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NEM a NATO-ra, NEM a NATO-ra, 
NEM a háborúra!NEM a háborúra!
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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. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Világháború holnap?
ború árát nem akarták megfi zetni. De elfogadható áron, fegy-
verkezési versennyel, helyi háborúkkal, ideológiai háborúval, 
gazdasági háborúval, nagyon is igen! Erről szólt a hidegháború.

A hidegháború szintén átszabta a világot. Csak nem egé-
szen úgy, ahogyan az amerikai és más tőkés erők tervezték. 
Európát ezúttal nem döntötték romokba, nem voltak háborús 
pusztítások. De a jólét betegséget okozott. Fizikailag is, lel-
kileg is. Európa elvesztette erkölcsi erejét, megújulási képes-
ségét. Sikerült ugyan Európa keleti részét a tőke uralma alá 
hajtani, de Európa valójában vesztese a hidegháborúnak.

Amerika nyert, de az egypólusú világ, ahol minden az 
USA-tól függ, már túl nagy falatnak bizonyult. Még csak 
nem is a pénz hiányzott, abból volt és van is bőven. Amerika 
belső civilizációs hajtóerői merültek ki, mindaz, ami valaha 
naggyá és versenyképessé tette őket.

A hidegháború nyomán eltűnt egy szocialista nagyhata-
lom, a Szovjetunió, de felemelkedett egy másik, a Kínai Nép-
köztársaság. Kína nem csak gazdasági téren tudja legyőzni az 
USA-t, hanem civilizációs téren is. A kínai demokráciamodell 
egészen egyszerűen sikeresebb és hatékonyabb megoldásokat 
kínál a mai problémákra, mint az ósdi amerikai modell.

A hidegháború szétzúzta a kelet-európai szocialista rend-
szereket, de nem semmisítette meg a szocializmust. A tőke se-
hol sem merte vállalni, hogy nyíltan leszámol minden kommu-
nista erővel. A nyílt tőkés ellenforradalom felnyitotta volna az 
emberek szemét, és a szocialista rendszereket nem sikerült vol-
na megdönteni, vagy csak véres polgárháborúk árán. Maradt 
a trükkös megoldás, a békésnek titulált rendszerváltások sora.

A szocializmus erői megvannak Kelet-Európában. Megtörve, 
visszavonulva, de élve. A migráció, a koronavírus, a gazdasági vál-
ság megmutatta, hogy a tőke rossz válaszokat ad, és a helyzet továb-
bi radikális romlása ismét napirendre tűzheti a szocializmus ügyét.

A nyugat háborúja Oroszországgal kimondatlanul arról is szól, 
hogy Európa népei milyen életet akarnak maguknak a jövőben. A 
tőke akar dönteni az emberek helyett. Ehhez kell a háború.

Háborút a szocializmus egyetlen híve sem akar. A szocia-
lizmus győzni fog, de nem milliók halála árán.

Ma azokat kell elítélnünk, akik háborúval akarják a kapi-
talizmust megmenteni. A fasizmust és a fasiszták támogatóit 
kell elítélnünk. A NATO-ra kell nemet mondanunk. Az USA-
val kötött különleges védelmi szerződések ellen kell fellép-
nünk. A NATO-csapatok magyarországi telepítése ellen kell 
küzdeni. Magyarország semlegességét kell követelnünk. Az 
EU és Oroszország megegyezését kell támogatnunk. A meg-
tévesztett milliókat kell józan gondolkodásra késztetni.

Kerüljük el a világháborút! Közösen!2

Nagyszüleink az első világháborút nagy háborúnak hívták. 
Sokat szenvedtek, és hittek abban, hogy az emberiség soha 
többé nem kerül ilyen helyzetbe. Tévedtek! A második vi-
lágháború még több embernek még több szenvedést okozott.

Világháború holnap? Ugyan már, hessegetjük el a gondolatot, 
77 éve nem volt nagy háború, legalábbis Európában nem. Butaság, 
mondják mások, hiszen egy globális összecsapás az atomkorszak-
ban nagyjából öngyilkossággal egyenlő, és ki akarna meghalni.

Meghalni vélhetően senki sem akar, de ahogyan lenni szo-
kott, a háborúk elindítói mindig azt gondolják, hogy velük 
nem történhet olyan csúnya dolog, mint a halál és a pusztulás.

Most ilyen helyzetben vagyunk. Ukrajna vezetése be akarja 
csábítani a NATO-t az oroszok elleni háborúba, mert egyedül 
nem bírnak velük, s tudják, hogy csak idő kérdése a vereség. 

A nyugati tőke engedte az ukrán nacionalista és fasiszta 
erőknek, hogy számoljanak le a kommunistákkal és minden 
más tényezővel, ami felidézheti a szocializmust. Ugyanúgy 
engedték, mint annak idején Hitlernek.

Az USA európai háborút akar, ahol az európaiak kedvük-
re ölhetik egymást, akár atomfegyverrel is. Amerika pedig 
jó pénzért szállítja a fegyvereket, a végén pedig igazságot 
tesz, és beül az új világrend királyi székébe.

Az európaiak tudják, hogy a háború mivel jár, de már 
annyi bajuk van, hogy lassan a háborút tekintik az egyetlen 
kiútnak. Lesz, ami lesz, a végén lesz valahogy!

Az oroszok nem akarják a világháborút. A fasizmus, régi 
és új, minden orosz embernek érthető fogalom. ’45-ben le-
győzték a fasizmust, de 27 millió ember életébe került. Azt 
akarják, hogy az USA és az EU emberszámba vegye őket, és 
ismerje el jogukat a biztonságos létezésre.

Európa mindkét nagy háború után romokban hevert. 
Amerika a két háborút nyertesként fejezte be, megszedve 
magát anyagilag. De erkölcsileg is, hiszen a szabad világ vé-
dőjének, a demokrácia bajnokának kiálthatta ki magát. 

