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Mi jön? Mi jön? 
Ugye, nem Ugye, nem 
a fasizmus?a fasizmus?
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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

Mi jön? Ugye, nem a fasizmus?
egyetlen, és egyre nyilvánvalóbb alternatíváról, azaz a kapitaliz-
mus leváltásáról, egy új közösségi társadalom megteremtéséről. 

Már nem elég példálózni a múlttal, a gulággal és a padlás-
lesöpréssel. Hogy milyen lehet ez az új társadalom, arra Kína 
elég meggyőző és élhető, fenntartható modellt mutatott fel.

A nyugati elitben felmerült a radikális nacionalizmus, sőt 
valamilyen lightos fasizmus bevetése is. De megrettentek. 
No, nem attól, hogy Marine Le Pen vagy a német AfD szoci-
alizmust teremt. Tudták, hogy ők biztosan nem teremtenek. 
De ha ők lebontják az idejétmúlt európai intézményeket, ak-
kor akár utat nyithatnak a kommunisták előtt is.

Putyintól is két ok miatt félnek. Az erős Oroszország nem 
engedi a nyugat terjeszkedését. De még jobban tartanak at-
tól, hogy születik egy új Szovjetunió.

Jöjjön inkább liberalizmus, a nyílt társadalom, a gender! 
Jöjjenek a migránsok! Verjük szét a múltat, új bálványokra 
esküdjünk! Az okosabbja tudta, hogy Rómát egykor a római 
elit totális erkölcsi válsága tette tönkre, amire a barbárok 
csak rájátszottak. Mondom, az okosabbja tudta, de ma már 
nem ők ülnek az EU csúcsain.

Még valami történt, amit senki sem akar beismerni. A 
liberalizmus minden külön bejelentés nélkül átvette a fasiz-
mus szerepét. Még a jelszavak is hasonlóak. Egy ideológia, 
a liberalizmus; egy birodalom, az EU; egy nép, a nemzeti 
háttér nélküli európai; és persze egy vezér, egy Führer. Ez 
még nem alakult ki, többen pályáznak rá.

Hitler annak idején nem tudott megállni akkor, amikor 
már egész Európát uralta. Oroszországot is akarta. Így van 
ezzel az EU mai vezetése is. Harcolni persze nem akarnak, 
nem is nagyon tudnának. 

És akkor jött az ötlet: ráuszítani az ukránokat Oroszor-
szágra. Legyen világnézeti háború, a nyugati liberalizmus, 
az angolszász világ háborúja a nemzeti függetlenség, a haza-
fi ság eszméi ellen, az orosz nép kiiktatására!

A liberális Európa ennek érdekében segített tisztára mosni 
az ukrán fasizmust. Az ukrán vezetés zöme zsidó, ki gondolná, 
hogy ők fasiszták? Az ukrán fasizmus jó, szabaduljon el a pokol!

Megfertőződhet-e Magyarország? Szálasira már alig emlé-
keznek, a német fasiszták bűneit pedig nem ildomos úri helyen 
emlegetni. De van itt más baj! A politikai elit hallgat arról, hogy 
a magyar fasizmust nem azért vetették be Horthy idején, hogy a 
zsidóktól megszabaduljon az ország. A fasizmus a magyar tőke 
uralmát volt hivatott menteni a szocializmus erőivel szemben.

A magyar elit, liberálisok és konzervatívok, most az ukrán 
fasizmus mellé álltak. Tetszik, nem tetszik, ezzel segítik a hábo-
rú folytatását. A háború pedig hozza az infl ációt, a hiányt, a nél-
külözést, a nyomort. És akkor mi jön? Ugye, nem a fasizmus?2

„Fasizmus? Az micsoda? Olyan már nincs!” – vélik sokan. 
Fasizmus pedig van! Ukrajnában állami politika lett. A fa-
siszta eszmék elindultak Európa felé is, és csak idő kérdése, 
hogy az európai tőke mikor dönt úgy, hogy nincs más megol-
dás a válságra, mint a fasizmus.

De beszéljünk világosan! A fasizmus a tőke szélsőséges eszkö-
ze a tőke uralmának megmentésére. „Tőke és Fasizmus jegyesek” 
– írta József Attila, aki közelről ismerte a 20. századi fasizmust.

A tőkés Európa, pontosabban a politikai és szellemi elit, 
1945 óta egymásra licitálva szidja a fasizmust, közben min-
dent megtesz a fasizmus, mint eszköz átmentésére. Jól jön az 
később, ha nagy lesz a baj!  

Első lépésben összemosták a fasizmust és a kommuniz-
must. A cél nem a fasizmus leleplezése volt. Az már megtör-
tént 1946-ban. Akkor szó sem lehetett összemosásról. Még 
mindenki tudta, hogy a fasizmustól a szovjet katona mentet-
te meg Európa népeit.

A cél a szocializmus hiteltelenítése, befeketítése, sőt kriminali-
zálása volt. Európa ne akarjon többé olyan világot, ahol nem a pénz 
és a tőke uralkodik, hanem az emberek! Az idősebbek, az igazság 
tudói, féljenek, rettegjenek! A fi atalok pedig higgyenek a szabad 
világban, az amerikai demokráciában, a pénz mindenhatóságában!

Európa nyugati része némi demokráciát is játszott. Meg-
tűrte Marxot, nem tiltotta a vörös csillagot sem. A kommu-
nistákat se csukták le, csak a médiától és a hatalomtól zárták 
el őket. A rendszerváltó keletiek 1989-90-ben azonban vért 
akartak. Meg is tették volna, de Amerika nem engedte. Ne-
hogy visszájára forduljanak a dolgok! Tiltsátok a komcsikat, 
utálja meg őket a világ, de akasztások ne legyenek!

