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Európát Európát 
a népek a népek 

menthetik meg!menthetik meg!
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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

Európát a népek menthetik meg!
tömeges beengedésével a saját hagyományos társadalmaikat 
is átszabják. Azt gondolták, hogy ezen az alapon kiegyezhet-
nek Amerikával, és közösen irányíthatják a világot.

Kelet-Európa vezetői közül többen felismerték, hogy 
a nyugati tervek nem fognak működni keleten, és jobban 
járnak, ha a saját nemzeti megoldásaikkal próbálkoznak. 
Az amerikaiak ennek még örültek is, mivel elindult a val-
lásháború Európa két része között. Amíg az európaiak azon 
vitatkoznak, hogy konzervativizmus vagy liberalizmus, ad-
dig Amerika szépen felkészül egy újabb világháborúra, im-
máron a nagy stratégiai és civilizációs kihívás, a szocialista 
Kína ellen.

Biden és általában az amerikai vezetés nagyjából azt tette, 
mint egykor Hitler. Elhitették partnereikkel, hogy érdemes 
megkockáztatni a háborút. Nem kell félni! Nem német, len-
gyel vagy magyar katonák fognak meghalni, hanem ukránok 
és oroszok. Lehet törleszteni a történelmi sérelmekért, elő 
lehet állni a területi igényekkel. A háború utáni osztozko-
dásban pedig az fogja a többet kapni, aki jobban Amerika 
mellé állt.

A kelet-európai vezetők többsége ezt el is hitte. Az USA 
minden kelet-európai országgal új katonai szerződést kötött. 
Nincs akadálya annak, hogy a térséget amerikai csapatok 
szállják meg. A mostani háborúban ugyanezen erők felsora-
koztak Ukrajna mellett, Oroszország ellenében.

Sokan mondják, hogy más lenne Európa sorsa, ha nagy 
egyéniségek állnának az európai államok élén, mint egykor De 
Gaulle, Adenauer, Kohl vagy akár Kreisky. Ők nem vennék 
be az amerikaiak trükkjét. Lehet, de nem érdemes abban bíz-
ni, hogy a mai középszerű vezetőket lecserélik, és az Európai 
Unió romjaiból főnix madár módjára egy új Európa születik.

Európa tőkés alapon, a kapitalizmus rendszerében nem tud 
újjászületni. A kapitalizmus a pénzről, a profi tról szól. Az 
Európai Unió azért volt életképes évtizedeken át, mert bizto-
sította a profi t megszerzéséhez szükséges politikai, gazdasá-
gi, és külpolitikai feltételeket. Ezek a lehetőségek kimerültek. 

Ezt az is mutatja, hogy az Európai Unió, az európai tőkés 
körök még a világháború kockázatát is bevállalták az ukraj-
nai kalanddal. Sokan már sejtik, hogy nem tudják megnyerni 
ezt a háborút, de nem merik felvállalni a nyilvánvaló megol-
dást, az Oroszországgal való megegyezést.

Mi a nemzetek, a népek Európája mellett vagyunk. A 
népeknek kell kezükbe venni sorsukat és olyan világot te-
remteni, ahol nem a pénz az úr. A tőke nem tudja megmen-
teni Európát az amerikai uralomtól, mert a pénz uralmának 
fenntartása közös érdekük. Európát a népek menthetik meg! 
Európát mi menthetjük meg!2

Az ukrajnai háború nyomán az Európai Unió végképpen el-
tűnhet, vagy ha meg is marad, technikai irányító marad az 
amerikaiak által irányított világban. 

Tetszenek emlékezni? Az első világháború behozta az 
Egyesült Államokat Európa sorsának eldöntésébe. Az ame-
rikaiak először szólhattak bele abba, hogy milyen legyen a 
háború utáni kontinens. Az amerikai politikai és szellemi 
jelenlét gyökeret vert, de akkor még legalább a katonáikat 
hazavitték.

Aztán jött a második világháború. Európa romokban he-
vert, az Egyesült Államok pedig a tőkés világ vezető ereje 
lett. Nyugat-Európa amerikai pénzzel épült újjá. A gazdasá-
gi jelenlétet katonai-politikai szövetséggel, a NATO-val tet-
ték hatásosabbá. És ezúttal az amerikai katonák sem mentek 
haza, hanem szépen bekvártélyoztak több európai országba.

Amerika uralma azonban nem volt teljes, mert Európa ke-
leti része, a Szovjetunió és a többi szocialista ország a saját 
útját járta. A hidegháború az 1990-es évekre azonban szinte 
teljessé tette az Egyesült Államok uralmát. A NATO keleti 
kibővítésével az amerikaiak uralma immáron Kelet-Európa 
számos országára is kiterjedt. 

Nem hiszem, hogy Nyugat-Európa vezetői nem látták 
ezt a folyamatot. Látták, de azzal áltatták magukat, hogy 
az Európai Unió kiterjesztése Kelet-Európa több országára 
őket erősíti, és egyenlő partnerként léphetnek fel Amerikával 
szemben.

A kelet-európai vezetők pedig annak örültek, hogy nincs 
többé szocializmus, gazdagodhatnak és uralkodhatnak a sa-
ját szemétdombjukon. Nem érezték megalázónak, hogy pi-
tizniük kell az amerikaiaknál, sőt versenyt csináltak abból, 
hogy ki tud jobban pitizni, ki tud jobban lefeküdni az ame-
rikaiaknak.

A 2008-as válság sokkolta Európát. Az amerikaiak csi-
nálták, de a levét az európaiakkal itatták meg. A második 
világháború után a nyugat-európai társadalmak stabilitása 
arra épült, hogy a középosztályok, az értelmiség, az alkal-
mazottak, a vállalkozók egyre jobban éltek. 2008-ban ennek 
hirtelen vége szakadt.

Kelet-Európa vezetői pedig arra döbbentek rá, hogy a vál-
ság, a munkanélküliség, a szegénység tömeges elégedetlen-
séghez vezet és meginoghat a tőkés rendszer, akkor pedig 
vége az uralmuknak.