A két világégésének volt még egy következménye. 1917-
ben az orosz népnek elege lett a cárból is, a tőkésekből is. 
Olyan világ megteremtésébe fogott, ahol nem a pénz az úr, 
hanem az ember. Elindult a szocializmus korszaka.

1945-ben a szocialista Szovjetunió a háború győztesei kö-
zött volt, és beleszólhatott az új világrend kialakításába. A szo-
cializmus még nem győzött minden országban, de nem kellett 
túl nagy fantázia annak megértéséhez, hogy egy újabb globá-
lis válság, egy újabb háború gyökeresen megváltoztathatja az 
erőviszonyokat és a kapitalizmus a történelmi múlt része lesz.

A tőke fájlalta, hogy a második világháború nyo-
mán újabb népek indultak el a szocializmus felé. Meg 
kell állítani! Nem bármi áron, mert egy új világhá-
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EU-csúcs: megegyezés 
helyett bosszúhadjárat
Vajon min nevetnek Európa vezetői? Mitől a derű és a jókedv? 
Mi oka van mosolyogni a magyar miniszterelnöknek? Ahelyett, 
hogy megegyezést keresnének Oroszországgal, kimondták, 
hogy „az agresszív háborúért teljes mértékben Oroszországot 
– és bűntársát, Belaruszt – terheli a felelősség, és a felelősöket 
felelősségre fogják vonni bűncselekményeikért”. Az EU vezetői 
buta, rövidlátó döntést hoztak. Még azt sem veszik észre, hogy 
ezzel az USA uralmát segítik elő. A magyar miniszterelnök 
mindehhez a nevét adta.

Mi ez, ha nem készülődés 
a világháborúra?  

Az USA biológiai hadviselést 
készít elő Ukrajnában

Európa elpusztulhat, 
az USA röhög a markába

Lehet nemet mondani 
az oroszellenes 
szankciókra!

„Európa máris a válság nagy vesztese, gazdaságilag is 
és geopolitikailag is. A konfl iktus elmérgesedése tragé-
dia lesz Európa és a világ számára” – fi gyelmeztet a kí-
nai kormányhoz közel álló China Daily. Ha Európa nem 
áll a sarkára, ha nem egyezik ki Oroszországgal, akkor 
el fog pusztulni Európa, és az USA röhögni fog a marká-
ba, ugyanúgy, mint 1918-ban és 1945-ben. (Fotó: https://
zen.yandex.ru/)

A világ több, mint 20 országa nem vezetett be szankci-
ókat Oroszország ellen – írja a https://360tv.ru/. Köztük 
van Kína, Brazília, Mexikó, Szerbia, Belarusz, Venezu-
ela, Kuba és több más ország. Nem mindenki ért egyet a 
háborúval, de azzal se, hogy az USA mondja meg, hogy 
mit szabad és mit nem.

Az amerikai hadsereg V. Hadtestének parancsnokságát és törzsét 
Németországba vezényelték, hogy „megerősítse a NATO keleti 
szárnyát és koordinálja a kontinensen a soknemzetiségű hadműve-
leteket. Mi ez, ha nem készülődés a világháborúra?  Milyen „biztos 
energiaellátásról” beszél a magyar miniszterelnök, amikor az USA 
és a NATO háborúra készül?

Kína követeli, hogy az USA tisztázza szerepét az ukrajnai titkos 
laboratóriumok ügyében. Oroszország az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsában bizonyítékokat tett közzé arról, hogy az USA biológiai 
fegyverek előállítását szolgáló titkos laboratóriumokat tart fenn 
Ukrajnában. Kína megjegyezte, hogy az USA saját bevallása sze-
rint többszáz hasonló laboratóriumot tart fenn a világ-
ban, és az USA-ra már több alkalommal bizonyították rá 
a biológiai hadviselést.
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Milyen magyar alakulatokat 
vet be a NATO Ukrajnában?

Megnyílt a felújított 
Operaház

A szakítás Oroszországgal 
egyenlő a magyar 
függetlenség halálával

Cserkaszov marad, bár orosz

Új elnök 
a MaSZSZ élén

Hónapok óta járnak ide az USA hadserege és a NATO magas 
rangú katonai vezetői. A magyar kormány hónapok óta gyerek-
nek nézi a magyar embereket, azt a látszatot keltve, hogy az urak 
„baráti látogatásra” jöttek. Most éppen Rob Bauer tengernagy, a 
NATO Katonai Bizottságának elnöke jött. „Magyarország elköte-
lezett szövetséges” – közölték a magyar vezetők. A területünket, 
légterünket már odaadta a kormány. Folynak a gyakorlatok. Most 
nézik, hogy milyen magyar alakulatokat lehet majd bevetni a há-
borúban. Ébresztő, emberek! 

(Fotó Szücs László, honvedelem.hu)

Március 12-én gálakoncerttel nyitották meg a 
felújított Operaházat. Az Operaház teljes felújí-
tása az elmúlt időszak egyik legnagyobb kul-
turális beruházása, amely évtizedekre fejlődési 
lehetőségeket ad a magyar zeneművészetnek.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2022. már-
cius 11-én tartotta meg kongresszusát. Az elnöki 
posztra két jelölt volt, Székely Tamás (MaSZSZ 
alelnök) és Zlati Róbert (MaSZSZ Felügyelőbi-
zottság elnöke). A 82 fő küldöttből 46 fő Zlati 
Róbertnek szavazott bizalmat, így a ciklus vé-
géig ő tölti majd be a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség elnöki posztját. Zlati Róbertet - aki 
a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke és a 

MASZSZ felügyelő bizottsága ko-
rábbi elnöke - első alkalommal jelöl-
ték az elnöki pozícióra.

„Békét garantálni Magyarországon Paks II felmondásával lehet, és be kell 
zárni Budapesten az orosz kémbankot is (azaz a Nemzetközi Beruházási 
Bankot), a letelepedési kötvényeket pedig felül kell vizsgálni, és a prob-
lémás személyeket ki kell utasítani” – erről beszélt Dobrev Klára az ATV 
Egyenes Beszéd című műsorában. Aki szakítani akar Oroszországgal, az 
halálra ítéli a magyar függetlenséget. Magyarország külső kapcsolatok nél-
kül csak kiszolgáltatott szereplő lehet az EU-ban és a NATO-ban. 

