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THÜRMER GYULA

Kelet vagy Nyugat?
Nehéz közép-európainak lenni. Annak idején a német tolmácsvizsgán a honfoglalásról kellett beszélni. Pőcze tanár úr, – aki nem volt
liberális, csak szeretett gondolkodni, és minden ellenkező híresztelés
ellenére, gondolkodni a szocializmusban is lehetett –, visszakérdezett:
Ön szerint jó volt, hogy Árpád megállt itt, a Duna-Tisza között?
Az igazság persze az, hogy elődeink megpróbáltak tovább
menni, és nyugat-európaivá válni, de 955-ben az augsburgi csatában kikaptunk. A németektől! Azóta közép-európaiak vagyunk,
és azóta kell időről-időre döntenünk: Kelet vagy Nyugat?
Szent István a Nyugathoz kapcsolt bennünket, a koronáját a
pápától kapta. A nyugati orientáció választásában bizonyára szerepe volt annak az apróságnak, hogy István uralmát német csapatok, vagy ahogyan akkor mondták,
német lovagok biztosították.
A Kelet vagy Nyugat dilemma
eldöntésében később is szerepet
játszik a külföld, és itt hosszú
sor következik. Török, osztrák,
német, orosz, amerikai, ki-ki választhat ízlése szerint. A Momentum most éppen Amerika segítségével akarja a magyar életet
eldönteni, ami történelmileg érthető, de ettől nem kevésbé undorító és a hányingerünk sem lesz kisebb.
Keletinek sohasem szerettünk lenni. A Keletre egy sor előítélet és téves nézet rakódott: fejletlenség, szegénység, kulturálatlanság. Nagyjából ezt hirdeti a nyugati média mind a mai napig,
teljesen ﬁgyelmen kívül hagyva, hogy mondjuk Kínában már
Krisztus előtt ezer évvel iránytűvel tájékozódtak, amikor mi
még az orrunk után mentünk. Ez azóta is gyakorta előfordul.
A kínai 5G megjelenése ezért volt iszonyú nagy pofon.
Hogy jönnek a sárgák ahhoz, hogy jobbak legyenek, mint a
fehérek? Ráadásul ezek még kommunisták is, ami ugye 1917
óta a nyugati felfogás szerint a keleti lét törvényszerű ismérve.
Szóval, Kelet vagy Nyugat? Nehéz a kérdés, de
a magyar történelem igazán nagy sszemélyiségei adtak erre értelmes válaszok
válaszokat. Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem a török
törö szultánnak kötelezte el magát, de igy
igyekezett
fenntartani a kapcsolat az oosztrák
császárral. Kádár János a sszocialista
világ szövetségese volt, de képes volt
hidakat építeni a Nyugat fe
felé.
Ez egy bonyolult játék, és a partnerek mindig igyekeznek llenyelni
bennünket. Mostanság éppen
az EU
ép
liberális vezetése ggondolja
úgy, hogy ez az
a egész közép-európaiság
csak
zép-európa
különcködés,
elhajkülönckö
lás, sőt orbánista
összeesküvés
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az elmaradott
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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.

