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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

Független Magyarországot!
lőben van. A NATO-ban viszont ezt sem lehet meg-
tenni. Magyarország része a NATO keleti frontjának. 
Ha a front elindul, nem lehet a magyar sajátosságok-
ra, nemzeti megoldásokra hivatkozni. A háborúból 
nem maradhatunk ki.

A nagy európai háborúkról van tapasztalatunk 
bőségesen. Mindig rossz oldalon harcoltunk, nem 
tudtunk kiugrani, és mindig veszítettünk. Vissza-
szerezni se tudtuk, amit elvettek tőlünk. Mi folya-
matosan siratjuk Trianont. Törökország nagyjából 
ugyanakkor elvesztette területének háromnegyedét. 
De náluk akadt egy Kemal Atatürk, aki felszabadító 
háborúra hívta népét, és eközben még Törökország-
ból is modern államot csinált. Ebben nem hasonlí-
tunk a törökökre.

Sokan hisznek abban, hogy a létező integrációkat 
meg lehet reformálni, és biztosítani lehet Magyaror-
szág függetlenségét. Tegyék ezt, lehet ez a független-
ség minimális programja.

De mi nem hiszünk ebben. Mi a függetlenség ma-
ximális programját képviseljük. Az idő eljárt a régi 
szervezetek felett.  Új világ kezd kialakulni, új elvek 
alapján. Nemzetállamok hozzák létre azzal a szán-
dékkal, hogy megvédjék függetlenségüket, és saját 
maguk döntsenek sorsukról. Az köti őket össze, hogy 
nem kérnek sem Amerika világuralmából, sem ab-
ból, hogy néhány óriási multinacionális cég irányítsa 
az emberiséget.

Kína szocialista ország, de sem a sanghaji együtt-
működés tagjai, sem a BRICS-országok nem nyilat-
koztak arról, hogy ők le akarják váltani a kapitaliz-
must. Többségük azt ismeri fel, hogy a tőkés világ 
jelenlegi rendszere nem oldja meg a problémákat, sőt 
veszélybe sodorja a tőkés rend uralmát.

A dolgozók, a népek világa ennél már többet ér-
tett meg. Havannában, a munkáspártok világtalálko-
zóján erről is beszéltünk. Ha folytatódik a liberális 
őrület, a világ egy nagy masszává válik, ahol rab-
szolgává alacsonyított emberek a pénz szabályai sze-
rint fogják tengetni életüket. Eltűnnek a nemzetek, 
eltűnik az emberiség sokszínűsége. A háborúk akár 
az emberiséget is megsemmisíthetik.

Mi hisszük, tudjuk, hogy a pénz, a tőke logikája 
alapján nem lehet a világot, és benne a nemzetközi 
kapcsolatrendszert megváltoztatni.  A pénz uralmát 
meg kell szüntetni. Helyébe az ember érdekeit kell 
állítani. Ez az új világ biztosítja minden nép és nem-
zet számára a függetlenséget, a fejlődést, a virágzást. 
Mi független Magyarországot akarunk.2

Joggal kérdezhetik, hogy mi értelme van olyat kö-
vetelni, ami már megvan. Végül is függetlenek va-
gyunk. Van Országgyűlésünk, van kormányunk, 
még csinos köztársasági elnökasszonyunk is van. 

Persze mindez Koszovóban is megvan, ráadásul 
ott is asszony ül az elnöki székben, de amikor több 
ezer NATO-katona tartja fenn a rendet, és a világ 
fele nem is ismeri el az országot, akkor nehéz azt 
mondani, hogy függetlenek vagyunk. Még kevésbé 
lehet elégedett Bosznia-Hercegovina népe, ahol az 
EU kormányoz NATO-katonákkal. Ukrajnáról már 
nem is beszélek, ahol a független ország független 
színész-elnöke számára amerikaiak írják a forgató-
könyvet és a gázsit is ők fi zetik.