A Fradi szurkolóinak több mint 90 százaléka szerint nem lehet azért elbo-
csátani Sztanyiszlav Csercseszovot, mert orosz nemzetiségű. A Ferencvá-
ros edzője a Kisvárda elleni meccsen már bizonyította, hogy képes háttérbe 
szorítani a nemzetiségi ellentéteket, mivel becserélte az ukrán válogatott 
Zubkovot, aki remek játékával hozzájárult a csapat győzelméhez.  Jó dön-
tés! Nem engedhető meg, hogy a sportba belevigyék a politikát! Magyaror-
szág sportolói ne engedjenek a külföldi nyomásnak!
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Munkáspárti Nőnap

A kapitalizmus 
áldozatairól

Folytatjuk 
a munkát!

A Munkáspárt helyi szervezetei az idén is köszöntötték a lá-
nyokat és asszonyokat. Osztogatták a nőnapi üdvözlőlapokat, 
beszélgettek a helyiekkel.  Orosházán Fülöp Péter és csapata 
a piacokon kereste meg az ismerősöket. 

Munkában 
a képviselőjelöltjeink

A Munkáspárt-ISZOMM Baloldali Szövetségnek 49 egyéni 
jelöltje van országszerte. Közülük 27 fő a Munkáspárt által 
állított jelölt. A munka még nem ért véget számukra. A márci-
usi kampány első állomása éppen a Nőnap volt. Több válasz-
tókerületben jelöltjeink is részt vettek a munkában.  Fehérvári 
Zsolt, a KB tagja, képviselőjelölt Dunaújváros utcáit járta.

Miskolc: 200 adag 
babfőzelék pörkölttel

Miskolcon Fülöp Józsefné, a KB tagja, megyei elnök egy 
kisebbségi szervezettel együtt ételosztáson vett részt az 
Újgyőri Főtéren, a volt Vasas Művelődési ház előtt.  200 adag 
ételt osztottak ki a rászorulóknak.

Benyovszky Gábor, a KB tagja a Kapitalizmus áldozatainak 
napjára emlékezett a 12 évvel ezelőtti videófelvétel közzété-
telével. A Magyar Munkáspárt ezt az „Emléknapot” 2013. 
március 25-én hirdette meg először nyilvánosan. Az internet 
megőrizte a bejelentést: https://youtu.be/-zeRVrjfI-Y

A párt megyei és budapesti elnökei értekezletükön átte-
kintették az ajánlásgyűjtés tapasztalatait. A Munkáspárt 
megtette azt, amit vállalt – emelte ki a párt elnöke. Nem 
lehetünk elégedettek, hiszen tudjuk gyengeségeinket is. 
A Központi Bizottság április 26-án tekinti át a párt hely-

zetét és további feladatait.
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NEM a NATO-ra, NEM a háborúra!
Kispesten, a Kossuth Lajos szobránál emlékezett a Munkáspárt 
és az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom az 1848/49-
es forradalomra és szabadságharcra. 

Kerezsi László, a Munkáspárt budapesti alelnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket, köztük a Munkáspárt és az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom képviselő-jelöltjeit, akik a válasz-
tási szövetség, a Baloldali Szövetség keretében indulnak a 2022. 
évi országgyűlési választásokon.

Békét és szolidaritást!

Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozga-
lom elnöke beszédében kiemelte, hogy ma legfőbb feladatunk 
síkra szállni a békéért!

 Szolidaritásban állunk a háborúnak kitett emberekkel, s legfő-
képp a harci cselekmények haladéktalan végét követeljük.

Mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt minden olyan törek-
vésben, amely a béke megteremtését szolgálja.

NEM a NATO-ra, NEM a háborúra!

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke megemlékezett 1848/49 
kiemelkedő személyiségeiről, majd napjaink legégetőbb kérdé-
sében fejtette ki a Munkáspárt véleményét.

A forradalom és szabadságharc óta 174 év telt el. A történelem 
sok mindenben ismétli magát. Mégis badarság lenne azt állítani, 
hogy ma is 1848-49 céljait kell megvalósítani.  Nem! Nem élhe-
tünk vissza elődeink nevével és emlékével! Nem másolnunk kell 
őket, hanem tapasztalataikból tanulni!

1848. március 15-e a korlátozott szuverénitás jegyében zajlott. 
Batthyány Lajos kormánya az első független magyar kormány, 
de a Habsburg-birodalmon belül. A forradalom vezérei se gon-
dolták, hogy van élet az osztrák birodalmon kívül is. 

Szeptemberre azonban már a vak is láthatta, hogy a császári 
udvar másként gondolja a nemzetek együttélését, mint a pesti 
forradalmárok. A császár Jelačić horvát bánt küldi a magyar 
forradalom leverésére. A magyar csapatok győznek Pákozd-
nál, a határig zavarják az ellenséget, de a magyar határnál 
megállnak. Móga altábornagy csapatai nem mennek a bécsi 
forradalmárok támogatására. A magyar forradalom nem sza-
kít Ausztriával.

Még sokan halnak meg a szabadságharc csataterein, amíg 1849 
áprilisában Kossuth megteszi azt, amit senki sem mert előtte: 
szakít a Habsburgokkal. A Függetlenségi Nyilatkozat kimond-
ja, hogy a Habsburg-ház háromszáz éve uralkodik felettünk, 
de „e három század nem egyéb, mint a folytonos szenvedés 
három százada.”

„Hazánkban minden hatalom csak a nemzettől eredhet, és nincs, 
és nem is lehet hatalom, melly a nemzetnek felelősséggel nem 
tartoznék. Egy nemzetnek nem halandó ember, de maga a min-
denható Isten sem adhat olly jótéteményt, melly megérdemelné, 
hogy érte árul szabadságát adja. Legyünk örökké egyesek és 
egyetértők ezen elvnek fenntartásában.” – mondja majd Kossuth 
egy hónappal később Debrecenben.