oldást. Olyat, ami a
magyar kapitalizmus
mai állapotának megfelel. Szövetségben az
EU-val, a NATO-val,
közben újabb és újabb kiegészítő megoldásokat keresve.
A hangsúly a kiegészítő szón van. Bármit is mond a nyugati és a
hazai liberális világ, a mai magyar kormány nem alternatívákat keres a nyugati integrációkkal szemben. A Visegrádi Együttműködés
azt a reményt kelti, hogy a négy ország megmaradhat közép-európai független államnak, és nem kell névtelenként beolvadni a nyugati tengerbe. A magyar-orosz kapcsolat nem csak kétoldalú kérdés,
ez a híd az Eurázsiai Gazdasági
Unió felé, ami ma még csak tartaléklehetőség, de holnap ennél
sokkal fontosabb is lehet.
Egészen más ügy Kína. Aki
csak az orráig lát, annak Kína
óriási üzleti lehetőség. Aki
tovább tekint és főleg, ha gondolkodik, az megérti, hogy a Kínával való kapcsolat egy másik
civilizáció tapasztalatainak alkalmazását, a saját szellemi és
anyagi fejlődésünk eddig kihasználatlan útját jelenti. A lehetőség egyszerre óriási, és nem véletlen, hogy sok ország akarja
megragadni. De egyben rémisztő is, hiszen az út járatlan.
A Kelet vagy Nyugat dilemmája mögött folyamatosan a mi
félelmünk van. Nem akarunk lemaradni, görcsösen ragaszkodunk
egy-egy ideához, és kevés kivétellel mindig le is maradunk.
A mai hivatalos felfogás szerint 1945 után a Kelethez tartoztunk,
ezért lemaradtunk. Ez persze nem igaz. Magyarország már Árpád
idején is elmaradt a Nyugattól, és ha ebből sikerült valamit ledolgozni, az éppen a szocializmus évtizedeire esett. Nem véletlen, hogy a
rendszerváltáskor a Nyugat ott mért csapást ránk, ahol a lemaradást
kezdtük behozni. Ugye, emlékszünk a magyar buszgyártásra, a
gyógyszeriparra, vagy mondjuk, a sikeres oktatási rendszerre?
A Nyugathoz való mai csatlakozás kétségkívül ígér lehetőséget. A gyarmatosítók annak idején megtanították a gyarmatok
munkásait a gépek kezelésére, ami számukra óriási civilizációs
ugrás volt. De ettől még nem tanultak meg gépeket tervezni.
Az itt lévő külföldi gyárak jelentőségét egy percre sem szabad lebecsülni. Rengeteget fogunk ellesni a Nyugattól. De a
Nyugat mindig abban lesz érdekelt, hogy a kapitányi hídon ő
álljon, a legfejlettebb technológia az ő kezében legyen.
A Nyugat önző, mert az érdeke a lehető legnagyobb proﬁt.
Amíg a pénz, a proﬁt az úr, mi mindig szaladni fogunk valaki
után. Mindig szembekerülünk a Kelet vagy Nyugat dilemmájával, és mindig meglesz az esélyünk, hogy rossz válaszokat
adunk, és még közép-európaiságunk is elvész.
Mi a megoldás? Ma Magyarország küszködik az önálló
létéért. Van esélyünk, de korlátozott, hiszen a bennünket körbevevő világban a pénz az úr. Mi olyan világot képzelünk, ahol
az autót nem azért gyártják, hogy hasznot hozzon, hanem hogy
utazzunk vele. Olyan világot, amelyben az ember érdekei alapján születnek a döntések. Olyan világot, amelyben a pénz nem
választja szét Keletet és Nyugatot, az ember
érdekei pedig összekötik.

Ez egy bonyolult játék, és a
partnerek mindig igyekeznek
lenyelni bennünket.
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Ha az USA továbbra is megszállás alatt tartja Szíria egy
részét, készüljön fel arra, hogy Szíriában nemzeti ellenállás fog kibontakozni az USA ellen! Ne higgye Amerika,
hogy kényelmesen fog élni bármelyik országban is, amelyet megszállás alatt tart! Emlékeztetjük őket Afganisztánra, Irakra, Szíria sem lesz kivétel – nyilatkozta Bassár
al-Aszad elnök.

Amerika megijedt
a kínai szocializmustól
Pompeo amerikai külügyminiszter Berlinben Kínát támadta, mondván, hogy a „Kínai Kommunista Párt a tekintélyuralom új
változatát fejleszti ki”, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg pedig állítólag beavatkozik a szomszédos országok belügyeibe.
Kína nem enged az USA nyomásának. 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.