Nyugat-Európa vezetői abban látták a megoldást, hogy 
szabad teret adtak a banktőke, a pénz uralmának, a piacra 

bíztak mindent. Az emberek elé egy új világ, a 
nyitott társadalom képét tárták, ahol mindent sza-
bad. Még arra is vállalkoztak, hogy a migránsok 
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A lengyelek felégetik 
a hidakat
Lengyelország követve más kelet-európai országokat kivonul a 
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC). Putyin 
orosz elnök és Orbán magyar miniszterelnök megállapodása ér-
telmében a bank néhány éve Budapestre költözött azzal a céllal, 
hogy a kelet-európai országok gazdasági fejlődését segítse. Az 
orosz tőke bekapcsolódása segíthette azt, hogy a térség országai 
pénzügyileg több lábon álljanak, tehát ne csak a nyugati bankok 
legyenek jelen. A lengyelek a csehekkel, románokkal és másokkal 
együtt felégetik az Oroszországgal való gazdasági együttműkö-
dés hídjait és alárendelik magukat a nyugati pénzügyi világnak.

Lettország: irtsuk 
ki az oroszokat!

Ukrajna megtámadhatja 
Belaruszt

Németország újra háborút akar

Jönnek 
az amerikaiak!

Lettország parlamentjében az oroszok elle-
ni etnikai tisztogatást sürgette egy képvise-
lő. Lettországban vannak lettek, és vannak 
„megszállók” – mondta. Ez utóbbiak azok 
az orosz emberek, akik évtizedek óta élnek 
Lettországban. Korábban ugyanis Lettor-
szág is a Szovjetunió része volt, és termé-
szetes volt, hogy az emberek ott élnek, ahol 
akarnak. A lettek most ki akarják irtani az 
oroszokat. Az EU pedig hallgat…

Az amerikai hadsereg Európába átdobott 
erői intenzíven gyakorolják a légideszant 
hadműveleteket és a stratégiai szállítási fel-
adatokat. A cél a globális háborúra való fel-
készülés.

Lukasenko belarusz elnök elrendelte, hogy a belarusz-ukrán határ védelmének meg-
erősítésére csoportosítsák át a belarusz fegyveres erők egy részét és hozzák létre 
a déli hadműveleti parancsnokságot. A belarusz értékelés szerint reális a veszélye 
annak, hogy Ukrajna lengyel támogatással kiterjeszti a hadműveleteket Belarusz 
déli részére. Az ukrán vezetés célja ugyanis a háború bármi áron történő elnyújtása.

1945 óta először vesz részt Németország egy világháború előkészítésében. Erre 
hívta fel a fi gyelmet Patrik Köbele, a Német Kommunista Párt elnöke. Német-
ország eddig viszonylag alacsony szinten tartotta a katonai kiadásokat, most 
rohamos növelésbe kezdett. Eddig nem szállítottak fegyvert a válság-
övezetekbe, most részt vesznek Ukrajna felfegyverzésében. Német-
ország újra háborút akar.
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Mit ígért Orbán 
a nagyvállalatoknak?

A kétharmad kevés 
a nehézségek ellen

Ne támogassuk a külföldi 
autósokat! Mikor jönnek az amerikai 

katonák Magyarországra? 

Ramstein 2.0 – mondjon 
igazat a kormány!

Évi több mint 800 milliárd forintos bevételt vár a kormány 
az erre és a következő esztendőre bevezetendő extraprofi t-
különadókból – közölte a kormány. Ok! A nagycégek ext-
raprofi tjának lefölözése remek ötlet. De azt is tudjuk, hogy 
kapitalizmusban élünk. Elképzelhetetlen, hogy a nagycé-
gek önként és dalolva alávessék magukat a kormánynak. 
Orbán bizonyára ígért valamit cserébe. De mit? Mivel 
kompenzálja Orbán a nagyokat? Mi mit fi zetünk ezért?

Minden korábbinál nehezebb időszak vár Magyarországra. A 
most megalakult új magyar kormány mögött a választásokon 
elért kétharmados többség és az elmúlt években szerzett óriási 
tapasztalat áll. A nemzetközi helyzet azonban kiszámíthatatlan, 
és nem a magyar kormánytól függ. A liberális nyugat vezetői 
totális háborút akarnak Oroszországgal. Ők talán túlélik, és 
nem törődnek azzal, hogy mi túléljük-e. A totális háború felrob-
banthatja a belpolitikai stabilitást. Milliók szegényedhetnek el, 
tömegek kerülhetnek az utcára minden remény nélkül. Külföl-
di csapatok jöhetnek. Képes-e kezelni mindezt az új kormány? 
Van-e benne készség arra, hogy őszinte legyen a néppel? Van-e 
ereje és akarata elvenni a milliárdosoktól és adni a népnek?

A kormány bejelentése alapján a múlt péntektől csak a ma-
gyar rendszámú és forgalmi engedélyű autók vásárolhatnak 
hatósági áron EVO 95 benzin- és dízelüzemanyagokat a 
MOL-nál. A fogyasztók a forgalmi engedély bemutatásával 
tudják igazolni, hogy jogosultak a hatósági áras üzemanyag 
megvásárlására, de a vállalat a következő napokban – az 

intézkedés zökkenőmentes bevezetése érdeké-
ben – hitelt érdemlő magyar rendszám alapján 
is jóváhagyja a vásárlásokat.  Helyes döntés!

A hírek szerint május 23-án online formában sor került a 
Ramstein 2.0 tanácskozásra. Az első ilyen találkozót néhány hete 
Ramsteinben, az ottani amerikai bázison tartották. Az USA 40 
állam felelős katonai vezetőit szervezte oda Ukrajna megsegítése 
érdekében. Ramstein most folytatódott.  A második találkozón már 
47 állam vett részt. Az ukránok már nyilatkoztak: elégedettek, mert 
sok fegyvert kaptak, de még többet követelnek. Az első tanácsko-
záson ott volt Szabó István honvédelmi államtitkár, de erről a kor-
mány semmit sem közölt. Szabó azóta nem államtitkár többé. A 
kérdés: ott voltunk a Ramstein 2.0 tanácskozáson és ha igen, mit 
vállaltunk? Tiszta beszédet követelünk!