Második lépcsőben kitaláltak egy óriási trükköt. Mond-
juk azt, hogy fasizmus ott van, ahol bántják a zsidókat! Eb-
ből két dolog is következhet. Ahol nem bántják a zsidókat, 
ott nincs fasizmus. Ha a múlt eseményeiből kivonjuk a ho-
lokausztot, akkor a fasizmust az államkapitalizmus egyik 
radikális módszerévé lehet szelídíteni, sőt piedesztálra lehet 
emelni, hiszen küzdött a „bolsevik pestis” ellen. Szörnyű!

A tőkés Európának évtizedeken át nem volt szüksége a 
fasizmusra. Jólét volt, elégedett népek, terjeszkedő Európai 
Unió. Az emberek elhitték, hogy az Amerikából áthozott de-
mokrácia a jólét feltétele, úgyhogy nem kell ugrálni!

A jólét hosszú időre tünetmentessé tette a kapitalista 
rendszer betegségét, de az nem múlt el. A 2008-as válság és 
minden, ami ezután jött, ágyba kényszerítette az európai ka-
pitalizmust. Szűnni nem akaró magas láz, és minden egyéb, 

ami ezzel jár.
Megoldást máig se találtak, de rengeteg mindent 

kitaláltak, hogy az emberek fi gyelmét elvonják az 
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Elég a szankciókból!

Belarusz-Kuba: 
megleszünk a nyugat 
nélkül is!

Joe, ne játssz a tűzzel, 
megégetheted magad!

Románia nem barátunk 
és sohasem lesz az

Kerítsük be Kínát!

A szankciók háborúhoz vezetnek, nem békéhez! Követeljük a 
szankciók megszüntetését! Követeljük az energiaárak befa-
gyasztását a 2021. júniusi szinten! Követeljük az amerikai sűrí-
tett gáz importjának leállítását és az Északi Áramlat-2 azonnali 
üzembehelyezését! Ezek a Német Kommunista Párt követelései. 
Igazuk van!

Belarusz az első európai állam, amely elismerte a Kuba 
által kifejlesztett és gyártott covidellenes oltóanyagot, a 
Soberana Plus-t. Az USA és az EU szankciói mindkét or-
szágot sújtják. De nem ijednek meg. Megleszünk a nyugat 
nélkül is! Egymás tudományos és technikai eredményei-
nek átvétele, a nyugati import helyettesítése más termékkel 
biztos kiutat kínál a nehézségekből.

A NATO és az USA uralni akarja az Indiai és a Csendes-óce-
án térségét is, bekeríteni Kínát. Ez derült ki a térség vezérkari 
főnökeinek ausztráliai tanácskozásán. A fórumot az ausztrál 
vezérkar és az Csendes Óceáni USA-csapatok pa-
rancsnoksága rendezte. 30 ország vett részt, továb-
bá a NATO.

Klaus Iohannis román elnök élesen bírálta Orbán Viktor 
tusványosi beszédét, és a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetségtől (RMDSZ) is magyarázatot vár amiatt, hogy 
a politikusaik megtapsolták a beszédet. Iohannis szíve joga 
azt gondolni az Orbán-beszédről, amit akar. De Magyaror-
szág szövetségese a NATO-ban és az EU-ban. A szövetsé-
geseket nem illik cseszegetni. Sajnos, Románia mindenben 
ellene tesz nem csak Orbánnak, hanem általában Magyar-
országnak. Románia nem barátunk és sohasem lesz az. 
Iohannis is inkább Rutte holland miniszterelnökkel haver-
kodik, aki szívből utálja Magyarországot.

Két óra húsz percig beszélt egymással telefonon Hszi Csin-ping 
kínai és Joe Biden amerikai elnök. A beszélgetést az amerikai 
fél kérte. Hszi világosan megmondta, hogy a világ békéje ma 
döntő mértékben Kínától és az USA-tól függ. Ha az USA Taj-
vant Kína ellen akarja fordítani, az beláthatatlan konfl iktushoz 
vezet. „Aki a tűzzel játszik, megégetheti magát!” – hangzott a 
kínai fi gyelmeztetés.
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Miniszter Úr, pénzért feladjuk 
a maradék függetlenségünket?

Miniszter Úr, 
ki ellen fegyverkezünk?

Az ársapka le van 
zsugázva

Jönnek a digitális 
katonák?

„A magyar kormányon nem fog múlni az Európai Unióval történő meg-
állapodás a helyreállítási és ellenállóképességi alapról (RRF)” – közölte 
Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter múlt pénteken újságírókkal. 
Ez mit jelent, Miniszter Úr? Az EU bármit követelhet, és mi teljesítjük? 
Átírjuk a törvényeinket az EU szájíze szerint? Pénzért feladjuk a maradék 
függetlenségünket?

Érdemes a Magyar Közlönyt böngészni. Min-
den disznóság kiderül belőle, vagy csaknem 
minden. A múlt héten jelent meg a kormány 
1375/2022. számú határozata, amellyel 34.5 
milliárd forint „többletforrás biztosításáról” 
dönt” a katona egyéni felszerelésének fejlesz-
tése” céljából. A téma jó tíz éve napirenden 
van, és a pénz eddig is ment. A kérdés hova 
és mire? Milyen célra ruházzuk fel a katoná-
kat a legdrágább híradástechnikai eszközök-
kel, kézi fegyverekkel és speciális ruházattal. 
Tényleg „digitális katonákra” van szükség?

A kormány folyamatosan hülyíti a népet. 
Megvédjük a rezsicsökkentést, az üzem-
anyag ársapkát – mondja Gulyás Gergely. 
Aztán jön Hernádi Zsolt, a MOL vezére 
és közli: vagy drága benzin vagy semmi-
lyen benzin, válasszatok, magyar testvére-
im! Választás persze nincs. Minden le van 

zsugázva Rogánnal, Gulyással, 
hogy mást ne is említsünk.  Te 
pedig fi zetni fogsz.