Nekünk
nem kell NATO!
Stoltenberg NATO-főtitkár köszönet mondott Trump amerikai elnöknek azért, hogy az USA kiáll a NATO mellett. A NATO-tagállamok közös
sikerének nevezte Afganisztánt. Trump részt vesz a NATO londoni csúcsértekezletén ez év decemberében.
A NATO-t 1949-ben azért hozták létre, hogy harcoljon a szocialista országok ellen. A Szovjetunió és a kelet-európai szocialista országok azonban
megszűntek. Akkor minek a NATO? Kinek kell a NATO?
A NATO azoknak kell, akik félnek, hogy a kapitalizmust megunják az emberek és szocializmust, a nép, a dolgozó emberek hatalmát akarják a
pénz uralma helyett. A NATO azoknak kell, akiket zavar a kínai sajátosságú szocializmus. Azoknak, akik mindenkit meg akarnak semmisíteni,
aki az USA uralma, az újgyarmatosítás ellen, a népek szabadságáért küzd. Nekünk nem kell a NATO!
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Örülünk a Puskás Arénának

A múlt pénteken avatták fel a Puskás Arénát. Ha valaki az egykori Népstadiont keresné itt, megtalálja, hiszen számos építészeti
elemét megőrizték a mai építők. Aki szupermodern stadiont keres, szintén jó helyen jár, mert beleépítettek mindent, amitől egy
stadion ma korszerűnek számít. A szocliberális ellenzék fanyalog, nem merik azt mondani, hogy tetszik. Pedig a stadion jó, szép
és szükséges. Nem csak egy stadionról van szó, ez a magyar mérnökök, magyar építészek, magyar munkások teljesítménye. Mi
örülünk neki, mert jó minden, ami az embereknek, a népnek jó. És mindegy, hogy melyik kormány idején épült, fő, hogy van.

A Momentum behívná az amerikai katonákat Magyarországra
„A VILÁGNAK ÉRTESÜLNIE KELL A MAGYARORSZÁGON ZAJLÓ FOLYAMATOKRÓL! Ezért az Amerikai Kongresszus elé viszem a magyar jogállamiság kérdéseit az Európai Parlament amerikai delegációs csoportjának
tagjaként” – írta a Facebookon Cseh Katalin, a Momentum
EP-képviselője.
Nos, a Momentum aljassága nyilvánvaló. A törvényes magyar kormány ellen, bárki is vezesse azt, külföldi hatalmak
segítségét kérni becstelen, tisztességtelen. A Momentum
annak örülne, ha az USA döntene a jövőnkről, akár amerikai katonákkal. Mi elítéljük a nép és a haza elárulását. Magyarország sorsát itt és nekünk kell eldönteni!

Biztosítsuk Csepel
jövőjét!
Csepel polgármestere és a kerület sportegyesületei kiállnak
a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezése és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések mellett – közölte
Borbély Lénárd polgármester. A Munkáspárt a választási
kampányban is elmondta, hogy Csepelnek nagy beruházásokra van szüksége ahhoz, hogy a mai világban megtalálja a
helyét. Beruházások nélkül Csepel előbb-utóbb kiürül, szegényteleppé válik. Csepelnek van múltja, de abból már nem
lehet megélni. A jövőt kell biztosítani! Az atlétikai stadion
nem csak sportlétesítmény, hanem a kapcsolódó közlekedésfejlesztéssel és más beruházásokkal a jövő felé vezető út
fontos lépése.
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A
rendszerváltás alku volt
A rendszerváltás harmincadik évfordulóján a francia TV Libertés készített egyórás beszélgetést
Thürmer Gyulával. A Munkáspárt elnöke akkor Kádár János, majd Grósz Károly mellett dolgozott, és
közvetlen tanúja volt az akkori eseményeknek. Az interjúból számos új dolgot tudunk meg az akkori
szereplőkről, olyanokat, melyeket a magyar médiából nem hallhatunk. Az interjú magyar nyelven itt
látható: https://youtu.be/1qg-Oq2F7sc