Szerintem Kossuth se tudta, hogy milyen életre számíthat a 
Habsburg-birodalmon kívül, de egyet biztosan tudott: ami a bi-
rodalmon belül van, nem élet, legalább is a magyarok többségé-
nek nem az.
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Kossuth nem az európai népekkel való együttműködést utasí-
totta el. Kossuth nagyon is együttműködést akart, de nem kí-
vánt olyan integráció részese lenni, amely a magyar nemzet 
kárát okozza.

A rendszerváltás után Magyarország vezetői két integrációba 
vitték be hazánkat, a NATO-ba és az EU-ba. 

Az EU-tól jólétet reméltünk, nyugat-európai fi zetéseket, és azt, 
hogy a gazdag Nyugat emberszámba vegyen bennünket. Nem 
ez következett be! A nyugatnak ma sem vagyunk több, mint egy 
ország, ahol a beruházásaik több profi tot hoznak, mint odaha-
za. Egy piac, ami megvesz mindent, amit 
ők termelnek. Egy ország, melynek lehet 
parancsolgatni, és elő lehet írni, hogy mi-
ként éljen.

A NATO-tól biztonságot és békét remélt 
sok ember. Eleinte azt hitték sokan, hogy 
a NATO keretein belül ugyan kell harcol-
nunk, háborúban részt venni, de legfel-
jebb csak valahol a távolban, jó messze a 
magyar határoktól.

De 1999-ben a NATO Jugoszláviát tá-
madta meg. Jugoszlávia pedig a szom-
szédunk. A magyar kormány, az első 
Orbán-kormány a NATO rendelkezésére 
bocsájtotta a területünket, a vasútjainkat, 
a közútjainkat, a légterünket. Magyaror-
szág területét is felhasználták a törvényes 
jugoszláv vezetés megdöntésére irányuló 
akciók szervezésére.

2022-ben újabb háborúba kerültünk. Ez a háború a NATO, az 
USA és az EU háborúja Oroszország ellen. Ennek a háborúnak 
már is részesei vagyunk. A magyar kormány, a harmadik Or-
bán-kormány megengedte, hogy az USA és a NATO csapatokat 
telepítsen az ország nagy részére.

A magyar kormány az egység szentségére hivatkozva megsza-
vazza az EU és a NATO minden szennyes határozatát. Olyan 
határozatokat, amelyek ártanak Magyarországnak. 

1999-ben a NATO szárazföldi háborúra készült Jugoszlávia el-
len. Kevésen múlott, hogy ez nem következett be és Magyaror-
szág nem vált csatatérré.

2022-ben a NATO ismételten mérlegeli a szárazföldi háború le-
hetőségét. Hol a biztosíték, hogy nem hozzák meg a döntést? 
Hol a biztosíték, hogy nem pusztulunk bele ebbe a háborúba?

A kormány azt hirdeti, hogy hűségesnek kell lennünk a NATO-
hoz, de Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. IGEN a 
NATO-ra, NEM a háborúra!

Ne csapjuk be az embereket! Ha hűek maradunk a NATO-hoz, 
aligha maradhatunk ki a háborúból. A mi álláspontunk világos: 
NEM a NATO-ra és NEM a háborúra!

Mi békét akarunk. Békét és együttműködést Oroszországgal! 
Béke csak úgy lesz, ha az EU, a NATO nem megalázni, térdre 
kényszeríteni akarja Oroszországot, hanem együtt élni vele.

Követeljük, hogy a magyar kormány csak olyan politikát támo-
gasson, ami ezt segíti.

Tiszteletre méltó Orbán miniszterelnök úr próbálkozása, hogy 
magyar életet biztosítson az EU, sőt a NATO birodalmán belül. 
Ő se tudja, hogy milyen élet várna ránk a birodalmon kívül, de 
még próbálkozik a birodalmon belül. 

Hány háborúnak kell még kitörnie, hányszor kell még hapták-
ba vágni magunkat a nyugati urak előtt, hogy megértsük: nem 
érdemes próbálkozni. Menni kell! Nem tudjuk, mi lesz odakint, 
de tudjuk, hogy belül tragédia vár.
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Megismétlődhet-e március 19-e?
Kell-e nekünk ma március 19-éről beszélni? Hogy mi volt március 
19-én? Igen, manapság ez a kérdés is jogos. A modern kor iszonyú 
gyorsasággal mossa ki a történelmet az emberek emlékezetéből. Mi-
nek emlékezni? A mának, sőt a pillanatnak élünk! Ez ma a trendi.

Csakhogy a múlt ismerete nélkül mai útkeresésünk előbb-utóbb 
tévelygésbe torkollik. Elveszítjük a tudás adta biztonságot, és 
rosszul döntünk a jövőről, pedig dönthetnénk jól is.  A rossz 
döntések megkeserítik, sőt tönkretehetik az egyén életét. Egy 
ország, egy nemzet méreteiben végzetesek lehetnek.

Nos, mi is történt március 19-én? 1944 tavaszán a hitleri Né-
metország csapatai ezen a napon szállták meg Magyarországot. 
Képünkön is látható, ahogy az SS fenegyereke, Hitler kedvence, 
Otto Skorzeny igen elégedetten bevonul a budai várba. 

A haza hősies védelme szóba se jött. A Honvédség nem lőtt a né-
metekre. A főparancsnok, Horthy Miklós kormányzó nem adott 
rá parancsot. De, ha adott is volna, a németekhez húzó magyar 
tábornokok aligha teljesítették volna.

Március 19-én pillanatok alatt összeomlott a magyar kapitaliz-
mus két világháború közötti modellje. A magyar uralkodó osz-
tály nem volt képes megvédeni nem csak a bécsi döntésekben 
visszakapott országrészeket, de még a trianoni Magyarország 
függetlenségét sem. 