Hegedüs: szeretem Orbánt, nem 
szeretem, de mégis szeretem

Hegedüs Zsuzsa nem tagadta meg liberális értelmiségi mivoltát. Eddig havi 1 
millió forintért volt főtanácsadó a miniszterelnöknél.  Bepipult Orbán tusványosi 
beszédére, és lemondott. De aztán visszatáncolt. Egy millió az bizony egy mil-
lió! Hegedüs 1969-ben az ELTE-n szerzett bölcsészdiplomát. A szocialista Ma-
gyarország nem volt jó neki, 1976-ban disszidált Franciaországba. Aztán visz-
szajött. Nem kellett volna.

„Magyarország már jövőre eléri a korábban 2024-re tervezett és a NATO által 
is elvárt honvédelmi kiadási szintet, s ez a következő években is fenntartható” 
– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Általában 
nem kell fegyver, csak konkrétan valakik ellen. A miniszterelnök Tusványoson 
kijelentette, hogy Oroszország nem támadja meg a NATO-t, bennünket meg 
pláne nem. Nyilván igaza van, mert az oroszok nem hülyék. Akkor ki ellen fegy-
verkezünk? Miért szórjuk a pénzt, ahelyett, hogy a rezsicsökkentést védenénk?
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Elvtársunk, barátunk, harcostársunk volt
Búcsúzunk Kajli Béla elvtárstól

Szomorú hírt kaptunk a múlt héten.  Életének 78. évében 
hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt Kajli Béla elv-
társ, a Magyar Munkáspárt alapító tagja, a párt Elnökségé-
nek tagja, a Budapesti Pártszervezet elnöke.

„Munkáscsaládból származom. Nős vagyok, két fi am van. 
Kőbányán harminc évet dolgoztam. Itt voltam ipari tanuló, 
majd géplakatosként dolgoztam a Lampartban. Esti tagoza-
ton technikusi oklevelet szereztem. Politológiai tanulmányo-
kat is folytattam, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán 
szereztem diplomát” – írta egyszer önmagáról.

Kajli Béla is kétéletű ember volt, mint sokan mások a nem-
zedékéből. A rendszerváltás előtt pártmunkásként, a Mun-
kásőrség kőbányai parancsnokaként becsülettel védte a ma-
gyar szocializmust. Elvtársait, beosztottjait, munkatársait a 
szocializmus ügye iránti hűségre, precizitásra, fegyelmezett 
munkára nevelte. 

1989 fordulatot hozott életében. Az MSZMP 1989. októbe-
ri kongresszusán egyike volt azoknak, akik nemet mondtak 
a kádári MSZMP feloszlatására és az MSZP 
létrehozására. Érezte, tudta, hogy az MSZMP 
szétverése egyenesen vezet a kapitalizmushoz.

A Munkásőrséget a Németh-kormány lefegy-
verezte és feloszlatta, amit Kajli elvtárs soha-
sem tudott megbocsájtani. A Munkásőrséget 
tisztességes emberek tisztességes szerveze-
tének tartotta. Egykori harcostársaival évti-
zedeken át tartotta a kapcsolatot. A Munkás-
őrséget a legemberibb szavakkal idézte fel 
néhány éve „A munkásőrség – interjúkönyv” 
című könyvben is.

1989 őszén Kajli elvtárs csatlakozott az új-
jászerveződő MSZMP-hez, a mai Munkás-
párthoz. Kezdettől fogva vallotta, hogy a 
Munkáspárt folytatja a magyar munkásmoz-
galom hagyományait, őrzi és védi a szoci-
alizmus értékeit.  Részt vett a Munkáspárt 
alapító kongresszusán, és szervezte a pártot 
Kőbányán.

Az MSZMP-be 1968-ban lépett be, és élete 
végéig tagja volt a Munkáspártnak. Bármilyen 
tisztségre kérte fel a párt, bárhol is volt szük-
ség munkájára, mindig számíthattunk Kajli 
elvtársra. Tagja volt a Központi Bizottságnak, 
a párt Elnökségének. A Pénzügyi Ellenőrző Bi-
zottság elnökeként tisztességgel őrködött a párt 
pénzügyi rendje és tisztasága felett. Több ízben 
vállalta a budapesti pártszervezet vezetését.

A Munkáspárt nagy sorsfordulóin mindig kö-
vetkezetesen védelmezte a párt marxista-leni-
nista irányvonalát, baloldali, nemzeti, ellenzé-
ki politikáját.

Több alkalommal vállalta a Munkáspárt jelöltségét a parla-
menti és önkormányzati választásokon. Kőbányai kötődése 
is ösztönözte arra, hogy dolgozzon a rendszerváltás kárval-
lottjai helyzetének javításáért. Elítélte a rendszerváltás pusz-
tításait, követelte, hogy a megszűnt, leépült üzemek, gyárak 
helyén új munkahelyek létesüljenek.

Igazi közösségi ember volt, életvidám, derűlátó. Pártmunkás 
volt a szó legnemesebb értelmében, pártvezető a javából.

A Munkáspárt tagjai tisztelték, becsülték, szerették őt. A párt 
a Munkáspárt Aranyjelvénye, majd a Munkáspárt Aranyjel-
vénye Rubinnal kitüntetéssel ismerte el munkáját.

Kajli elvtárs közéleti munkája elválaszthatatlan volt a család-
tól. Felesége is élete végéig tagja volt a pártnak és minden 
segítséget megadott férjének, hogy tudja végezni a politikai 
munkáját. Anyagilag is támogatták a Munkáspártot.

Kajli Béla elvtárs élete példa a Munkáspárt mai nemzedékei 
számára. Emlékét tisztelettel megőrizzük.
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Nem akarsz elpusztulni, harcolj a pénz, 
a tőke uralma ellen!

A miniszterelnök drámai bejelentést tett július 29-én. „Amikor 
egy terméknek, egy létfenntartási terméknek a mennyiségét 
korlátozni kell, az már a háborús gazdaság előszobája. Itt va-
gyunk most, és ha Brüsszel nem változtat, amit kívánok, hogy 
sikerüljön közösen változtatnunk, akkor októbertől egy hábo-
rús gazdasági helyzetre kell számítani egész Európában.”