Joggal mondhatják azt is, hogy értelmetlen teljes 
függetlenségről beszélni, hiszen tagjai vagyunk két 
szervezetnek, a NATO-nak és az EU-nak.  És ugye-
bár amikor a magyar kormányok aláírták a belépési 
nyilatkozatot, akkor tudták, hogy ez is olyan, mint a 
házasság. Ha letesszük az esküt, lemondunk pár do-
logról, amit korábban a nőtlenség független állapotá-
ban megtehettünk.

Tudják, még az is érthető, hogy nehéz időkben, 
mint a mostani, a klubok többet követelnek a tagjaik-
tól, mint békeidőben.  Nem azt mondom, hogy ez jó, 
de érthető. Most azonban már többről, sokkal többről 
van szó. 

Az EU ma nyíltan Magyarország függetlenségét 
akarja felszámolni. Vagy egyszerre lépünk az EU 
vezényszavára, vagy nem kapjuk meg a rétest, azaz 
a nekünk törvényesen járó EU-pénzeket. Az EU zsa-
rolja a magyar vezetést. Nem érdemes poénkodni 
Ursula von der Leyennel, vagy az Európai Parlament 
liberálisaira mutogatni, az EU, mint egységes szerve-
zet lép fel velünk szemben. Tárgyalni velük, enged-
ményeket tenni? Lehet tárgyalni politikai terroristák-
kal? És mi lesz, ha holnap már nem csak kérik, de el 
is veszik azt, ami nekik kell? 

A NATO nem is klub, hanem szinte egy egyház. 
Elhitetik velünk, hogy Oroszország, Kína az ellen-
ségünk, de elhitetik azt is, hogy mi együtt képesek 
vagyunk legyőzni őket. Eközben pont a fordítottja 
igaz. A NATO nyelt le új területeket, a NATO szer-
vezkedik az oroszok, a kínaiak, a belaruszok életének 
megváltoztatására. És nem úgy tűnik, hogy a NATO 
képes lenne akár az egyiket, akár a másikat legyőzni. 

Az EU-ban a függetlenségünk nevében 
még lehet akadékoskodni, lehet a vétónkkal 
fenyegetődzni, bár ez a lehetőség is kimerü-
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Spanyolország: bélyeg 
a kommunista párt 
jubileumára

Párizs: a béremelésért 
harcolni kell!

Kína: késznek kell lenni 
a küzdelemre és a győzelemre

A vaskereszt nevében 
előre? Megjött a lengyelek étvágya

A spanyol posta bélyeget bocsájtott ki a Spa-
nyol Kommunista Párt megalakulásának 100. 
évfordulója alkalmából. Spanyolország tőkés 
ország, az EU és a NATO tagja, és mindezek 
ellenére ilyen bélyeget ad ki. Javasoljuk, hogy a 
magyar posta hasonló pragmatizmussal kezelje 
a magyar munkásmozgalom fontos eseményeit.

A CGT francia szakszervezeti szövetség szept-
ember óta már harmadik nagy tüntetéssoroza-
tát indítja el. A cél a bérek emelése, a nyugdí-
jak növelése, a szociális támogatások emelése. 
A magyarnál sokkal jobban szervezett francia 
szakszervezeti mozgalom tisztában van azzal, 
hogy a tőkésekkel szemben csak szervezett el-
lenállással és harccal lehet eredményt elérni. 
A béremelés nem a tőkés ajándéka, hanem a 
dolgozók erejének jele. (Fotó: www.cgt.fr/)

Nem tévedés! Az önjáró tarackon vaskereszt 
látható, a német fegyveres erők jelzése. Egy-
előre Litvániában lövöldöznek, de már készül-
nek máshova is.  A nyár folyamán a Bundes-
wehr több vezetője Magyarországon is járt. A 
német kormány pedig most több pénzt szán a 
hadseregre, mint bármikor 1945 óta.

Kína ma a világbéke megteremtésének legfontosabb té-
nyezője. A kínai hadsereg hadműveleti irányító központ-
ját kereste fel Hszi Csin-ping, a Kínai Kommunista Párt 
főtitkára, köztársasági elnök, a hadsereg főparancsnoka. 
A kínai fegyveres erők veszélyes nemzetközi helyzetben 
működnek, késznek kell lenniük a küzdelemre és a győze-
lemre – emelte ki. 