Nem volt képes arra, hogy a társadalom létező erőit a függet-
lenség védelmére mozgósítsa. Nem volt képes önálló külpoliti-
kai orientációt választani, visszasüppedt a hagyományos német 
orientációba. A döntő pillanatban pedig nem tudott szakítani, és 
átállni a másik oldalra.

Nem volt képes megvédeni saját állampolgárait sem. Sokszáz-
ezer zsidó magyar állampolgárt hurcoltak el. A kommunisták és 
szociáldemokraták is a németek szabad prédájává váltak.

A felelősséget persze át lehet hárítani a németekre, mondván, 
hogy a németek erősebbek voltak, nem lehetett ellenállni. Ezt 
persze könnyebb mondani mintsem bevallani, hogy a magyar 
elit jobban félt Sztálintól, mint Hitlertől.

Nos, megismétlődhet-e március 19-e? Abban a formában, hogy 
német csapatok foglalják el órák alatt Budapestet és az orszá-
got, aligha! A németeknek jelenleg nincsenek ilyen ambícióik 
és katonai erejük se. Magyarországtól a német tőke egyébként is 
megkap mindent, úgyhogy nem kell katonákat küldeni.

Ha jönnek idegen katonák, azok bizonyára NATO-zászlókkal 
jönnek. Persze, főleg amerikaiak, de azért lesz ott más is. Az USA 
szereti a felelősséget megosztani másokkal. Mások pedig szeret-
nek nem kimaradni az USA sikeresnek ígérkező kalandjaiból.

Fel fog lépni a Honvédség ellenük? Nyilvánvalóan nem! Nem csu-
pán azért, mert ugyanannak a NATO-nak vagyunk a tagjai, hanem 
azért sem, mert a magyar kormány egy sor új megállapodást kötött 
az amerikaiakkal, akik jöhetnek-mehetnek tetszésük szerint.

Nem tudni, hogy jönnek-e idegen katonák és mikor. 
Azt sem tudni, hogy ki lesz akkor a magyar miniszter-

elnök. De egy valószínűsíthető: a magyar miniszterelnök nem fog 
olyan parancsot adni, hogy a Honvédség álljon ellent az amerikai-
aknak. Ha esetleg adna, amire minimális esély sincs, vajon hogyan 
reagálnának a magyar tábornokok, akik zöme már kijárta a NATO 
iskoláit és már tudnak NATO-kompatibilisen gondolkodni?

Történelmünk megannyi példája mutatja, hogy a magyar veze-
tők mozgástere nem túlságosan tág. Horthy Miklós megzsaro-
lásához, majd elmozdításához elég volt az, hogy a németek el-
rabolták a fi át. Persze kellett az is, hogy a németek felkészítsék 
és minden eshetőségre készültségben tartsák a magyar fasiszta 
rohamosztagokat, a nyilasokat.

Az elmúlt években, különösen 2019 óta láthattuk, hogy az USA 
és a liberális nyugat más erői hogyan támogatják egy alternatív 
magyar kormány kialakítását. Láthattuk, hogyan adták a lovat 
a magyar liberálisok alá, hogy csak Dobrevet, Karácsonyt és 
Márki-Zayt említsük.

A jelenlegi magyar kormány nyilván tudta ezt. Sejthették azt is, 
hogy a Fidesz megnyerheti a választásokat, de mi történik ak-
kor, ha az ellenzék nem ismeri el? Mi történik akkor, ha a nyugat 
az ellenzék akciói mellé áll?

Az Orbán-kormány komoly stratégiai engedményeket tett az 
USA-nak. Az USA sokáig erőltette az új magyar-amerikai vé-
delmi szerződés aláírását, végül az Orbán-kormány beadta 
a derekát. Az ukrajnai háború kapcsán is az Orbán-kormány 
lenyelette a magyar közvéleménnyel azt a tényt, hogy NATO 
csapatokat engednek az országba, noha előtte egy nappal még 
azt mondták, hogy erről szó sem lehet.

Az USA, a NATO, de még Németország is mindig nagyobb és 
erősebb lesz, mint Magyarország. A nyugati elit mindig igye-
kezni fog uralkodni Magyarország felett. Mindig lesznek olya-
nok, akik egy újabb március 19-ről álmodnak.

De nem mindegy, hogy reagál Magyarország. A magyar politika 
reagálása azonban a magyar eliten múlik. Találunk-e más alternatí-
vákat, más szövetségeseket? Van-e az elitnek bátorsága visszaszól-
ni az amerikaiaknak, a németeknek, a NATO-nak? Van az elitnek 
bátorsága visszalőni, ha lőnek ránk? 1944. március 19-én nem volt. 

És ma? És holnap?  Legyen ez a kép mementó! Nem akarunk se 
német, se amerikai katonát látni a budai várban.
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Mi történik Ukrajnában és körülötte?
A Magyar Munkáspárt és az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (KPRF) hason-lóan ítéli meg az Ukrajnában zajló 
háború okait. A tények alapján valljuk, hogy a háború-ért a NATO, az USA és nacionalista-fasiszta ukrán vezetés a felelős. 

Alábbiakban közöljük Vjacseszláv Tyetyokin, a történelemtudományok doktorának, az Oroszországi Föderáció 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagjának írását.

Ukrajnában háború folyik

Kívülről úgy néz ki, mintha egy fegyveres konfl iktus lenne 
Oroszország és Ukrajna között. A különböző politikai erők, be-
leértve a baloldali pártokat is, kifejtették véleményüket az ese-
ményekről. A vélemények között óriásiak a különbségek. Van-
nak, akik humanitárius, érzelmi szempontok alapján értékel-
nek, hangsúlyozva, hogy „emberek halnak meg, véget kell vetni 
a háborúnak”. Vannak, akik kizárólag osztályalapú értékelést 
tartanak lehetségesnek, kiemelve, hogy „a nyugat két oligarchi-
kus rendszert ugraszt egymásnak.”

Valójában a konfl iktus gyökerei sokkal mélyebbek. Az esemé-
nyek elemzésénél nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül az osztály-
harc nemzeti tartalmát és a nemzeti harc osztálytartalmát.

Mi Ukrajna? 