A Munkáspárt elítéli a bolíviai
államcsínyt
A Magyar Munkáspárt határozottan elítéli a bolíviai államcsínyt. A bolíviai puccs az
USA és más imperialista erők közös bűne, amelyek szeretnék megállítani a haladás
és a nemzeti függetlenség erőit Latin-Amerikában. A térség népei azonban tudják,
hogy mi a gyarmatosítás, milyen az amerikai uralom és nem kérnek belőle. A
Magyar Munkáspárt követeli a törvényes rend helyreállítását, a külföldi beavatkozás megszüntetését.
Bolívia nem szocialista ország, de Morales elnök haladó, a nép érdekeit szolgáló, függetlenségi politikát folytatott. Szoros szövetségben állt Kubával és
Venezuelával. Az USA az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tesz a
baloldali, nemzeti függetlenségüket védő rendszerek megbuktatására.
Brazíliában jobboldali konzervatív elnök került hatalomra. Venezuelában az USA nyíltan szervezkedik Maduro elnök ellen, de eddig
sikertelenül. Az amerikai nyomás és embargó ellenére nem sikerült
Kubát letéríteni a szocializmus útjáról. Venezuelától eltérően Bolíviában a rendőrség és a hadsereg nem állt ki Morales mellett,
ezzel gyakorlatilag államcsínyt hajtott végre, hiszen a törvésen megválasztott
g
elnököt kényszerítette
y
lemo
nyesen
lemondásra.

A Munkáspárt támogatja a magyarbelarusz kapcsolat fejlesztését
Alekszan Ponomarjovval, a Belarusz Köztársaság nagykövetével találkozott az elmúlt héten
Alekszandr
a Munkáspárt
Munká
elnöke. A nagykövet 44 éves, hivatásos diplomata, legutóbb Szíriában képviselte
hazáját. Magyarországra az idén érkezett Budapestre. Jó időben, hiszen a magyar-belarusz
hazáj
ka
kapcsolatok fejlesztéséhez ma kedvezőbbek a nemzetközi feltételek – állapították meg.
E utal Lukasenko belarusz elnök múlt heti ausztriai látogatása is. A Munkáspárt
Erre
mindig
m
is szorgalmazta és a saját eszközeivel segítette is a magyar-belarusz kapcsolatok
fejlődését.
fe
Ezt a jövőben is megtesszük. Nagykövet úr mindig szívesen látott vendég a
Munkácsy
M
utcában – tette hozzá Thürmer Gyula.
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Rabok legyünk, v

Rabok vagyunk, a tőke rabjai. A tőkés tudja, hogy mit
veszünk a bankkártyánkkal. Tudja, hogy a mobiltelefonunkon kivel beszélgetünk, és miről. A Facebookról ismeri
kapcsolatainkat, sőt magánéletünket. A média is a tőkésé.
Az agyunkat befolyásolja, manipulál bennünket. Ő mondja
meg, hogy mi a jó és mi rossz, mit kell szeretnünk és mit
nem. Rabok vagyunk. Sokan nem is tudunk róla, sokan még
örülnek is neki.
Rabok legyünk vagy szabadok? Ez itt a kérdés. Új rovatunkkal a közkeletű hazugságokat akarjuk leleplezni. Az
agyunkat akarjuk megszabadítani az idegen anyagoktól. A
szellemi és politika immunrendszerünket akarjuk erősíteni
a szellemi és politikai kórokozókkal szemben. Mert mi szabadok akarunk lenni.

A tömegmanipuláció eszközei és módszerei
Kezdjük azzal, hogy mit is jelenet a mai tömegmanipuláció. Sylvain Timsit francia író 2002-ben vetette papírra a
tömegmanipuláció alapszabályait. Az internetről sokan
ismerhetik ezeket a gondolatokat, de félő, hogy messze nem
mindenki. Pedig nagyon tanulságos. Nézzük, mit is mond ő!

1.

Az emberek agyát és ﬁgyelmét le kell foglalni
másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében ﬁgyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális
gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket.
Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.

2.

A népnek úgy kell
tekintenie politikai
vezetőire, mint a
nemzet

megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később
szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet,
lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve
általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.

3.

A nemzetnek mindig készen kell lennie arra,
hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis
nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a
„szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben
állnak kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről
senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk,
hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme
elé, amely minden erejével azon dolgozik, hogy a jövő egét
beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse
a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket
fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még
mindig nem a legrosszabb következett be.

4.

A nemzetet meg kell győzni, hogy minden
rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei
számára. Az emberek reménytelenül idealisták
és hiszékenyek: évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet („majd
a következő generációknak sokkal jobb lesz,
nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”).