Háborús gazdaság, helyesebben szólva hadigazdaság háború-
ban álló országban van. Háborúban akkor áll egy ország, ha 
fegyveres erői részesei a háborúnak saját területen vagy má-
sutt, ha a nemzeti erőforrásokat a háború céljaira használják.  
Háborúban áll-e Magyarország?

Magyarország nem vesz részt sem katonával, sem fegyverrel 
az Ukrajna területén folyó háborúban. Magyarország terüle-
tén egyelőre nincsenek idegen fegyveres erők, amelyek kap-
csolódnának az ukrajnai háborúhoz.

Néhány területen azonban Magyarország részese a háborúnak

Egy, Magyarország részese az EU, mint szövetségi rendszer 
háborús intézkedéseinek. Megszavazza a szankciókat, tudva 
annak következményeit. Hozzájárul a fegyverszállítások fi -
nanszírozásához is.

Kettő, Magyarország részben vagy egészében fedezi az ame-
rikai és más NATO-csapatok magyarországi telepítése előké-
szítésének költségeit. A katonák nyilván nem a mezőn fognak 
sátrat verni, hanem megfelelő infrastruktúrára van szükség. 
Erről a kormány hallgat, mint a sír.

Három, Magyarország részt vesz az egyik háborús fél, Uk-
rajna gazdasági túlélésének biztosításában. Ennek része a 
menekültek befogadása, átmeneti segítése. A kormány sze-
rint júliusig 1,3 millió ember utazott át rajtunk, közel 30 
ezren kaptak menedéket. Félretéve most a dolog emberi ol-
dalát, ez segíti az ukrán vezetést, hiszen óriási terhet vesz 
le a vállukról. Az ukrán sebesültek fogadása sem általában 
humanitárius aktus, hanem egy hadviselő félnek nyújtott 
anyagi és technikai segítség.

Négy, Magyarország részt vesz az Oroszország elleni média-
háborúban. A kábeltelevíziókban az orosz adásokat felfüg-
gesztették és bevezettek két-három ukrán adást. A liberális 
média teljes mértékben ukránpárti, a konzervatív média is 
zömében az ukránokhoz húz.

Öt, a háborúra hivatkozva a kormány felgyorsította a 3500 
milliárdra tervezett haderőfejlesztést. A kiadások már 2023-
ban elérik a GDP 2 százalékát. 35 milliárdot sürgősen elköl-
tenek „a katona egyéni felszerelésének fejlesztésére”. Folyik 
határvadász egységek felállítása, ki tudja, mennyiért.

Hat, a kormány szintén a háborúra hivatkozva lé-
nyegesen átalakítja a kormányzás rendjét. A vá-
lasztási győzelem után azonnal módosították az 

alaptörvényt, lehetővé téve, hogy a kormány veszélyhelyzetet 
hirdessen a szomszédos országban fennálló fegyveres konf-
liktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén 
is. Júliusban létrehozták a Védelmi Tanácsot. Ez olyan ha-
talmi koncentrációt jelent, amit csak háború esetén szoktak 
alkalmazni.

Hét, a kormány részben a covid tapasztalatai alapján, részben 
háborúra készülve jelentős lépéseket tervez az ország önellá-
tásának biztosítására, különösen a mezőgazdaság, az egész-
ségügyi ipar, a hadipar területén. 

Egy állam háborús részvételének mértéke és módja függ a 
védelmi képességétől.  Az állam védelmi képességének alap-
ját a fegyveres erők mennyisége, minősége, harckészültségi 
állapota és harci lehetőségei alkotják. Az ország védelmi ké-
pessége azonban nem merül ki a hadsereg erejében. Fontos 
tényezői továbbá a gazdaság, a tudomány és a technika ál-
lapota, a lakosság mennyisége és minősége, készenléte egy 
esetleges háborúra.

Háború esetén az állam megköveteli az erők maximális 
igénybevételét és a katonai céloknak történő alárendelését. 
Ebben az esetben is szükség van azonban a polgári szükség-
letek minimumának kielégítésére.

Mit jelent a polgári szükségletek minimuma? Azt a szintet, 
amelyen a lakosság minimális élelmezése, lakhatása, munka-
végzése még biztosítható anélkül, hogy a csökkentések társa-
dalmi robbanáshoz vezetnének.

2010 óta a kormány, a nagytőke és a társadalom között hallga-
tólagos megegyezés létezett. A kormány ideiglenesen elvont 
pénzeket a nagytőkétől, és különböző juttatásokban részesí-
tette az embereket. A nagytőke elfogadta az átmeneti elvo-
násokat, mert cserébe társadalmi békét és stabilitást kapott. 
A tömegek is elfogadták, mert javultak az életkörülményeik, 
bár igaz, korlátozták jogaikat. 

A covid leküzdése sokba került. Ezt tetézik a háborúval kap-
csolatos kiadások. A nagytőke nem kívánja tovább fi nanszí-
rozni a kormány szociális gyámkodását. Ebben partnerük az 
EU, mely szeretné a magyar politika irányát megváltoztatni, 
és alárendelni az EU liberális erőinek.

Az Orbán-kormány kormány mozgástere korlátozott. Egy, 
követeli a békét, de semmilyen befolyása sincs az EU, illetve 
az USA politikai döntésére.  Szakítani a szövetségi rendszer-
rel nem mer. Úszik az árral, bízva abban, hogy lesznek kevés-
bé rossz helyzetek.

Kettő, a nagytőke érdeke a gazdaság zavartalan működése, 
a háborús profi tból való részesedés. Ezt jelzi az is, hogy a 
kormány beszállt az ukrán búzaszállításokba, ami ugyan 
beruházásokat igényel, de profi tot is hoz. A kormány je-
lentős mértékben a nagytőkére támaszkodik. Úgy a milli-
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árdosok megadóztatása, a terhek egyenlő elosztása szóba 
se jön.