A mai Ukrajna területe a 17. század közepéig gyéren lakott térség 
volt, amelyért folyamatosan küzdöttek a szomszédos államok. A 
20. század elejére a mai Ukrajna területét felosztották Lengyelor-
szág, az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország között. Az 
1917-es forradalom után a területek egy része kikiáltotta a függet-
lenségét. 1922-ben azonban ezek a területek Ukrán Szovjet Szocia-
lista Köztársaság néven csatlakoztak a Szovjetunióhoz. Oly módon 
Ukrajna, ha részlegesen is, de államiságra tett szert, állammá vált.

Ukrajna agrárország volt. A térség fejlődésének elmoz-
dítása érdekében Vlagyimir Iljics Lenin javaslatára keleten és 
délen Oroszország területéből hat iparosított megyét csatoltak 
Ukrajnához. Ezek olyan megyék voltak, amelyek sohasem tar-
toztak Ukrajnához. Így került Ukrajnához a Donyeck megye és 
Luganszk megye.

1939-ben Ukrajnához csatoltak Galíciát, azaz Nyugat-
Ukrajnát, amely korábban Lengyelországé volt.  Ukrajna je-
lenlegi területe tehát annak eredményeként jött létre, hogy 
Ukrajna a Szovjetunió része lett. Ukrajnát olyan különböző 
darabokból „varrták össze”, mint az erősen katolikus Galí-
cia, Lvov, azaz Lemberg központtal vagy az Oroszországhoz 
húzó Kelet-Ukrajna.

A szocialista Ukrajna erőteljesen fej-
lődött. A fém- és szénbányászat mellett 
megjelentek olyan iparágak, mint repü-
lő- és rakétagyártás, a kőolajfeldolgozás, 
a villamosáram-termelés (négy atom-
erőmű), nem is beszélve a hadiiparról. 
Ukrajna mai területét és gazdasági po-
tenciálját a Szovjetuniónak köszönheti. 
Ennek eredményeként az ukrán gazdaság 
Európa tíz legnagyobb gazdasága közé 
került. A szovjet vezetés számos tagja, 
Nyikita Hruscsov, Leonyid Brezsnyev, 
Konsztantyin Csernyenko Ukrajnából 
származtak. Ők irányították a Szovjet-
uniót 1953 és 1983 között.

Ukrajna 1991-ben, a Szovjetunió szétverése után vált először 
független állammá.  Ez a tény azonban megszüntette az Orosz-
országgal évszázadok óta fennálló gazdasági integrációt. A be-
vezetett „piacgazdaság” az ukrán ipar teljes felszámolását ered-
ményezte. Drasztikusan csökkent az emberek életszínvonala.  A 
rablóprivatizáció vezetett az oligarcha-osztály létrejöttéhez.

Ma Ukrajna az egyik legszegényebb ország Európában. A kor-
rupció és a társadalmi különbségek óriásiak. Kevesen előzik meg a 
világban.  A feldolgozóipar, a fémfeldolgozás kivételével, lényegében 
megszűnt. Az ukrán gazdaság abból él, amit a nyugat ad kölcsönként 
és amit a külföldön dolgozó ukránok hazautalnak. A 45 milliós lakos-
ságból mintegy 10 millióan, köztük magasan képzett szakembe-rek, 
külföldön keresnek megélhetést. Az ország szellemi tartalékai végze-
tesen kimerültek. Ukrajna a nemzeti katasztrófa határán van.

Ukrajna lakossága nagyon elégedetlen ezzel a helyzettel. 
A hatalom azonban úgy manipulálta a lakosságot, hogy a 
választásokon mindig egyre nyugatbarátabb erők győztek. 
2014-ben az USA és más NATO-államok nyílt támogatásával 
államcsínyre került sor. Az USA nyilvánosan is közölte, hogy 5 
milliárd dollárt fordított az államcsíny támogatására.

Neonácik a hatalomban

Neonáci erők kerültek hatalomra. A neonáci erők elsősorban 
Nyugat-Ukrajnából, azaz Galíciából származnak. Ez a térség 
évszázadokon át Lengyelország és az Osztrák-Magyar Mo-
narchia része volt.  Éppen ezért hagyományosan erősek a na-
cionalista, antiszemita, lengyelellenes, oroszellenes és kommu-
nistaellenes érzések.

Amikor Hitler megtámadta a Szovjetuniót, a német csapato-
kat virágokkal fogadták Nyugat-Ukrajnában. Itt hozták létre a 
Waff en SS több hadosztályát, amelyeket a Vörös Hadsereg ellen 
vetettek be. 

A helyi nacionalisták, akik élén Hitler nagy tisztelője, 
Sztyepan Bandera állt, hozzáláttak a zsidó lakosság módszeres 
megsemmisítéséhez. Ukrajnában 1,5 millió zsidót öltek meg. Ez 
a holokauszt áldozatai-nak negyedét jelenti!

V  P     G  Z ,  KPRF 
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A „volhyniai vérengzésben” 1944-ben 
100 ezer lengyelt öltek meg.  A banderista 
alakulatok Belarusz területén tömegével 
ölték meg a partizánokat, számtalan falut 
égettek fel. Az ukrán neonácikból került ki 
a német koncentrációs táborok őrszemély-
zetének jelentős része is. A banderisták 
híresek voltak kegyetlenségükről.

A második világháború befejezése 
után, 1945-1953 között az antikommu-
nista és szovjetellenes „felkelők” az USA 
és Nagy-Britannia támogatásával terror-
támadásokat folytattak a békés polgári 
lakosság ellen. 50 ezer embert öltek meg!

Nos, ilyen erők unokái és követői kerültek hatalomra a 
2014-es államcsíny eredményeként. Ukrajna mai vezető réte-
geiben nagyon erősek a lengyelellenes, zsidóellenes és orosz-
ellenes terror hagyományai. Nem véletlen, hogy 2014 május 
2-án Odesszában, a szakszervezetek házába zárták a Sztyepan 
Bandera ellen tiltakozó 42 embert és tűzhalálba küldték őket.