5.

Az embereket le kell szoktatni a
gondolkodásról, s arról, hogy a
történésekben felfedezzék az okokozati kapcsolatokat. Ennek érdekében
a politikai vezetőknek egyszerűen kell
megfogalmazniuk üzeneteiket, már-már
infantilis módon, minimális szókincscsel, rövid mondatokban. A
hallgatóság ily módon
megszokja a felüle-

vagy szabadok?
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tességet, naiv lesz és hajlamos az információs
beetetések elfogadására.

6.

Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a
racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell
mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert
az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni,
mint a rációt.

7.

Az embereket a lehető legnagyobb
tudatlanságban és műveletlenségben
kell tartani, mert így nem lesznek
motiváltak magasabb ideálok és öszszetettebb tervek megvalósításában.
Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.

8.

A népet el kell zárni az objektív, korrekt
és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden
forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és
félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag
el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek
ellenkezőjét próbálják elérni.

9.

A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell
ébreszteni a szégyen- és tehetetlenségérzetet, s választható (pontosabban
választandó!) alternatívaként ezzel
szembe kell állítani az igazodási,
csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könynyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

10.

Mindent meg kell tenni az egyének
megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat
kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni

kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő
ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok
(szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája stb.)
legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a
lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.
Ezek persze csak alapszabályok, egy klisé. De ha ezt a klisét rátesszük mindarra, amit a politikusoktól, a médiából
nap mint nap hallunk, könnyebben fogunk eligazodni, és
bár még nem leszünk szabadok, de teszünk egy nagy lépést
a szabadság felé
Addig is egy kis házifeladat. A Brexitről mindenki hallott.
De kevesen tudják, hogy miként manipulálták az embereket. A „Brexit: a háborúban mindent szabad” című ﬁlm
ebben segít. Kiderül, a személyes adatokkal való visszaélés,
a hamis hírek, a célzott reklámok és az újfajta kampánytechnika hogyan járultak hozzá a váratlan és ellentmondásos döntéshez. A ﬁlm megnézhető a Youtube-on.
(https://videa.hu/videok/ﬁlmanimacio/brexit-haboruban-mindentszabad-2019-drama-tortenelmieletrajzi-66HFaMsq4ARcWhe7)
Nézzük meg, megéri! A jövő héten
pedig folytatjuk!

Jön a Balszemmel új kötete!
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A Munkáspárt 30. születésnapjára jelenik meg Thürmer
Gyula új könyve
„Balszemmel 2017-2018-2019”.
A Balszemmel rovat A Szabadság egyik legnépszerűbb
rovata, amit az internetezők
közül is nagyon sokan kedvelnek.
A könyv első példányait a
Központi Bizottság decemberi 14-i ünnepi ülésének
vendégei vásárolhatják meg.
***
Hogy születik egy „Balszemmel”? – kérdeztük a
szerzőt, Thürmer Gyulát.
A Balszemmel sajátos írás.
Én írom, ezért személyes.
De összegzem, szintetizálom a párttagok, barátaink
megﬁgyeléseit, véleményét,
ezért közéleti is. Általában
ez készül el legutoljára,
hétfő estére, sőt néha kedd
délelőttre. Fontos, hogy a
Balszemmel a lehető legfrissebb legyen, szóljon a
pillanathoz, de legyenek
benne tartós értékek,
üzenetek is.
Ha megvan a téma, a
fejemben formálódik a
szöveg. Néha edzés közben jön egy-egy jó szó,
egy fordulat. Utána már
csak le kell írnom és
kész. Ha a téma nagyon
fontos, ha lehetnek vitás
kérdések, hétfő délután
konzultálok róla az Elnökség tagjával. Olyan
Balszemmel nincs, amivel ne értene egyet a párt
vezetése. Ez lényeges,
hiszen ez a mi üzenetünk
a külvilágnak.

Tettük, amit tennünk kellett
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Háború Jugoszlávia ellen

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.