A kormány tisztában van azzal, hogy a lakosság negatívan 
reagál a terhek növekedésére. A kormány ennek ellenére a 
lakosságra teszi a háborús terheket, legfeljebb lassított és 
fokozatos mértékben. Abban bíznak, hogy a tömegek nem 
akarnak rendszerellenes fellépést, vagy ha akarnak is, nem 
képesek rá.

Mire lehet számítani? Egy, az EU folytathatja az USA nyo-
mására a gazdasági szankciókat és adhat még több fegyvert 
Ukrajnának. Ebben az esetben tovább nőnek az árak, az ál-
lam több pénzzel járul hozzá az EU akcióihoz. A lakossági 
terhek is lényegesen megnőnek

Kettő, az USA és a NATO nem lép be közvetlenül a hábo-
rúba, de egyes országok csatlakozhatnak. Lengyelország 
„segítséget nyújthat” Nyugat-Ukrajnában, Románia Moldo-
vában. Sokat beszélnek Magyarország „segítségnyújtásáról” 
Kárpátalján. Ez már közvetlen háborús részvételt jelentene, 
óriásira növelve a hadviselés költségeit.

Magyarországnak nincsenek friss tapasztalatai arról, hogy 
mire képes a Honvédség. Arról sincs tapasztalat, hogy a ma-
gyar gazdaság háború esetén képes-e a hadsereget ellátni. 
Végül nem tudni, hogy miként reagálnak a tömegek, ha ösz-
szeomlik az élelmiszerellátás, ha leállnak a kórházak, ha nem 
lesz villany. Miként reagálnak, ha amerikai járőrök pásztáz-
nak a városokban. Nem tudjuk, de sejteni lehet.

Mit tehetünk mi? 

Meg kell mutatni a hatalomnak, hogy nem akarjuk viselni a 
háború költségeit. Nem elég otthon elégedetlenkedni, harcol-
ni kell. Ki kell menni az utcára! A civileknek, szakszerveze-
teknek, magán embereknek!

Követelnünk kell, hogy adóztassák meg a milliárdosokat. 

Meg kell mutatni a hatalomnak és rajtuk keresztül az EU-
nak, hogy büntetlenül nem teheti próbára a magyarok tűrőké-
pességet. Ha Magyarországon megszűnik a társadalmi béke, 
az kihatással lesz az egész térségre, sőt Európára. Ne játssza-
nak a tűzzel!

Követeljük, hogy a kormány tegyen meg mindent a békéért, a 
megegyezésért Oroszországgal!
Fogjunk össze mindenkivel, aki a háború ellen van, és kiáll a 
függetlenségünkért!

Külföldi barátainkkal karöltve meg kell értetnünk Európa 
uraival, hogy nem akarunk harmadik világháborút, nem aka-
runk elpusztulni azért, hogy ők gazdagodjanak. És nem csak 
tiltakozunk, de cselekedni is fogunk. Nemzeti és nemzetközi 
keretekben egyaránt.

Világosan ki kell mondanunk: a háború a tőke szülötte. A 
tőkés USA és EU felelős a mostani háborúért. A kapitaliz-
mus pusztulásba visz bennünket. Meg kell érteni, 
hogy addig kell megdönteni a pénz, a tőke ural-
mát, amig élünk. Harcra fel!
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A marxizmusnak kell utat mutatnia az emberiségnek
Marxista pártok világtalálkozója
Július 25-én sor került a Kínai Kommunista Párt szervezésében 
a marxista pártok világtalálkozójára online formában. Több mint 
70 országból több mint 100 marxista és más baloldali párt és 
szervezet vett részt. Európából többek között a cseh, a magyar, 
a portugál, az orosz, a belarusz, a spanyol párt volt jelen. A ta-
nácskozást Hszi Csin-ping, a Kínai KP főtitkára mellett üdvözölte 
Nguyen Phu Trong, a Vietnami KP és Miguel Diaz-Canel, a Ku-
bai KP vezetője. A tanácskozáson felszólalt Gennagyij Zjuganov, 
az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának elnöke is. Ma-
gyar részről Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke vett részt.

 
Hszi Csin-ping, a Kínai Kommunista Párt főtitkára a marxista 
pártok világtalálkozójára küldött üdvözletében kiemelte: a mar-
xizmus nyitott, fejlődő elmélet. Csak akkor fejti ki teljes életké-
pességét, ha a konkrét nemzeti sajátosságok és az adott korszak 
fi gyelembevételével alkalmazzák.

A marxizmus a 21. században a világ marxista pártjai erőfeszí-
téseinek köszönhetően új távlatokat nyit, bizonyítva életképességét.

A Kínai KP a marxizmus alapelveit integrálja Kína speciális 
viszonyaival, a nemes kínai kultúrával, adaptálja a marxizmust 
a kínai helyzethez és a mai korhoz, és töretlenül halad a kínai 
sajátosságú szocializmus útján.

Száz éve nem látott mély változások mennek végbe a világ-
ban, és az emberiség történelmi válaszút előtt áll. A marxista 
pártok felelőssége, hogy a marxizmust alkalmazzák a konkrét 
nemzeti viszonyoknak és a kor követelményeinek megfelelően, 
és az igazság fényével utat mutassanak az emberiségnek.

A Kínai KP kész erősíteni az együttműködést és a párbeszé-
det a világ marxista pártjaival, szem előtt tartva a pártok nemze-
ti körülményeit és a kor sajátosságait és velük együtt gazdagíta-
ni és fejleszteni a marxizmust annak érdekében, hogy az igazság 
nagy erejét megmutatva együtt járuljanak hozzá az emberiség 
közös jövőjének építéséhez.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Kubai Kommunista Párt KB 
első titkára, államelnök üzenetében kiemelte: a marxizmus ke-
letkezése óta a munkásosztály nemzeti és nemzetközi fegyvere. 
Tudományos alapul szolgál a társadalmi átalakulások megvaló-
sításához. A marxizmus képes az önfejlődésre, a tapasztalatok 
konkrét elemzésére anélkül, hogy dogmaként kezelné a forrada-
lom kérdését.

