hogy a NATO-hoz akar
csatlakozni«, Kovács László külügyminiszternek és Keleti
György honvédelmi miniszternek.” (1995. augusztus 17.)
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A „Nem kell NATO” című könyv az első nyilvános tanulmány
volt arról, hogy miért nem szabad belépni a NATO-ba. A könyvet elkapkodták, még az USA nagykövetsége is vásárolt belőle.
A szerző és a Munkáspárt több nyilvános vitát kezdeményezett. A polgári pártok nem vállalták a vitát. A NATO tagság
tabukérdéssé vált, amit a tőkés pártok soha sem vitattak.

Ellopott népszavazás
„Magyarország NATO-hoz való csatlakozását illetően
népszavazás kiírását kezdeményezte a Munkáspárt és
ennek érdekében augusztus 20-a óta csaknem 180 ezer
aláírást gyűjtött össze. Thürmer Gyula pártelnök és delegációja szerdán a Parlamentben adta át az Országgyűlés
külföldön tartózkodó elnökét képviselő Kóródi Mária
alelnöknek az aláírási íveket tartalmazó, 14 darab lezárt,
pecséttel ellátott nemzeti szín szalaggal átkötött csomagot.” (MTI,1995. október 25.)
A Munkáspárt eleget tett a törvényes feltételeknek. Népszavazás mégsem lett. A szó legszorosabb értelmében ellopták a
népszavazást.
Az Országgyűlés határozatban mondta ki, hogy a népszavazás „nem időszerű”. A Munkáspárt az Alkotmánybírósághoz
fordult. Az Alkotmánybíróság több hónapos huzavona után
kimondta, hogy ők „nem illetékesek”, mivel az Országgyűlés
nem törvényt hozott, hanem csak határozatot. Ez volt a romantikus demokrácia vége. Ellopták a népszavazást!
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