A Jugoszláviával szembeni
nemzetközi büntető intézkedések egyre inkább instabilitást
eredményeznek a Balkánon,
veszélyeztetik a térség békéjét:
a szankciók következtében eddig már mintegy 100 milliárd
dolláros veszteség keletkezett a
térségben – jelentette ki Zoran Lilic jugoszláv szövetségi
elnök annak a kétnapos tanácskozásnak a megnyitóján,
amelyet a Jugoszláv Baloldal (JUL) elnevezésű szervezet
rendezett „A Balkán a stabilitás és az együttműködés térsége címmel. A tanácskozáson jelen van Thürmer Gyula, a
Munkáspárt elnöke is.
(MTI, 1995. július 21.)

A tőkés rendszerváltást 1989–91 között minden kelet-középeurópai országban végrehajtották. Szinte mindenütt csendben
zajlott le, nem voltak összetűzések. A hatalmat a nyugat segítségével átjátszották a tőkés ellenzék kezébe. Az embereket manipulálták, észre sem vették, hogy elvették a néptől a hatalmat.
Jugoszláviában a rendszerváltás nem ment ilyen egyszerűen.
Jugoszlávia népei a második világháború során maguk küzdöttek a függetlenségükért és alapvetően maguk is vívták ki a
felszabadulásukat. A függetlenségért vívott harc összekapcsolódott a szocializmusért vívott harccal.
L

Ú
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1990 után a Jugoszlávia népei ellenálltak a rendszerváltásnak.
A nyugat ekkor először blokád alá vette az országot, majd 1999
tavaszán háborút indított ellene. A Munkáspárt az első perctől
kezdve a jugoszláv nép mellé állt. Az egyetlen magyar párt
volt, amely fellépett a háború ellen.

Milosević – Thürmer
„Slobodan Milosević szerb elnök szombaton Belgrádban
fogadta Thürmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét.”
(MTI, 1995. július 22.)
Az MTI korabeli közlése szokatlanul rövid. Ekkoriban Horn Gyula
a magyar miniszterelnök, az MSZP és az SZDSZ együtt van hatalmon. Magyarország még nem tagja a NATO-nak, de Horn mindent megtesz azért, hogy az legyen. Gyűlöli Jugoszláviát, különösen Szerbiát. Úgy látja, hogy a Jugoszlávia elleni nyugati embargó
és háborús politika támogatásával jó pontot szerezhet a NATO-nál.
A Munkáspárt és személy szerint Thürmer megtöri
a vélt „szerbellenes egységet.” Nem akarunk háborút,
nem támogatjuk a Jugoszlávia elleni akciókat, mondja
Thürmer a szerb elnöknek. Milosević (1941-2006)
Jugoszlávia elismert vezetője, a független Jugoszlávia
következetes harcosa. A két politikus között kölcsönös
tisztelet alakul ki. Még sokszor találkoznak.

Háború helyett együttműködést!
Slobodan Milosević szerb elnök pénteken
Belgrádban fogadta Thürmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét, aki csütörtök óta tartózkodik
a jugoszláv fővárosban. A Milosević elnökkel
folytatott megbeszélés után Thürmer Gyula
látogatást tett a szerb kormánynál, s találkozott Dusan Vlatković pénzügyminiszterrel
és Dragan Kostić bányaügyi miniszterrel. A
találkozón Thürmer hangsúlyozta: a magyar
vállalkozók élénk érdeklődést tanúsítanak a jugoszláv partnerekkel való együttműködés iránt.
(MTI, 1996. február 9.)
A Munkáspárt segítségével több magyar üzletember
utazik ki Szerbiába. Egyre többen ismerik fel, hogy
jók a gazdasági együttműködés lehetőségei. Egy akadály van: a politika. A szerb és jugoszláv vezetés biztosítja Thürmer Gyulát, hogy jugoszláv részről nincs
akadálya a kapcsolatoknak. Várják a magyar vállalkozókat. A magyar vállalkozók gyakoroljanak nyomást a
magyar kormányra az embargó feloldása érdekében.
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Mira Marković
Belgrádi tárgyalásai során
Thürmer Gyula találkozott Mira
Markovićcsal, az Egyesült Jugoszláv
Baloldal (JUL) vezetőjével.
(MTI, 1996. február 9.)
A jugoszláv baloldal ekkoriban három
pártban szerveződik. A Szerb Szocialista
Párt, a Jugoszláv Baloldal (JUL) és a
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége alkotják. A Munkáspárt
mindhárom erővel szoros kapcsolatot ápol. „A magyarországi
és jugoszláviai baloldali erők döntő szerepet játszottak abban,
hogy a magyar-jugoszláv viszony nem lett még rosszabb” –
nyilatkozta akkor Thürmer.
Mira Marković (1942-2019) asszony Milosević elnök felesége. Támogatják egymást. Mira a legnehezebb időkben, 2000
után sem tagadja meg férjét, pedig a nyugat bőségesen megjutalmazná érte. Férje halála megrázza, de még 13 éven át küzd
férje és a jugoszláv nép igazáért.