A lengyel vezetés étvágya megjött. A lengyel hadsereg 5. 
Mazovi dandárja az amerikaiak 1. Lovashadosztályával együtt 
gyakorlatozik. Természetesen nem lovon, hanem a 
legkorszerűbb járműveken ülnek és készülnek ke-
letre. Keleten Belarusz és Oroszország van.
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Le az árdrágítókkal!

Határvadászok: 
Későn és rossz 
döntést hoztak

Most már dőzs: van Katonai 
Iroda is!

Magyar területen fogják 
védeni a „szövetség minden 
négyzetcentiméterét”?

Miről beszélt Szijjártó 
Lavrovval?

A kormányzat folyamatosan békéről beszél. Eközben 
egyre másra jönnek létre az olyan állami szervek, ame-
lyek kifejezetten háborús időkre valók. November 9-én 
született meg a legújabb, a „Miniszterelnök Katonai 
Irodája”. Az új szerv Orbán Viktornak közvetlenül van 
alárendelve, nem tartozik a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda hatalmas apparátusához. Megjegyezzük: Katonai 
Iroda működött Horthy Miklós idején a „kormányzó és 
a katonai vezetés közötti közvetlen kapcsolat tartására”.

Elég az infl ációból! Állítsák meg a válság 
vámszedőit, a milliárdosokat, akik tovább 
gazdagodnak a válságban! 2022. októ-
berben a fogyasztói árak átlagosan 21,1 
százalékkal meghaladták az egy évvel ko-
rábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási 
energia és az élelmiszerek ára emelkedett 
a leginkább. A fogyasztói árak egy hó-
nap alatt átlagosan 2 százalékkal nőttek a 
KSH közlése szerint. Egy év alatt az élel-
miszerek 40, a szeszes italok, dohányáruk 
12,8, a háztartási energia 64,4, az egyéb 
cikkek, üzemanyagok 11,1, a szolgálta-
tások pedig 8,3 százalékkal drágultak. 
(Illusztráció: TBS)

Az első körben tervezett 2200 határva-
dász helyett csak 811 fő tett esküt eddig. 
Későn és rossz döntést hoztak a határ-
vadász-egységek felállításáról. Néhány 
hónap alatt aligha lehet színvonalas erőt 

kiképezni. A 2015-ös migráns-
válság óta az Orbán-kormány-
nak hét éve volt a cselekvésre. 

A NATO országok egyesített fegyveres erőinek műveleti köz-
pontjában tárgyalt Ruszin-Szendi altábornagy, a Honvédség pa-
rancsnoka. Magyarország már ma is jelentős NATO-feladatokat 
lát el. Részt vesz a balti országok légvédelmében, Pápán van a 
NATO nehéz szállító ezrede, Székesfehérváron a NATO-hadosz-
tály parancsnoksága, NATO-harccsoportot is létrehoztak. Ru-
szin-Szendi tábornok megígérte, hogy Magyarország a jövőben 
is támogatni fogja a NATO tevékenységét magyar területen, ami-
nek az a célja, hogy „elrettentsék az agresszort és védjék a NATO-
szövetség területének minden négyzetcentiméterét.” Ismerős ez a 
szöveg! Hitler is magyar területen védte Bécset és Berlint.

Az orosz külügyminisztérium közlése szerint Lavrov orosz és 
Szijjártó magyar külügyminiszter november 10-én telefonon be-
széltek. A magyar fél valamilyen rejtélyes ok miatt nem közölte 
a hírt. Pedig Szijjártó apparátusa mindent felrak az internetre. 
Tudjuk, mikor kel, mikor és kivel fut, mit lát a repülőről. Egy 
szóval, mindent, kivéve persze azt, hogy beszéltek Lavrovval. 
Pedig jogunk lenne tudni, nekünk, a magyar népnek.
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Támogatjuk Belaruszt

Túrkeve: nem felejtjük 
a Nagy Októbert!