Kubában a marxizmus összeforrott a nemzeti forradalmi 
mozgalmak legjobb hagyományaival. José Marti és Fidel Castro 
Ruz eszméi mai is lelkesítő erőt jelentenek a kubai forradalmá-
rok számára.

Marxistának lenni nekünk, kubaiaknak azt jelenti, hogy fo-
lyamatosan értékeljük a konkrét helyzetet, alkalmazzuk a tár-
sadalomtudományok eredményeit, összevetjük a történelmi ta-
pasztalatokat a mai kihívásokkal.

A Kubai KP 8. kongresszusa három fő területet jelölt ki: a 
gazdasági küzdelem, egység és harc a békéért, eszmei szilárd-
ság. Kuba fenntartja a folyamatosságot a múlttal, az új kihívá-
sokra keresi az új válaszokat. A célunk a virágzó, fenntartható 
és demokratikus szocializmus.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a szocializmus jelenti az 
egyetlen utat a kapitalizmus meghaladására. A tőkés rendszer 
irracionális, fenntarthatatlanok azok az értékek, amelyekre épül.

A „kommunizmus kísértete” újra visszatért, magasra emelve 
a remény zászlóit. A szocializmus ellenfelei ezért kezdtek min-
den korábbinál agresszívabb támadásokba. Bevetik a nem ha-
gyományos háborúk teljes eszköztárát, dezinformációs média-
háborút folytatnak, a civilszervezetek és közösségi fórumok fel-
használásával megkísérlik megrendíteni a kubai szocializmust.

Kína ma világméretekben politikai és gazdasági példaként szol-
gál. Eredményei ösztönző erőt jelentenek más országok számára.  
Kína hozzájárulása a marxista-leninista elmélethez, a kínai sajá-
tosságú szocializmus, és Hszi Csin-ping elnök gondolatai a mai 
korszakra vonatkozóan, fontos tapasztalatot jelentenek a szocia-
lista országok, a világ kommunista és más baloldali erői számára.

 
Gennagyij Zjuganov beszédében hangsúlyozta, hogy a vi-
lág rohamosan változik. Egyre mélyül a kapitalizmus válsága, 
amely a tőke természetéből fakad. Nő a világháború veszélye, 
az USA növeli a NATO erőit és új szövetségeket hoz létre. Ilyen 
helyzetben nagyon fontos a marxista pártok közötti párbeszéd 
és együttműködés.

A szocialista Kína lett a haladás mozgatóereje, utat mutatva 
az egész emberiségnek. Kína tapasztalatai ma már univerzális 
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jelentőségűek. Tanulmányoznunk kell a kínai tapasztalatokat 
és alkalmazni őket az egyes országok nemzeti sajátosságainak 
megfelelően.

A társadalmi haladásban fontos tapasztalatokat szerzett Vi-
etnam, Kuba, a Koreai NDK, Laosz. A szuverén fejlődés nagy-
szerű példáit mutatja Belarusz, Venezuela, Dél-Afrikai Köztár-
saság, Nicaragua és mások.

A Kínai Népköztársaság 1949 óta néhány évtized alatt olyan 
fejlődést ért el, ami más országoknál évszázadokat igényelt. A 
kínai gazdaság és társadalom stabilan fejlődik, bizonyítva a 
szocializmus alkotó potenciálját.

A Szovjetunió tragikus tapasztalata megmutatta, hogy a kom-
munista párt vezető szerepéről való lemondás káoszba sodorja 
a társadalmat és utat nyit a kapitalista restauráció előtt. Éppen 
ezért nagy jelentősége van annak, hogy a Kínai Kommunista 
Párt megőrizte, sőt erősíti és fejleszti a párt vezető szerepét.

Kína alkotó módon alkalmazza a marxizmus alapelveit a kí-
nai valóság körülményei között. Kína sikereinek titka az, hogy 
mind elméleti, mind gyakorlati szinten megőrizték és továbbfej-
lesztették a szocializmus eszméjét.

A 20. században az orosz kommunisták voltak azok, akik be-
bizonyították: a tőkés rendszernek igenis van alternatívája, ez 
pedig a szocializmus. Most, a 21. században Kína eredményei 
mutatják ugyanezt meggyőző erővel.

Hszi Csin-ping gondolatai a kínai sajátosságú szocializmus 
eszméjének mai alkalmazásáról fontos hozzájárulást jelentenek 
a marxizmus fejlődéséhez. Világosan mutatják, hogy miként le-
het a 21. században alkalmazni Marx, Engels és Lenin eszméit.

A valóság elméleti elemzése rendkívül fontos a kommunis-
ták számára. Lenin sokszor elmondta, hogy a marxizmus lelke 
a konkrét helyzet konkrét elemzése. Sztálin is utalt arra, hogy a 
marxizmus a fejlődése során nem mondhat le az új tapasztala-
tokról és ismeretekről.

Pártjainkat aggasztja a nemzetközi feszültség növekedése. 
Az emberiség közös jövőjének koncepciója az egyetlen értel-
mes megoldás, ami feltételezi az államok szuverenitásának 
maradéktalan tiszteletben tartását, a népek hagyományainak és 
nemzeti értékeinek megőrzését.

A kommunista pártok feladata, hogy együtt küzdjenek az 
imperialista fenyegetés, a reakció és a fasizmus ellen.

Nguyen Phu Trong üzenetében kiemelte, hogy a marxista 
pártok tanácskozásának nagy jelentősége van. Kifejezi a pár-
tok elkötelezettségét a marizmus iránt és lehetővé teszi a vé-
leménycserét a marxizmus konkrét nemzeti alkalmazásáról. 
Gratulált a Kínai Kommunista Pártnak a szocializmus épí-

tésében elért sikerekhez, a marxizmus-leninizmus innovatív 
alkalmazásához.

Vietnamban Ho Chi Minh gondolatai, a többi testvérpárt ta-
pasztalatainak elemzése jelentik a marxizmus-leninizmus inno-
vatív alkalmazását.  A marxizmus-leninizmus és Ho Chi Minh 
eszméi képezik immáron kilencven éve a Vietnami Kommunis-
ta Párt ideológiai alapját.