Akarnak-e a szerbek háborút?
A jugoszláv vezetés nem tekinti országát hadiállapotban
lévőnek Magyarországgal, annak dacára sem, hogy ez
utóbbi tagja a Jugoszlávia ellen támadást indított NATOnak – jelentette ki Thürmer Gyula Slobodan Milosevićcsel
folytatott csütörtöki belgrádi megbeszélését összegezve.
(MTI, 1999. április 9.)
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1999. március 24-én a NATO megtámadja Jugoszláviát. Lebombázzák a katonai létesítményeket, gyárakat, kórházakat, a
hidakat. Jugoszlávia népe ellenáll.
Magyarország és Jugoszlávia kormánya között nincs érintkezés. Ebben a helyzetben a Munkáspárt segítségével üzen
Milosević: a szerbek nem akarnak háborút. A Munkáspárt
követeli, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból, ne adja
át területét katonai célokra. A miniszterelnök ekkor Orbán
Viktor, a külügyminiszter Martonyi János.

Az MSZP a háborút támogatja
Thürmer Gyula belgrádi látogatása illik abba a sorba,
amelybe az 1991-es moszkvai szélsőbaloldali puccskísérlet
és Szaddám Husszein iraki elnök munkáspárti támogatása
tartozik – nyilatkozta Kovács László szocialista pártelnök.
Az MSZP szerint a konﬂiktusért egyértelműen Milosević
elnököt és a szerb politikát terheli a felelősség.
(MTI, 1999. április 9.)

A
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A Milosević Thürmer-találkozóra reagál az MSZP akkori elnöke, Kovács
László is. De miről is beszél Kovács?
1991-ben a Munkáspárt azokat az erőket támogatta, amelyek szocializmust és a Szovjetunió megőrzését akarták. Az MSZP Jelcint támogatta, aki
a Szovjetunió szétverését, a kapitalizmus bevezetését akarta.
A Munkáspárt Irak esetében mindig azt mondta: elítéljük a háborút,
senkinek sincs joga lerohanni szuverén országokat. Az MSZP a háború
mellett volt.
1999-ben a háború már nem Irakban, hanem a magyar határ közvetlen
közelében folyt és Magyarország hadviselő fél volt. A Munkáspárt ellenezte a háborút, és tett ellene, az MSZP viszont támogatta.
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Újra az emberek között
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A Munkáspárt szervezetei a választások utáni pihenőt követően folytatják a munkát. A megválasztott képviselők megkezdték
munkájukat. Tagjaink folytatják az utcai kitelepüléseket. Mi az emberek között vagyunk, és nem csak a választások idején.

Gulyás János, akit a Munkáspárt jelöltjeként 100 százalékkal
választottak meg, kiveszi részét a térség munkájában is.

Újjáalakult az Ózd Kistérség Többcélú Társulása. A pénzügyi
bizottságot Gulyás János, Borsodbóta polgármestere vezeti.

A Szabadság újságot szívesen viszik
a járókelők. Van benne mit olvasni!

A zuglóiak a Bosnyák téren
beszélgettek az emberekkel.

Az újbudaiak a M4 Metró Bikás-park
megállójában találkoztak az emberekkel.