Salgótarján: Lenin-szobor 
már nincs, de Lenin 
emléke él

Paks: a virág nem 
hervad el a szovjet 
emlékműnél

November 11-én Vlagyimir Ulahovics, a Belarusz 
Köztársaság magyarországi nagykövete baráti ta-
lálkozóra hívott több magyar közéleti személyisé-
get. A találkozón online formában részt vett Ali-
na Griskevics asszony, neves belarusz újságíró, 
aki bemutatta a belarusz asszonyok sorsáról szóló 
könyvét. A nagykövet köszönetet mondott a ma-
gyar személyiségek támogatásáért. A találkozón 
rész vett Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke is. 
Kifejtette, hogy a Munkáspárt fontosnak tekinti a 
magyar-belarusz kapcsolatok fejlesztését. Támo-
gatja Belarusz erőfeszítéseit az ukrajnai háború mi-
előbbi befejezésére.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 105. 
évfordulójára emlékeztek a túrkevei munkás-
párti szervezet tagjai. A városban már nincs 
Lenin-emlékmű, így a párttagok a felszabadítás 
során elesett szovjet katonák sírjánál helyezték 
el a tisztelet és megbecsülés virágait.

A rendszerváltás Salgótarjánban is eltüntette a Lenin-szob-
rokat. Az egykori Megyei Tanács épülete előtt szép szobor 
emlékeztetett a Nagy Október vezetőjére, de ma már ez 
sincs meg. A Munkáspárt tagjai a szovjet hősök emlékmű-
vénél idézték fel az 1917-es szocialista forradalom emlékét.

A Munkáspárt paksi szervezete fontos felada-
tának tekinti, hogy a szovjet hősi emlékmű-
nél rendszeresen megemlékezzen az 
1917-es forradalomról. Így volt ez az 
idén is.
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Új helyzet, új feladatok, új vezetés
November 26-án lesz a 28. kongresszus második szakasza

November 26-án lesz a Munkáspárt 28. kongresszu-
sának II. szakasza. A kongresszus elfogadja a párt 
módosított szervezeti szabályzatát, dönt a párt soron 
következő feladatairól, és megválasztja a Munkás-
párt elnökét, Országos Elnökségét és Felügyelő Bi-
zottságát. A párt elnökét kérdeztük a párt helyzeté-
ről, feladatairól.

Elnök elvtárs elég nyugodtnak látszik né-
hány nappal a kongresszus előtt. Ezek sze-
rint minden rendben lesz?

Nyugodt vagyok, mert az illetékes 
vezetők és munkatársak nagyon 
sokat dolgoztak, és jól dolgoz-
tak a kongresszus előkészítéséért. 
Karacs elvtársnő, Hajdu elvtárs 
nagyon komolyan megszerveztek 
mindent, ellenőrizték a részleteket. 

Nagyon fontos, hogy minden kül-
dött, minden vendég átérezze a fe-
lelősséget. Nagyon nehéz helyzet-
ben van a világ, az ország, és ter-
mészetesen a Munkáspárt is. A mi 
kezünkben van a párt jövője. He-
lyesen kell értékelnünk a helyzetet 
és jól meghatározni a feladatokat.

Ön sok kongresszuson vett részt. 
Melyik volt a legizgalmasabb?

Az elsőnél, 1989 decemberében 
reggel még nem tudtuk, hogy es-
tére lesz-e párt. Éppen, hogy szét-
verték a régi pártot, pár hónappal 
a parlamenti választások előtt vol-
tunk, nos, bármi megtörténhetett 
volna. De lett párt, mert ezt akar-
tuk sok ezren.

Izgalmas volt a Csepelen tartott 
kongresszusunk 2005-ben. Sike-
rül-e megvédeni a pártot a belső 
bomlasztókkal szemben? Van-e 
erő a pártban újra és újra talpra 
állni? Fantasztikus kongresszus 
volt, éreztük, hogy történelmet 
írunk.

Mi a mostani kongresszus 
fő mondanivalója?