A nyugati hírek szerint 100 ezer amerikai katona lesz hamarosan 
Európában. Választ várunk a kormánytól: mit kérnek a kormánytól 
az amerikaiak? Mikor jönnek az amerikai katonák Magyarország-
ra? A kormány beszélhet arról, hogy békét akar és ki akar maradni 
a háborúból. De ha nincs őszinte beszéd, senki sem fog hinni nekik.
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Venezuela népe, a bolivári forradalom mellett vagyunk

Kecskemét: 
szép munka 
volt!

V. 
kerület: 
jól dolgoztak 
a fi atalok!

José Reinaldo Camejo Díaz, a Venezuelai Bolivári Köztársaság 
magyarországi nagykövete a Munkáspárt székházában találko-
zott a Munkáspárt országos és budapesti vezetőivel. A megyei 
elnökök közül többen online formában vettek részt az esemé-

Budapest V. kerületében június 26-án lesz időközi válasz-
tás. Burián-Kozma Dávid, a Munkáspárt aktivistája indul a 
Munkáspárt-ISZOMM közös jelöltjeként. Sokat 
dolgozott a fi atal csapat az ajánlások gyűjtésén, de 
sikerült. Sok sikert, kitartást a továbbiakhoz!

Budapest VII. kerületében is közös Munkáspárt-ISZOMM-
jelölttel szálltunk csatába. A Munkáspárt fi atal és lelkes ak-
tivistáját, Gál Pétert már nyilvántartásba is vették. Június 
26-án lesz a választás, és minden jelentősebb párt indul. Jó 
küzdelmet, sok sikert!

nyen. A nagykövet tájékoztatást adott Venezuela küzdelméről 
az Egyesült Államokkal szemben. A Munkáspárt vezetői a 
Munkáspárt szolidaritásáról és támogatásáról biztosították Ve-
nezuela népét.

Kecskeméten sikeresen befejeződött az ajánlások 
gyűjtése a július 10-i időközi önkormányzati vá-
lasztásokra. Balanyi István, a Munkáspárt Közpon-
ti Bizottságának tagja a Munkáspárt-ISZOMM kö-
zös jelöltjeként indul. Gratulálunk az eddigi mun-
kához, és sok sikert!

VII. 
kerület: 
országos 
csata 
kicsiben
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Ilyen kongresszusunk még nem volt – 
fogalmazta meg Hajdu József, az Elnök-
ség tagja. Háborús helyzetben kell felelős 
döntéseket hozni. Ez minden eddiginél 
nagyobb kihívás elé állítja a Munkáspár-
tot. A kihívásokról és a válaszokról kér-
deztük őt.

Orbán Viktor azt mondta a parlament-
ben, hogy még sohasem látott annyi bi-
zonytalanságot a jövőben, mint most. 
Ezért minden eddiginél nagyobb felelős-
ség van a kormányon. Ön hogy látja a 
jövőt? Milyen a Munkáspárt felelőssége?

Ritka pillanat, hogy a Munkáspártnak 
egy olyan kérdésben van markáns állás-
pontja, amely az ország, sőt Európa jövő-
jét illeti. Ukrajnában háború folyik. Nem 
tudni, hogy tovább terjed-e a háború, de 
ez is benne van a pakliban.

Mindenki mondja a magáét a háborúról, de 
néhány értelmiségin túl csak a Munkáspárt mondja ki, hogy ki a 
felelős a háborúért, és mi a háború valóságos oka. A társadalomban 
egyre többen fi gyelnek fel álláspontunkra, és ez nagyon fontos. 

Mi világosan kimondtuk, hogy itt nem Ukrajna csatázik Orosz-
országgal. Ez az USA, sőt a nyugati világ háborúja Oroszország 
ellen. Ez az USA háborúja a Kínai Népköztársaság ellen. Ez a li-
berális erők háborúja a liberális világhatalom megteremtéséért.

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy ez a háború eldöntheti Ma-
gyarország, sőt Európa sorsát. Mi akarunk lenni? A népek, a 
nemzetek demokratikus szövetsége, vagy amerikai gyarmat? 

Mi nem akarjuk, hogy az amerikaiak parancsoljanak nekünk. 
Függetlenek akarunk lenni, magyarok akarunk lenni, békében 
akarunk élni Oroszországgal és mindenki mással.

Mondok egy példát. Elnökünk a múlt héten írt egy cikket: Elég 
az ukrán mocsárból! Ezzel a cikkel minden normális ember 
egyetért! Így reagált a cikkre egy ismert közéleti személyiség. 
Bár hozzátette, hogy sajnos a világ nem normális. Nos, akárho-
gyan is legyen, az emberek kezdik megérteni, hogy ha tovább 
megyünk az ingoványban, amire láthatóan vannak jelentkezők, 
elsüllyedünk. 

A felelősségünket kérdezte. Nos, most a fő felelősségünk az, 
hogy nyitogassuk az emberek szemét. A mi felelősségünk az is, 
hogy keressük a kapcsolatot mindenkivel, aki békét akar. A mi 
felelősségünk az is, hogy erősítsük a pártot. Nem tudjuk, hogy 
pontosan mit hoz a jövő, de készen kell állnunk bármire.

Fordítsuk le ezt a mindennapi munka nyelvére. Mit kell 
tenniük a pártszervezeteknek a második félévben?

Az Elnökség megfogalmazta a legfontosabb csomópontokat. A 
megyei szervezetek elnökeivel átbeszéltük, véleményeiket terve-
inkbe beépítettük. Ha három szóval kell összefoglalni a jövőt, azt 
mondanám: lendületből folytassuk a munkát! Ha ez a szemlélet 
teret nyer, az egyes alkotó elemek biztosan sikeredni fognak.

Az ősszel sor kerül a Munkáspárt 28. kongresszusának második 
szakaszára. Mit várunk tőle?