Végbement a neonácik és az oligarcha-tőke összefonodása. 
A banderisták képezik a nagytőke csapásmérő erejét, mint an-
nak idején az SS Németországban. A különbség az, hogy a 
banderisták óvakodnak a nyílt antiszemitizmustól és osztályszö-
vetségre léptek a helyi oligarchiával. A banderisták szigorúan el-
lenőrzik az államhatalom minden lépését. Azzal zsarolják őket, 
hogy bármikor leválthatják a hatalmat, ha nem a banderisták 
igényei szerint cselekednek.

Az ukrán politika kialakításának másik központja Kijevben 
az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetsége. 

A jelenlegi ukrán állam lényege: a nagytőke és az állami 
bürokrácia szövetsége a köztörvényes bűnözői elemek és a 
fasiszta erők támogatása mellett, az USA teljes politikai és 
pénzügyi ellenőrzése alatt. 

2014 óta folyik a náci ideológia meghonosítása Ukrajná-
ban. Május 9-et, a fasizmus feletti győzelem napját törölték az 
ünnepek sorából. Az ukrán állam hivatalosan is nemzeti hőssé 
nyilvánította a második világháború alatti szörnyűségek elkö-
vetőit. Minden évben ünnepségeket tartanak az egykori fasiszta 
erők tiszteletére. Utcákat és tereket neveznek el róluk. 

Az Ukrán Kommunista Párt illegalitásba szorult.  A fasiszták 
megfélemlítik az ellenük felszólaló politikusokat és újságírókat. 
Nem egyet közülük megöltek. Ledöntik a Leninszobrokat és fel-
számolnak mindent, ami a Szovjetunióra emlékeztet.

Megindult az orosz lakosság erőszakos asszimilációja, az 
orosz nyelv elnyomása. 1976-ban a dél-afrikai Sowetóban fel-
kelés tört ki, amikor az iskolában az angol helyett az afrikaans 
nyelvet akarták kötelezővé tenni. 

Hasonló eseményekre került sor Ukrajnában. Donyeck és 
Luganszk megyében tömeges ellenállásba ütközött az a döntés, 
hogy az iskolai oktatás nyelve az orosz helyett az ukrán legyen. 
2014 májusában a két megyében népszavazást tartottak. Az em-
berek 87 százaléka a térség függetlensége mellett döntött. Így 
jött létre a Donyecki Népköztársaság és a Luganszki Népköztár-
saság. A kijevi hatalom megkísérelte visszaszerezni a két terü-
letet, de sikertelenül. 

Ekkor nyílt terrort indítottak a két népköztársaság ellen. 
Nyolc éve folyamatosan nagy kaliberű tüzérségi eszközökkel 
lőtték az itt élőket. Donbasz 13 ezer békés lakosát ölték meg, 
köztük gyerekeket, nőket, időseket. A világ pedig hallgatott!

Az orosz kommunisták 
13 ezer tonna árut vittek Donbaszba

Oroszország kommunistái a legaktívabb módon részt vállal-
tak a Luganszki Népköztársaság és a Donyecki Népköztár-
saság védelmében. Többszáz kommunista harcol a donyeszki 
és luganszki véderők keretében. Az Oroszországi Föderáció 
Kommunista Pártja nyolc év alatt 93 humanitárius szállítmányt 
küldött a két köztársaságba összesen 13 ezer tonna (!) áruval. 
A párt több ezer gyermek üdülését és gyógykezelését szervezte 
meg. A párt folyamatosan követelte, hogy Oroszország vezetése 
hivatalosan ismerje el a két népköztársaság függetlenségét.

Ukrajna háborút akart, 
nem megállapodásokat

2015 márciusában Oroszország kezdeményezésére, Németor-
szág és Franciaország részvételével sor került a minszki meg-
állapodások aláírására. A minszki megállapodások előírták, 
hogy a Donyeck és Luganszk kapjon különleges státuszt Ukraj-
nán belül.  Ukrajna azonban nem teljesítette ezt a megállapodást. 

Az USA, Nagy-Britannia és más 
NATO-országok hozzákezdtek az ukrán 
hadsereg felkészítéséhez. A NATO 30 
nagy objektumot hozott létre Ukrajna 
területén. A Pentagon 15 laboratóriumot 
állított fel bakteriológiai fegyverek kidol-
gozására. Olyan betegségeket kívántak 
fegyverként bevetni, mint a pestis, a ko-
lera és hasonlók.

Ezzel egy időben megindultak az előké-
születek arra, hogy amerikai cirkáló rakétákat 
telepítsenek Ukrajnába. Ukrajna, amely négy 
atomerőművel és jelentős műszakitudományos 
potenciállal rendelkezik, megkezdte a saját 
ukrán atombomba előállítását. 

A       

O       
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A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

Nyilvánvaló vált, hogy a helyzet egyre 
komolyabb fenyegetést jelent Oroszor-
szág biztonságára nézve.

2021 decemberében Oroszország 
tárgyalásokat kezdeményezett az 
Egyesült Államokkal a NATO további 
bővítésének megállításáról. Az USA és 
a NATO azonban nem voltak hajlan-
dók tárgyalni.

2022 januárjában Oroszország fi -
gyelmeztette a NATO-t, hogy saját biz-
tonságának védelmére kénytelen lesz 
újabb intézkedéseket tenni.

2022 elejére Ukrajna a reguláris 
hadsereg és náci zászlóaljak 150  ezer 
katonáját vonta össze Donyeck és 
Luganszk térségében. A tervek szerint 
2022 márciusában az USA támogatása 
mellett ezeknek az erőknek kellett volna a két köztársaságot le-
rohanni és ellenőrzésük alá vonni a térséget.

2022 február 22-én Putyin elnök aláírta a dokumentu-
mot, amelyben az Oroszország Föderáció hivatalosan elis-
meri a Luganszki Népköztársaság és a Donyecki Népköztár-
saság függetlenségét.  Február 24-én megkezdődött az orosz 
fegyveres erők hadművelete.