Két irányban kell dolgoznunk. 
Egyrészt, itthon és nemzetközi 
szinten is fel kell lépnünk a háború 
mielőbbi megállításáért, a békéért. 
Másrészt, küzdenünk kell az ellen, 
hogy a kormányok velünk, a dol-

gozó emberekkel fi zettessék meg a válság és a háború 
terheit. Ezt fejezi ki a két fő jelszó: le a háborúval, le 
az infl ációval!

Ez a két feladat adódik abból, hogy 28. Kongresszus 
első szakasza óta alapvetően megváltozott a nemzet-
közi és a hazai helyzet. A háború folytatódik és kiter-
jedhet Magyarországra is. A háború gazdasági hatásai, 
az infl áció, az áruhiány, már elérték Magyarországot. 
Vannak bizonytalan momentumok. Nem tudjuk, hogy 
pontosan hogyan alakul a nemzetközi helyzet. Azt 
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sem tudjuk, hogy milyenek lesznek a társadalmi kö-
vetkezmények, kialakul-e ellenállás a társadalomban. 

Ebben a helyzetben mi a Munkáspárt feladata?

Őriznünk, védenünk kell a pártot! Készítsük fel a párt 
tagjait és szervezeteit arra, hogy jelentős változások 
jöhetnek! Hirtelen véget érhet az elmúlt évtizedek vi-
szonylagos jóléte és stabilitása, összeomolhatnak az 
öröknek vélt rendszerek.

Mélyítsük el a párt kapcsolatait az emberekkel! Tájé-
koztassuk a dolgozó embereket, segítsük tájékozódá-
sukat, erőik összefogását a szakszervezetekben és a 
civilmozgalmakban!

Nem engedhetjük meg, hogy a Munkáspártot tönk-
retegyék az energiaárak emelésével. A Munkáspárt 
anyagi biztonsága és működése közös érdekünk, 
fenntartása közös kötelességünk.

Legyünk nyitottak a társadalom felé! Békeidőben, 
amikor nyugalom van, kevesen jönnek a Munkáspárt-
hoz. De most változik a helyzet, az emberek megoldá-
sokat keresnek, és odafi gyelnek a szavunkra.

A kongresszus a párt belső eseménye. Gondolja, hogy 
a média érdeklődni fog?

Ma a Munkáspárt el van zárva a médiától. De van-
nak jó jelek. Az Index hosszú tudósítást közölt, a Pesti 
Srácok is hírt adott a háborúellenes rendezvényünk-
ről. Meghívtak a Hír TV-be és a Heti TV-be. 

Van olyan mondanivalónk, ami nem csak a mi 
híveinknek szól, hanem a társadalom egészének. 
Sok probléma van a mai világban, a pedagógu-
sok bérétől kezdve a városi közlekedésig, de a fő 
kérdés a béke. Ha a háborút sikerül befejezni, sok 
minden kérdést könnyebb lesz megoldani. De ha 
nem, akkor… A kongresszus üzenete is minden-
kinek szól. Mi békét akarunk, a terhek igazságos 
elosztását, és ennek érdekében készek vagyunk 
másokkal összefogni. 

A kongresszus új vezetést választ. Tudhatunk-e vala-
mit erről?

Új vezetési struktúra lesz. A kongresszus szerepe 
megnő, évente fog ülésezni, és több kérdésben ez a 
fórum fog dönteni. Ez új a mi életünkben. Meg kell 
tanulnunk, hogy milyen a „dolgozó kongresszus”.

Az eddigi Központi Bizottság és Elnökség funkcióját 
egy szerv, a 15 fős Országos Elnökség veszi át. Az 
eddigi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Pártetikai 
Bizottság helyett szintén egy szerv, a Felügyelő Bi-
zottság jön létre 5 fővel.

Az Országos Elnökség a párt operatív szerve. Felada-
tát akkor tudja betölteni, ha rendszeresen, tervszerűen 
ülésezik. Eddig az Elnökség hetente ülésezett, ezt a 
gyakorlatot az élet igazolta.