A vietnami párt fontosnak tartja a marxista pártokkal és más 
haladó erőkkel való együttműködés bővítését.

 ***
A marxista pártok világtalálkozója fontos esemény volt – 
mondta el Thürmer Gyula a találkozó után.

Megmutatta, hogy a jelenlévő politikai pártok egyetértenek a 
marxizmus alkotó alkalmazásában, elismerik a nemzeti sajátos-
ságokat, amelyek között a pártok alkalmazzák a szocializmus 
közös elveit. Egyetértés volt abban is, hogy a szocializmus nem 
dogma, és a konkrét helyzet konkrét elemzése teszi lehetővé az 
új kérdések korszerű megválaszolását.

A részvevő pártok támogatásukról biztosították a Kínai 
Kommunista Pártot, elismerve és hangsúlyozva, hogy Kínában 
a szocializmus építése folyik a nemzeti sajátosságok között.

Egyetértés volt abban is, hogy szükség van a marxista pártok 
nemzetközi együttműködésére. A mostani találkozó tanulságos 
új formát jelentett. Egy párt szervezte, online tanácskozás volt. 
Magas szintű részvételt sikerült biztosítani. Viszonylag rövid 
idő, hat óra alatt sikerült értékes munkát végezni.

Európa fontos nagy pártjai voltak jelen, melyek ma az euró-
pai mozgalom gerincét adják. Néhány nagy párt nem vett részt. 
Ők jelenleg másként látják a kínai szocializmust és másként vé-
lekednek a szocializmus több elméleti kérdéséről. 

Figyelemreméltó, hogy a tanácskozáson senki sem bírált má-
sokat. A kínai fél sem tett olyan megjegyzést, hogy másoknak kö-
vetniük kell a kínai felfogást. Kína senkire sem erőlteti a nézeteit.

A Magyar Munkáspárt meghívása a világtalálkozóra meg-
mutatta, hogy a Munkáspárt politikáját ismerik és értékelik 
Kínában, és politikánk egybecseng a világ nagy pártjainak 
véleményével.

Nem volt szükség közös dokumentum elfogadására, ami 
általában nehezíti a nemzetközi találkozók megtartását. 
Azokról a kérdésekről volt szó, amiért a tanácskozást ösz-
szehívták. Nem beszéltünk konkrétan az ukrajnai háborúról, 
mert nem ez volt a kérdés, és erre vannak más fórumok. Vi-
szont közösen üzentünk a világnak: a szocializmust tekintjük 
az emberiség jövőjének. Meggyőződésünk, hogy a 
kapitalizmus nem fenntartható és a világ a szocia-
lizmus felé halad.
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A jó megoldás neve kiegyezés Oroszországgal
Alakítsunk Békefórumot hazánk békéjének megvédéséért, 
nemzeti szuverenitásunk megerősítéséért!

Azt kívánjuk, hogy az országban mindenütt legalább annyi de-
mokrácia legyen, mint amennyit mi itt biztosítottunk, mondta 
Thürmer Gyula a Munkáspárt július 25-i monstre rendezvénye 
végén. 14 beszédet hallottunk. A szónokok sokban különböztek 
egymástól, de közös volt a szándék: a béke és az ország jobbítása.

A meghívott vendégek között volt Simó Endre, a Magyar Béke-
kör elnöke. Örömmel közöljük beszédét. 

„Amikor egy kormány békét mond és ellene cselekszik, a legke-
vesebb, amit tehetünk, hogy tiltakozzunk ellene, és követeljük, 
hogy félreérthetetlenül és megmásíthatatlanul a magyar nép bé-
keérdekét képviselje!

Örülök, hogy itt a Nyugati téren kommunisták és más világné-
zetű emberek együtt állnak ki Magyarország békéjéért, és köve-
telik a kormánytól választási ígéretének betartását!

Azt ígérték, nem hagyják, hogy hazánkat háborúba sodorják. Most 
pedig azt látjuk, hogy egyre több engedményt tesznek azoknak, akik 
nem békét akarnak Ukrajnában, hanem háborút az oroszok ellen.

Egy hete sincs, hogy honvédelmi miniszterünk Brüsszelben 
megszavazta újabb fegyverek küldését Ukrajnának. Mi magya-
rok ugyan nem adunk fegyvert Kijevnek, viszont fi nanszíroz-
zuk szövetségeseink 500 millió eurós fegyverszállítmányát a 
magyar adófi zetők pénzéből. 

Március 7-i határozatában a kormány engedélyezte NATO-erők 
Dunántúlra települését, áthaladását területünkön és légterün-
kön. Azóta az engedélyt az ország egész területére kiterjesztet-
ték. A NATO madridi csúcsértekezletén miniszterelnökünk is 
elfogadta, hogy csaknem nyolcszorosára emeljék a Kelet-Euró-
pában, így hazánkban állomásozó NATO-erők létszámát.

A kormány szabad utat biztosított a NATO-nak és vezető hatal-
mának, hogy hazánk területén és légterén keresztül fegyvert és 
lőszert szállítson  Ukrajnának.

Nem emelt vétót az ellen, hogy kibővítsék a NATO-t Finnország-
gal és Svédországgal, noha Ukrajnával szemben megtette.

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság magyar biztosa július 15-
én megingathatatlan katonai és pénzügyi támogatásáról bizto-
sította Ukrajna miniszterelnökét, Denisz Smihalt.

Július 7-én Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a magyar 
honvédség parancsnoka Kijevben titkos tárgyalást folytatott 
Valerij Zsaluzsniyijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával. 
Ukrán részről úgy értékelték a látogatását, hogy Magyarország 
Ukrajnát támogatja Oroszország ellen.