Oroszország nem kívánja megszállni Ukrajnát. A hadmű-
veletek célja: Ukrajna felszabadítása a náci erők alól, Ukrajna 
semlegességének kinyilvánítása (azaz Ukrajna mondjon le a 
NATO-tagság igényéről).

Az orosz fegyveres erők a következő taktikát folytatják: meg-
semmisíteni a katonai objektumokat, maximálisan csökkenteni 
a polgári áldozatok számát és az ukrán hadsereg emberveszte-
ségeit, megkímélni a polgári célú infrastruktúrát. Az ukrán nép 
testvéri nép. A jövőben is egymás mellett fog élni orosz és ukrán. 

A náci-banderista erők azonban átvették a hitleri fasiszták 
legembertelenebb módszereit, és a békés lakosságot élő pajzs-
ként használják fel. Harckocsiaikat és tüzérségi eszközeiket la-
kott területeken állítják fel, nem engedik meg a lakosságnak, 
hogy elhagyják a területet. Az emberek így tússzá válnak.

A nyugat nem ítéli el a nácik embertelen taktikáját. Az 
USA, amely az ellenőrzése alatt álló tömeg-tájékoztatási eszközö-
kön keresztül (ellenállást csak a Russian Today tanúsít) informáci-
ós háborút folytat Oroszország ellen, nem csupán Oroszországra 
akar csapást mérni, hanem egész Európára. A Jugoszlávia elleni 
1999-es háború eszköz volt az Európai Unió destabilizálására.

Ma az USA arra törekszik, hogy megakadályozza az orosz 
gázszállításokat az Északi Áramlat-2 vezetéken, rákényszerítse 
Európát a drágább amerikai sűrített gáz importjára és drasz-
tikusan meggyengítse Németországot és a többi EU-országot. 
Oroszország és az EU külkereskedelmi forgalma évi 260 milliárd 
dollárt tesz ki. Az EU-USA forgalom csak 23 milliárdot, vagy-
is mintegy tízszer kevesebbet. Nem nehéz belátni, hogy az USA 
által kikövetelt szankciók elsősorban Európára mérnek csapást.

Az Ukrajnában folyó háború tulajdonképpen Amerika 
újabb háborúja a világuralom megszerzéséért.

Hazugság azt állítani, hogy az egész világ bojkott alá 
vonta Oroszországot. A szankciókat elítélte és nem alkalmaz-
za Brazília, India, Kína és Dél-Afrika, azaz a BRICS-államok. 
Kína és India együttesen a világ lakosságának 43 százalékát adja. 
A kínai a világ legnagyobb gazdasága, az indiai a harmadik leg-

nagyobb. A szankciókat nem támogatja számos ázsiai ország 
sem, kivéve persze Japánt és Dél-Koreát, ahol amerikai támasz-
pontok vannak. A szankciók ellen vannak a Közel-Kelet államai, 
Dél-Amerika nagy országai, az afrikai államok többsége.

Megvédeni az orosz népet, 
megváltoztatni a társadalmat

Az elmúlt harminc évben nálam keményebben kevesen bírálták 
a jelenlegi orosz vezető réteg bel- és külpolitikáját. Osztálytar-
talma szempontjából az oroszországi oligarchikus-bürokrata 
hatalom kevés elemében különbözik az ukrán uralkodó réteg-
től, amely a legmélyebb válságba sodorta Ukrajnát. Lényeges 
különbség, hogy az orosz uralkodó réteg nem fasiszta és nincs 
az USA teljes ellenőrzése alatt. 

Most azt a sajnálatosan ritka pillanatot éljük, amikor Orosz-
ország vezetői az orosz történelmi érdekeknek, a nép érdekei-
nek megfelelő politikát folytatnak. Ilyen helyzetben nem lenne 
helyes az orosz vezetés „automatikus” bírálatába kezdeni.

Mindig is az volt a véleményem, hogy a szankciók nekünk 
segítenek abban, hogy megszabadítsuk Oroszországot attól a 
függőségtől, amelyet a nyugat több területen ránk erőltetett. Az 
orosz kormány már megtette az első lépéseket ezen az úton.  A 
baloldali erők feladata az, hogy energikus lépésekkel arra buz-
dítsa a kormányt, hogy ne csak a külpolitikán változtasson, ha-
nem módosítsa a jelenlegi társadalmi-gazdasági irányvonalat is, 
ami nyilvánvalóan ellentétes a nép érdekeivel.
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Hírek szocialista országokból
Ma is vannak szocialista országok, Kína, Vietnam, a Koreai NDK, Laosz, Kuba. Onnan is jönnek a 
hírek, csak a tőkés média szűrőjén nem jutnak át. Nézzük, mi történik a világ szocialista részében!

Kuba: irány az iskola!

Kuba több mint 10 ezer iskolájában 700 ezer tanuló kezdi 
meg ezekben a napokban a 2021/22-es tanév új szakaszát. 
A gyermekek 95 százaléka megkapta a covid elleni 
oltást. A kubai kormány az oltást tekinti a járvány elleni 
küzdelem fő eszközének.

Kína: vége a megtorpanásnak

A kínai ipar az év első két hónapjában 7,5 százalékkal 
növekedett. Ez több, mint a tavaly évvégi 3,9 százalék, és 

több, mint amire a szakemberek számítottak. Minden jel 
arra mutat, hogy covid okozta gazdasági megtorpanásnak 

végleg vége, és a világ legnagyobb gazdasága újult 
lendülettel fejlődik.

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság:
rakéták új nemzedéke

Kim Dzsong Un, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnöke 
felkereste a Sohae űrkutatási központot, ahol a koreai 
hordozórakéták új nemzedékével ismerkedett.

Vietnam: a nők a szocializmus mellett

Ezer lány és asszony képviselte a Vietnami Nőszövetség 
tagjait a szervezet kongresszusán. A vietnami nők 

támogatják a Vietnami Kommunista Pártot a vietnami 
sajátosságoknak megfelelő szocialista társadalom 

építésében.