Ha idézem a párt Elnökségének határozatát, akkor vagyok a leg-
pontosabb: „A második félév legfontosabb feladata a 28. kong-
resszus második szakaszának lebonyolítása. Tervezett dátuma 
november 5-e. Az első szakaszban módosítottuk a szervezeti 
szabályzatunkat, új vezetési struktúrát hoztunk létre. Ősszel meg 
kell teremtenünk a személyi feltételeket, azaz elkötelezett, el-
szánt, dolgozni akaró és dolgozni tudó elvtársakat kell találnunk.”

A háborús idők új követelményeket támasztanak a párt vezető 
szerveivel szemben is. A Munkáspárt nem egy klub, ahol eltölt-
jük a szabadidőnket. A Munkáspárt egy országos politikai párt. 
Amikor döntünk, amikor nyilatkozunk, tudnunk kell, hogy en-
nek súlya van. 

Ne azzal törődjünk, hogy reagál-e ránk a média! Most nem rea-
gál. Elzárnak bennünket, nem akarják, hogy az emberek tudják 
a véleményünket. A mi dolgunk az, hogy időben helyes dönté-
seket hozzunk.

A fő felelősség nyilvánvalóan a párt országos vezetéséé. De mit 
tudnak tenni a megyei, budapesti vezetőségek és szervezetek?

Arra kérünk minden helyi szervezetünket, hogy gondolják vé-
gig négyéves munkájukat. Adjanak javaslatokat a párt fejlődé-

Háborúban vagygyunk
Mi vár ránk még az idén?
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séhez, a további feladatokhoz. Politizálni nem csak országosan 
kell, a városokban és falvakban is.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen módszereket használhat 
ma a Munkáspárt?

Két fontos területet említhetek. A Munkáspárt részt vesz az idő-
közi választásokon és folytatjuk az utcai kitelepüléseket. Miért 
fontos ez?

A helyi választásokon és a kitelepüléseken találkozhatunk a vá-
lasztókkal, az emberekkel. Új embereket, új párttagokat is csak 
akkor találunk, ha keressük őket. Ha megmutatjuk magunkat, 
az érdeklődök meg fognak bennünket találni. 

Az előbb azt mondtam, hogy fel kell nyitnunk az emberek sze-
mét. Ezt kell tennünk a választási kampányokban, és az utcai 
akciókban is. A fi ataljainkat meg kell tanítani arra, hogy hogyan 
kell megszólítani ismeretlen embereket. Mi, idősebbek mutas-
sunk jó példát arra, hogy hogyan kell szervezni ilyen rendezvé-
nyeket, hogy kell beszélni az emberekkel.

Milyen választásokon veszünk részt?

A kongresszusi döntéssel összhangban, minden budapesti ke-
rületi, illetve megyeszékhelyen indulunk.  Miért itt? Nos, azért, 
mert a nagyobb területekre jobban odafi gyel a világ. Budapes-
ten van még egy okunk: szeretnénk ennek a pökhendi liberális 
társaságnak megmutatni, hogy a főváros nem az ő kizárólagos 
birodalmuk. Meg kell mutatni, hogy mi is itt vagyunk!

Figyeljük a kistelepüléseken kiírt válasz-
tásokat is. Biztatjuk a megyei szerveze-
teinket, hogy vegyenek erőt magukon és 
induljanak el. Lehet, hogy nincs az adott 
faluban emberünk. Lehet, hogy nem is-
mer bennünket senki. Nem baj! Mutas-
suk meg magunkat! Ez a munka később 
fogja a gyümölcsét meghozni.

Az előbbiekhez hasonlóan fontosnak tar-
tom a kitelepüléseket. A központból mi 
az un.   AKCIÓNAPOKAT szervezzük. 
A szeptemberi jelenléthez biztosítjuk a 
központi gondolatot és a megfelelő pél-
dányszámú újságot. Fontos dolog, hogy 
ezt a munkát pontosan értelmezzük.  A 
kitelepülés az „pultos” megjelenést je-
lent. A levélládába való „bedobálás” ideje 

lejárt, valójában szinte káros gyakorlat. Ennek nem mond ellent, 
hogy a biztos szavazókhoz juttassuk el az agitációs anyagunkat, 
de ne ez legyen a gondolkodásunk centrumában.

Idén lesz Kádár-megemlékezés?

Halálának 33. évfordulójára a szokott módon július 9-én a Fi-
umei úti sírkertben emlékezünk. Hívjuk és várjuk Kádár Já-
nos tisztelőit, illetve a párttagságot. Még egyszer mondom, 
július 9-én. A sajtóban korábbi időpont jelent meg, de tech-
nikai okok miatt módosítani kellett. Tehát találkozunk július 
9-én, szombaton!

Tervez a párt augusztus 20-i ünnepséget?

Augusztus 20-a nagyon jó alkalom arra, hogy megmutassuk 
magunkat. Arra kérjük, helyi szervezeteinket, hogy vegyenek 
részt a helyi önkormányzatok ünnepségein. Már ott, ahol lehet. 
Sok helyütt ugyanis csak a nagy pártokat engedik oda. Így ér-
telmezik a demokráciát.

Szeretnénk egy központi rendezvényt is. A központi rendez-
vény megszervezésére verseny pályázatot hirdettünk a megyék 
körében. Eddig ketten jelezték a szándékukat. A további jelent-
kezésre nyitottak vagyunk.

A végén ejtsünk szót prózai dolgokról is! Hogy állunk a tagdí-
jakkal és A Szabadság támogatásával?

Bárki, aki belép a Munkáspártba, vállalja, hogy tagdíjat fi zet. Ez 
a világ legtermészetesebb dolga. Minden szervezetben vannak 
kötelezettségek.

A tagdíj kapcsolatot jelent a párttag, az egyén és a párt között. 
Én bízok a pártban, a párt bízik bennem. Ezt a kapcsolatot ápol-
ni, erősíteni kell. Ezért nagyon fontos, hogy a szervezeteink be-
szedjék minden hónapban a tagdíjat. A tagságunknak azt is el 
kell mondani, hogy mire használjuk ezt a pénzt.