Köztársasági elnökünk, Novák Katalin, a fegyveres erők leg-
főbb parancsnoka az orosz agresszió megfékezésére alapozza 

nemzetközi tárgyalásait. Az orosz agresszió szóla-
mát Orbán Viktor is visszhangozza. Ki tudja, miért 
hunyt szemet a fölött, amit a kijevi rezsim a donbászi 

nép ellen vitt véghez nyolc éven át, kioltva 13 ezer orosz éle-
tét. Miniszterelnökünk Tusnádfürdőn, szombaton arra biztatta 
az Európai Uniót, hogy béketeremtőként álljon Oroszország és 
Ukrajna közé. Csak azt felejtette megmondani, hogy ő mit tesz 
a békéért. 

Hiszen a kormány rendre megszavazza az oroszellenes szankci-
ókat, aztán meg megyünk kunyerálni Moszkvába gázért! 

„NATO és EU szövetségeseink nem hagyják, hogy azt tegyük, 
amit szeretnénk, egyfolytában zsarolnak minket” – védekezik 
a magyar kormány a néppel szemben, mely hovatovább már 
a kenyeret is alig tudja megvenni.  Miért kell ezt hagynunk? 
Nem elég világos még, mekkora kárt okoz az Uniós politika 
nekünk? Nem elég, hogy egymillió magyar eddig is nyomor-
ban élt? Az kell nekünk, hogy azok is fázzanak, akiknek ed-
dig nem kellett? Villany helyett petróleumlámpa? Le akarunk 
gatyásodni, miközben toljuk az EU és a NATO szekerét?  Úgy 
elszabadultak az árak, hogy már csak az tudja kivédeni őket, 
akinek a fi zetését 33 százalékkal megemelik! A miniszterek. 
Másoknak pedig úgy szól a kormány üzenete, hogy „nincs itt 
a béremelés ideje”. 

Míg a hatalomnak nem gond a megélhetés, sok millió magyar-
ra elszegényedés vár. Ami tegnap még természetes volt, holnap 
luxus lesz. Luxus lesz a fűtés, a világítás, az egészséges táplál-
kozás. Persze csak akkor, ha a nép belenyugszik! Magam úgy lá-
tom, hogy társadalmi destabilizálódás veszélye fenyeget az árak 
után kullogó bérek és nyugdíjak rohamos értékvesztése miatt. 
Feltéve, ha kitartunk a rossz mellett, miközben volna jobb is! 

A jó megoldás neve kiegyezés Oroszországgal.

Szankciók helyett normális kereskedelem, kapcsolatleépítés he-
lyett  kapcsolatépítés, árokásás helyett hídverés, szembenállás 
helyett  együttműködés! 

Létezik olyan világ, amelyik nem alárendelni akar minket, ha-
nem egyenjogú partner számba vesz. Miért kellene visszauta-
sítanunk?  Ne létezne magasabb értékrend az idegen érdekek 
kiszolgálásánál, háború kockáztatásánál olyanok érdekében, 
akiknek térkép e táj?  

Mi, magyarok nem szoktuk hagyni, hogy alávessenek és el-
nyomjanak minket! Függetlenek akarunk lenni, és semlegesek 
mindkét irányban! Jó viszonyban akarunk élni Kelettel és Nyu-
gattal egyaránt! Fejlődni, haladni, boldogulni akarunk, az egy-
más iránti tisztelet, az egyenjogúság, a békés együttműködés 
erkölcsi parancsolata szerint!

Cselekedni kell, nem kell megvárni, míg a kompromisszumra 
éretlen nyugati politika örvénye minket is elnyel! Kiútra a vál-
ságból csak az képes, aki valóban nemzeti érdeket szolgál, saját 
népének érdekét!

Ezért mi, Békekörösök arra fi gyelmeztetjük népünket és a kor-
mányt, ne engedje meg, hogy a Nyugat a magyar társadalom 
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biztonságát ássa alá oroszellenes magatartásával, az orosz biz-
tonsági követelések elutasításával. Ha saját szövetségeseink 
nem hajlandók kiegyezni Oroszországgal, nélkülük kell ki-
egyeznünk vele! Ezt diktálja nemzeti érdekünk!

A Magyar Békekör felhívással fordul az emberekhez, a társa-
dalmi és politikai szervezetekhez, közösségekhez: alakítsunk 

Békefórumot hazánk békéjének megvédéséért, nemzeti szu-
verenitásunk megerősítéséért. Kérjük, jelezzék szándékukat 
mindazok, akiknek drága népünk békéje és független jövője, 
hogy együtt alakíthassuk meg a Fórum a Békéért mozgalmat! 

Kísérje nemes szolgálatunkat népünk és nemzetünk támogatása 
és szeretete!

Mit kell tudni a 
Magyar Békekörről?
A Magyar Békekör elsődleges célja megakadá-
lyozni Magyarország háborúba sodrását, felvo-
nulási tereppé változtatását Oroszország ellen. 
Békés együttélés hívei vagyunk Kelettel és 
Nyugattal egyaránt. Politikai rendezést akarunk 
Ukrajnában, és el akarunk kerülni egy európai 
háborút. Igazságos, tartós megoldást akarunk 
az Ukrajnát alkotó valamennyi nép, nemzetiség, 
nemzeti kisebbség szabadságjogainak, autonó-
miájának tiszteletben tartásával, az önrendelke-
zéshez való joguk elismeréséig bezárólag. A Ma-
gyar Békekör világnézeti előítéletek nélkül kész 
mindenkivel együttműködni hazánk, Európa és 
a világ békéjéért és a kollektív biztonságért.

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK KIMARAD, EZÉRT LEGKÖZELEBB 2022. AUGUSZTUS 19. JELENIK MEG.
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A Munkáspárt minden évben 
megemlékezik augusztus 20-ról, nemzeti 
ünnepünkről. Budapest, Salgótarján, 
Miskolc, Debrecen után az idén ismét 
Miskolc vendégei leszünk,

Rendezvény ideje: 
2022. augusztus 18. (csütörtök) 11.00 óra

Rendezvény helyszíne: 
Miskolc, Szent István tér