A Szabadság nagyon fontos. Kérünk minden párttagunkat, 
minden barátunkat, fi zessenek elő az újságra! A helyi szerveze-
teink pedig propagálják a lapot! Ha nem győzködjük az embe-
reket, ha nem lesznek támogatók, akkor előbb-utóbb nem lesz A 
Szabadság! Ugye, ezt nem akarjuk?
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1945 májusában a fasiszta Németország vereséget szenvedett. A 
győztes hatalmak mindenütt betiltották a fasiszta szervezeteket, 
sőt a fasiszta eszmék terjesztését is. Úgy tűnt, hogy a fasizmus 
örökre megszűnt létezni.

Az évtizedek során a fasizmus ismertető jeleit elfeledték, illetve 
csak egyet emeltek ki, az antiszemitizmust, és a holokauszt tra-
gédiáját. A zsidók üldözése és tömeges megsemmisítése valóban 
a fasizmus, és első sorban a hitleri fasizmus, a nemzetiszocializ-
mus jellemzője volt.

A tőkés világ a szocializmus elleni küzdelem fegyvereként be-
vetette a történelemhamisítást, kijelentve, hogy a fasizmus és 
a kommunizmus egy és ugyanaz. Magyarországon elhallgatták 
József Attila világos felismerését a fasizmusról. „Tőke és Fasiz-
mus jegyesek.” – írta 1930-ban. Ez önmagában cáfolja azt a té-
telt, hogy a fasizmus és a kommunizmus ugyanaz.

A fasizmus a tőke szülötte. A tőke akkor 
veti be a fasizmust, amikor a társadalmi 
problémák megoldására nincs más eszkö-
ze. 1945 óta az európai országokban sok 
helyütt volt válság, de a fasizmus beveté-
sére sehol sem került sor. Voltak katonai 
diktatúrák Görögországban, Törökor-
szágban, de mindenütt másutt sikerült a 
problémákat a polgári demokrácia kere-
tei között kezelni.

Ukrán fasizmus – 
a mai tőke szülötte

Ukrajna most megdöbbentette a világot. 
Olyannyira meglepte, hogy nem is akarták 
elhinni, hogy az, ami van Ukrajnában, az 
fasizmus. Az ukrán társadalom olyan mély 
válságba került, hogy a kapitalista rend-

szer megtartására, a tömegek 
elnyomására „nyílt terrorista 
diktatúrát” kellett bevetni.

Megpróbálták elhessegetni a gondolatot. 
Nem lehet fasizmus ott, ahol az ország élén 
zsidó származású emberek állnak, mondták 
sokan. Kiderült, hogy lehet. Bebizonyoso-
dott, hogy a zsidóüldözés a fasizmus része, de 
fasizmus lehetséges zsidóüldözés nélkül is.

Ma már egyre több bizonyíték van az 
ukrán fasizmusra. Zelenszkij elnök rend-
szere nemzeti hősnek tekinti Sztyepan 
Banderát, az ukrán nácik egykori vezető-
jét, Hitler tisztelőjét. Az Azov ezred kato-
náit fasiszta szellemben fasiszta tettekre 
nevelték. Az ukrán rendszer könyörtelenül 
elnyom mindent, ami ellentmond neki, a 
kommunistáktól a békét akarókig. A rend-
szer nem tűri a nemzeti kisebbségeket, az 
ukrán nemzetet különleges nemzetnek te-
kinti, amely mások fölött áll.

Oroszország háborút hirdetett a fasizmus legyőzésére. Joggal 
hívták fel Európa fi gyelmét, hogy a fasizmus újra itt van. Ma 
még csak Ukrajnában, de az Európába távozó ukránok milliói-
val együtt a fasizmus Európában is megjelenik.

Az ukrán fasizmust is akkor értjük meg igazán, ha visszapillan-
tunk a történelemre. Miért is született meg a fasizmus?

„Gépfegyverrel megoldani a termelés problémáit”

Antonio Gramsci, a 20. század legnagyobb olasz marxista gon-
dolkodója és forradalmára is felteszi a kérdést már 1921-ben: 
„Mi a fasizmus nemzetközi szinten? Gramsci ekkor 30 éves. 6 
évvel később megtapasztalja az első fasiszta állam börtöneit, 
és az ott szerzett betegségekben hal meg 46 évesen. Gramsci 
szerint a fasizmus „kísérlet arra, hogy a termelés problémáit 
gépfegyverrel és pisztolygolyóval oldják meg.”  Gramsci egy 
újságcikket ír, némi leegyszerűsítéssel, de a lényegre rámutat: a 
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kapitalizmus belső problémáiról van szó, arról, hogy a tőke nem 
képes a nyomort, a bizonytalanságot, a válságot másképpen fel-
számolni, nem képes az „orosz veszélyt” másként megakadá-
lyozni, csak új módszerekkel, a fasizmussal.

Sas Gyula magyar kommunista, aki ebben az időben Olaszor-
szágban él, 1923-ban ír könyvet: „Az olaszországi fasizmus” 
címmel.  Sas is arra következtetésre jut, hogy a fasizmus „fel-
adata nem csupán a bolsevista veszély és általában a munkás-
mozgalom megsemmisítése, hanem a burzsoáziát foglalkoztató 
helyreállítási problémák integráns részének megoldása.” De en-
nél sokkal fontosabb az, amit a munkásrétegek hangulatáról ír: 
„az összetett politikai helyzet és a belső ellentmondások nem 
tették lehetővé, hogy a munkásosztály felismerje az olasz fa-
sizmus valódi jellegét.” – mondja, majd így folytatja: „egyesek 
a fasizmust a földbirtokosok terrorista gárdájának tekintették, 
mások a deklasszálódott, lumpenizálódott rétegek kalandor lá-
zadásának, sőt olyan nézet is volt, hogy a fasizmus egy forra-
dalmi mozgalom.” 

Megnyerni a megtévedt, manipulált, becsapott 
munkástömegeket

Clara Zetkin, a német és a nemzetközi munkásmozgalom legen-
dás alakja, 1923-ban mondja a Komintern ülésén: „A fasizmus 
jelenleg a nemzetközi burzsoázia általá-
nos támadásának klasszikus kifejezése, 
a legerősebb és legkoncentráltabb formá-
ban”. Az ekkor már 66 éves Zetkin nagy 
éleslátással mutat rá: „Eddig zavar volt a 
fasizmus megítélésében nem csak a pro-
letártömegekben, de a forradalmi élcsa-
patban, a kommunisták között is. Sokáig 
az a nézet volt uralkodó, hogy a fasizmus 
csupán a burzsoázia brutális terrorja, és 
ezért történelmileg egy lapon emlegették 
Horthy magyarországi fehérterrorjával.” 

Zetkin azt is aláhúzza, hogy a fasizmus 
azért jöhet létre, mert a tőkés gazdaság szét-
esik, a tőkésállam megbénul, nem képes 
alapvető funkciót is ellátni. Megoldás lehet-

ne a szocialista forradalom, de az európai 
szociáldemokraták éppen ezt árulják el.

Zetkin következő szavai ma is időszerűek 
és igazak: „A fasizmus nem képes megvé-
deni a proletáriátus érdekeit a burzsoáziával 
szemben.” Mit kell tenni? Nos, meg kell ér-
teni, hogy miért támogatja sok munkás és 
dolgozó a szélsőjobboldali mozgalmakat, 
miért lehet a fasizmus „éhezők, nélkülözők, 
egzisztencia nélküliek mozgalma?” S a leg-
fontosabb: a megtévedt, manipulált, becsa-
pott munkástömegeket meg kell nyerni a 
mi harcunknak, a kommunisták harcának, 
vagy legalább is semlegesíteni kell őket.

A fi nánctőke legreakciósabb, 
legsovinisztább és 
legimperialistább elemeinek 
nyílt terrorista diktatúrája

1933. január 30-án a világ haladó közvéleménye megdöbbe-
néssel értesült: Hindenburg német birodalmi elnök Adolf Hit-
lert, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) veze-
tőjét bízta meg kormányalakítással, és az új kormány letette 
az esküt.

A német nagytőke az 1920-as években a parlamentáris de-
mokrácia eszközeivel igyekszik a hatalmát fenntartani. Az új 
hatalom biztosítja a polgári demokratikus szabadságjogokat, 
az általános titkos választójogot, a sajtószabadságot, az egye-
sülési és gyülekezési szabadságot.  Ugyanakkor érintetlen 
maradt a konzervatív jobboldal feudális és reakciós erőinek 
bástyája, a junker nagybirtok, helyén marad a hadsereg tisz-
tikara, s a demokratikus köztársasággal hasonlóképpen nem 
rokonszenvező állami hivatalnoki és bírói kar. A rendszer 
minden gondja ellenére működik. A tőke elnyomja a munkás-
mozgalmat, de nem engedi a szélsőjobboldali szélsőségeket 
sem hatalomhoz.

Az 1929-es tőkés világválság azonban megváltoztatja a hely-
zetet. A tőke nem képes hagyományos eszközökkel fenntartani 
hatalmát. A tőke megérti: a baloldal, a kommunisták juthatnak 
hatalomra, ha nem történik valami. A német nagytőke ekkor nyúl 
a nemzetiszocializmus eszközéhez. Felkarolják, és pénzügyileg 
támogatják Adolf Hitlert és pártját, a nemzetiszocialistákat.
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Hitler hatalomra jutásával, a német fasizmus gyakorlati lépése-
ivel világosabbá válik, hogy mi is a fasizmus. 1935-ban a Ko-
mintern VII. Kongresszusán megszületik Georgi Dimitrov, a 
III. Kommunista Internacionálé, a kommunista pártok akkori 
nemzetközi szervezetének bolgár származású elnöke árnyalt ér-
tékelése a fasizmusról, miszerint a fasizmus a fi nánctőke „legre-
akciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt 
terrorista diktatúrája”. 

Miért fontos még ma is a dimitrovi meghatározás? Nos, azért, 
mert a fasizmus megannyi felszíni jellemzőinek felsorolásával 
igyekeznek elleplezni a fasizmus lényegét. Ez az elleplezés ad 
lehetőséget arra, hogy tisztára mossanak egyes korábbi fasiszta 
vezetőket. De lehetőséget ad arra is, hogy tagadják a fasizmus és 
a kapitalizmus közötti kapcsolatot.

Általában véve igaz, hogy a különböző fasizmusokban jelen van 
a vezérelv, a hatalom kultusza, az elit- és küldetéstudat, a milita-
rizmus, a forradalmiság és a tradicionalizmus sajátos keveréke, 
a rasszista jegyeket viselő szélsőséges nacionalizmus, a kommu-
nisták iránti gyűlölet, az imperialista, birodalomépítő, hódító, 
terjeszkedő törekvések. A meghatározó és mindent eldöntő elem 
azonban az, hogy a fasizmust a kapitalizmus szüli.

Nem véletlen, hogy a tőkés körök valójában nem harcolnak a fa-
sizmus ellen, legfeljebb elhatárolódnak tőle. De, amikor szükség 
van a különleges eszközre, azonnal be is vetik. José Buenaventura 
Durruti, aki anarcho-szindikalista forradalmár volt, 1936-ban 
a spanyol polgárháborúban Madrid határán esett el. Ő mondta: 
„Egyetlen kormány sem harcol úgy a fasizmussal, hogy megsem-
misítse. Ha a burzsoázia úgy látja, hogy a hatalom kicsúszik a ke-
zéből, újra felhizlalja a fasizmust, hogy megtartsa privilégiumait.”

Clara Zetkin a német munkásmozgalom kiemelkedő személyi-
sége volt. Az 1920-as évektől a német parlament tagja. Az 1932-
es német választásokon a Német Kommunista Párt 16,9 százalé-
koz kapott, 2,6 százalékkal többet, mint előtte. Hitler pártja 33,1 
százalékkal ugyan nyert, de 4,2 százalékkal kevesebbet kapott, 

mint korábban. Zetkin a Reichstag korelnökeként nyitotta meg 
az első ülést: „megnyitom a Reichstag első ülését, részben kö-
telességből, részben abban a reményben, hogy… megérem azt 
a pillanatot, amikor korelnökként a Német Tanácsköztársaság 
parlamentjének első ülését nyithatom meg.” Két hónap múlva a 
német tőke hatalomra segítette Adolf Hitlert.

Neoliberalizmus és fasizmus ma

A fasizmusra akkor van szükség, amikor a tőke már minden esz-
közt kimerített. Ukrajnában az elmúlt harminc évben a polgári 
demokrácia minden formáját kipróbálták. Nem tudták megaka-
dályozni a helyzet romlását, a szegénység növekedését, a társa-
dalmi feszültségek növekedését.

Eleinte úgy gondolták, hogy elég kitiltani a kommunistákat a 
parlamentből. Nem volt elég! Olyan eszközre volt szükség, 
amivel az embereket meg lehet zavarni, és el lehet terelni a fi -
gyelmüket a valóságos problémákról és meg lehet akadályozni, 
hogy a tömegek a szocializmus felé forduljanak. Ne feledjük! Az 
ukránok harminc éve még szocializmusban, a Szovjetunióban 
éltek, és jól éltek!

A fasizmus megzavarja a tömegeket. A recept egyszerű. Kell 
egy markáns vezető, Hitler, Mussolini, vagy akár Bandera és 
Zelenszkij. Olyasvalaki, aki jó szónok és érti a tömegpropagan-
da eszközeit.

Kell egy ellenségkép. Hitlernél a közellenség a zsidó. A mai uk-
rán fasizmusban a közellenség az orosz.

Kell egy világos küldetéstudat. Hitler a német nemzetet tekinti a 
jövő hordozójának. Az ukrán fasizmus az ukrán nemzetet.

Az Egyesült Államok és az EU ma nyíltan a fasiszta Ukrajna 
mellé állt. Oroszországot és Kínát akarja legyőzni, a neoliberális 
uralmat akarja az egész világra kiterjeszteni. A liberalizmus így 
válik korunk ellenségévé, a XXI. század fasizmusává.

D      
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Menjünk Moziba!
A Fehér Tigris
Új cikksorozattal jelentkezünk, melynek minden részében egy 
fi lmélményt ajánlunk, sajátos kiegészítéssel.

Történelem, misztikum, technika, kaland, rejtély, s ígérem, 
ha megnézik a fi lmet, még folytatni tudják majd a sort. A Fehér 
Tigris című fi lmet 2012-ben forgatták a háborús-történelmi fi l-
mek mesterei, az oroszok. 

A történet 1944-ben kezdődik. A keleti hadszíntéren meg-
magyarázhatatlan események sorára fi gyel fel a Vörös Hadsereg 
vezetése. Mind a saját katonáik tapasztalatai, mind elfogott né-
metek kihallgatásai alapján arra a következtetésre jutnak, hogy 
a német sereg rendelkezik egy szinte legyőzhetetlen, minden 
eddigi bevetéséből saját lábon, azaz saját lánctalpain távozó 
Tigris tankkal. Egy fogságba került SS azt mondja az egyik ki-
hallgatáson: „…ez a tank a német szellem, legyőzhetetlen…”

Ezzel egyidőben pedig egy szovjet harckocsivezető túléli a 
címadó „Fehér Tigrissel” vívott csatát. A harckocsija találatot 
kap, teljesen kiég, a katona testének 95 százaléka megég. Az 
erdőben hevenyészve összeütött „kórház” naturalista ábrázolá-
sa őszintén mutatja meg a nézőknek a sebesült katonák túlélési 
lehetőségeit. A túlterheltséget, a személyzet és orvosi felszerelés 
hiányát, a higiéniai körülményeket. Ennek ellenére a főhős túl-
éli rettenetes sérüléseit, s mondhatnánk, mint legújabb kori Fő-
nix születik újjá korábbi hamvaiból. Elfelejtve bár mindent, ami 
a családjához vagy múltjához kapcsolná, de főnixi voltában ré-
szesülve abban a különleges tulajdonságban, hogy megérti, amit 
a tankok mondanak. A kilőtt harckocsik elmesélik neki vesztük 
történetét, az újak pedig félelmeiket, reményeiket, aggályaikat.

Természetes, hogy egyesek csodafegyvert látnak Iván Ivanovics-
ban, mások pedig kötözni való bolondot. Ez a két vélemény a fi lm so-
rán végig vetélkedik egymással, hol egyik, hol másik kerekedve felül.

A szovjet felső vezetés elhatározza, hogy a német szupertank 
ellen egy teljesen új T-34-es modellt hoznak létre expressz idő 
alatt, amelynek meg kell vele küzdenie és le kell győzze azt.

Akik szeretik a sok technikai eszközt felvonultató, füstben, 
porban, sárban vágtató tankok látványát, azok mindenképpen 
megkapják ezt az élményt. Hol egész századok, hol csupán a fő-
hős és piciny legénysége csatázik a szellem ellen. A Fehér Tigris a 
legváratlanabb pillanatokban tűnik fel a csatatéren, majd ugyan-
így vesztik szem elől. Áthatol járhatatlan mocsarakon, erdőkön, 
megjelenik a semmiből, s válik köddé. Az utolsó hír róla, hogy 
egy csatában megrongálódott, de ismét nyoma veszett.

Az idő közben halad, egy rövid jelenetben maga a nagy H. je-
lenik meg a képernyőn, s egy árnyékban ülő személy felé pana-
szolja el monológját. Keservei között, önigazolásként kimondja, 
talán életében egyetlen egyszer az igazságot – „…mi voltunk 
elég bátrak ahhoz, hogy megtegyük, amiről Európa csak fantá-
ziált…” Hogy ez az ipari méretű népirtást, vagy a fi atal Szovjet 
állam elpusztítására tett kísérletet jelenti? Fel sem teszik az al-
kotók e kérdést, rábízzák a nézőkre. 

A sötét arc mögött pedig ki lehet? Talán egy riporter. Vagy 
valamely nyugati hatalom összeköttetést ajánló megbízottja, aki 
reménnyel kecsegteti Hitlert a szovjetek elleni közös harcra. 
Esetleg maga a Sötétség Hercege, aki felkereste kegyencét az 
utolsó út előtt, benyújtani a számlát? Én nem tudom megmon-
dani, de a Kedves Néző talán majd eldönti. 

Biztató pillanat, amikor végre Berlin elesik, német hadifoglyok 
hosszú sora bandukol a város útjain. A fogságba került tábornokok 
fel sem tudják fogni, hogy mindez megeshetett velük. Azért biztató, 
mert a néző most már tudja, hogy vége. Hogy nincs több szörnyű-
ség, nincsenek égő tankok, erdőben, sebtében elvégzett műtétek, 
mocsarakból hátunk mögé lopakodó, legyőzhetetlen szörnyek.

Ha Wagner zenéjének hallgatása közben a telefonja, vagy kar-
órája világító számlapjára néz a kedves mozirajongó, lazíthat a 
karfa szorításán és kicsit kinyújthatja a lábát, hiszen látja, hogy 
hamarosan vége a fi lmnek, alig maradt valami a vetítési időből. 
Még pár mondatban elbúcsúzik a „tankista” Iván Ivanovics és a 
sztori során századosból ezredesig avanzsált, kettes számú fősze-
replő, ha a Fehér Tigrist nem számoljuk. Az ezredes bizakodva 
néz a jövő és a várva várt béke felé, míg Főnix Iván szomorúan 
azt feleli a reményteli szavakra, hogy nem szabad örülni, hiszen 
nem pusztult el a Fenevad, vagy a Szellem(?). Várni fog 20, 25, 
akár 100 évet is, aztán majd újra előjön a semmiből.

Ez a semmi a mocsár lesz-e, ahol utoljára nyoma veszett? 
Vagy a sűrű erdő, ahonnan időnként nesztelenül osont ellenfelei 
mögé? Erre sincsen konkrét válasz. Akár egyik, akár másik is 
lehet. Vagy valami egészen új formában tűnhet fel.

És igen, végre „jönnek a betűk” ahogy régen mondtuk a fi l-
mek végén. Már biztosan lezárult a történet, aki akarja, még 
elolvashatja a stáblistát, aki elzsibbadt, felállhat és somfordálhat 
a kijárat felé. S ha kilépünk az esti utcára, élvezettel szívjuk be 
a nyári, friss levegőt, ropogtatjuk meg gémberedett ízületeinket 
és sétálunk hazafelé. Közben pedig nem gondolunk arra, amiket 
a szereplők kimondtak a fülünk hallatára, a szemünk láttára: 
hogy a legyőzhetetlennek tűnő szörny az akkori német szellem, 
hogy Hitler az akkori Európa, azaz a Nyugat dédelgetett fantá-
ziáját valósította meg a keleti háborújával, s hogy a szörny eltűnt 
ugyan, régóta nem látták, de nem sikerült legyőzni, elpusztítani. 
A fasizmus él, ha rejtőzik is, évek vagy évtizedek múlva vissza 
fog térni, megpróbálja elvenni ismét, amit magának követelt. 

Jó mozit, jó szórakozást!
K  Z



Békét, jó egészséget és sok örömet 
önöknek, pedagógusok!

Tisztelt pedagógusok!

A Munkáspárt nevében tisztelettel 
köszöntöm Önöket a Pedagógus 
Nap alkalmából.

Ezen a napon egy pillanatra 
felidézzük egykori tanárainkat. 
Azokat a pedagógusokat, akik 
tanítottak és neveltek bennünket. 
Ismereteket adtak, erkölcsi tartást, 
szellemi és lelki iránytűt egy 
egész életre.

A mai napon Önöket köszöntjük, 
a pedagógusok mai nemzedékét. 
Tiszteljük Önöket és bízunk 
Önökben. 

Önökre bíztuk gyermekeinket és unokáinkat. 

Önöktől várjuk, hogy korszerű tudást adjanak nekik. 

Önöktől várjuk, Önöktől reméljük, 
hogy ember lesz a gyerekből.

Tudjuk, hogy sokat várunk Önöktől. Sok mindent 
nekünk, szülőknek, nagyszülőknek kellene 
megtennünk, de nem tesszük. 

Sok mindent az államnak, a társadalomnak kellene 
megtennie, de nem teszi.

Köszönjük Önöknek a munkájukat, az emberségüket, 
a kitartásukat.

A mi dolgunk, hogy segítsünk Önöknek. 
A politikusok dolga, hogy legjobb feltételeket 
teremtsék meg az Önök munkájához. 
A pártok, a kormányok dolga, hogy előteremtsék 
a pénzt az oktatáshoz. Lehetőleg minél többet!

A mi dolgunk, hogy békét, békés életet teremtsünk 
Önöknek. Ígérem, hogy a Munkáspárt mindent 
megtesz azért, hogy kimaradjunk a mostani 
háborúból, és azért is, hogy a háború érjen véget.

A mi dolgunk, hogy olyan viszonyokat teremtsünk, 
amelyekben a tudás, a tisztesség a legfőbb érték. 
A mai világ nem ilyen. Ma a pénz a döntő, 
nem az ember. 

Változtassuk meg! Teremtsünk olyan világot, 
ahol az ember a döntő, és nem a pénz. 
Hiszünk abban, hogy ez lehetséges.

Politikusként is azt mondom: 
ne hallgassanak a pártokra! A józaneszükre 
hallgassanak! Neveljék tisztességre 
a gyermekeinket! Készítsék fel őket a harcra 
egy jobb világért!

Békét, jó egészséget és sok örömet önöknek!

Thürmer Gyula