Az Országos Elnökség tagjainak három feladatuk 
van. Mindenki hozza magával azt az élményanyagot, 
információkat, amelyeket a munkahelyén, a lakóhe-
lyén, a környezetében szerez. A Munkáspárt politiká-
ja csak akkor lehet jó, ha a valóságból indul ki. A má-
sodik feladat, hogy a különböző információk alapján 
döntéseket hozzunk. 

A harmadik feladat a végrehajtás. Vannak elvtár-
saink, akik a megyékben vesznek részt a végre-
hajtásban, mások a központban végzik a munkát. 
A párt gazdasági munkájának irányítása, a propa-
ganda- és médiamunka, A Szabadság szerkesztése, 
a pártszervezés, a pártoktatás mind-mind konkrét 
feladatot jelent.

A megyei elnökök értekezlete megmarad?

A megyei elnökök havonkénti értekezlete a párt bevált 
intézménye. Természetesen megmarad a jövőben is.

A párt tagjai hogyan értesülnek majd a kongresszus 
döntéseiről?

Amint megszületnek a döntések, azonnal nyilvános-
ságra hozzuk őket. Olvasható lesz a Munkáspárt in-
ternetes oldalain, A Szabadságban.

A párt helyi szervezeteitől azt kérjük, hogy december 
1-18 között Budapesten és minden megyében tartsa-
nak tagértekezleteket, és vitassák meg a kongresszusi 
határozatok végrehajtását. 

Mindig tudnunk kell, hogy mi annyira tudjuk a folya-
matokat befolyásolni, amennyire erősek vagyunk. Az 
erőnk pedig a szilárd hitünkből, a nép iránti elkötele-
zettségünkből, realista politikánkból származik.

A kongresszus, mint tudjuk, arra is alkalmat ad, hogy 
megemlékezzünk a párt születésnapjáról. Lesznek 
meglepetések?

Sokat gondolkodtunk azon, hogy adományozzunk-e 
kitüntetéseket a mostani születésnapon. Nem tudunk 
nagy győzelmekről beszámolni, ez igaz! De vannak 
kis győzelmek, amelyekre majd építhetők a nagyok. 
És vannak hőseink, akik szorgos munkájukkal meg-
mutatták, hogy ma is sok mindent lehet tenni a szoci-
alizmusért. Három elvtárs kapja meg a kongresszuson 
a Munkáspárt Vörös Lobogó kitüntetését.

A párt születésnapjáról Botta Melinda fog megemlé-
kezni. Ő az első perctől kezdve a párt tagja, sőt már a 
szervezésben is aktív részt vállalt. 

Nagy az izgalom a születésnapi büfé körül. Karacs 
Magdi töltöttkáposztát főz, Frankfurter Zsuzsi fasír-
tot süt. Az én dolgom egy igazi rizseshús elkészítése. 
Vidéki és budapesti szervezeteink süteményeket süt-
nek. Vidéki elvtársaink közül sokan hoznak saját bor-
termésükből.  A születésnapi büfének min-
dig nagy sikere van, izgulunk, hogy most is 
minden tetsszen a vendégeknek.
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A tőke ma is tart a szocializmustól
Gyarmati György „A Rákosi-korszak – Rendszerváltó fordulatok évtizede 
Magyarországon, 1945-1956” című művéről

Amíg támadják a szocializmust, nincs baj! Baj akkor 
lesz, ha már nem támadják! Nem vigasztalni akarjuk 
a kedves olvasót, akinek drága a szocializmus ügye, 
hanem inkább biztatni. 

A szocializmus, mint a társadalom szervezésének 
egy formája, igen is érdekes ma is. Különösen azután, 
hogy az elmúlt évtized gazdasági válságát és a covidot 
jobban kezelték a jelenlegi szocialista országok, vagy 
a szocializmusból sok mindent átmentő országok, 
mint a tőkésállamok. 

A tőke azért támadja a szocializmust. Érdeke az, hogy 
lejárassák a szocializmus múltját, támadják jelenét és 
lehetetlenné tegyék jövőjét.

A Rubicon Intézet immáron harmadik kiadásban je-
lentette meg Gyarmati György, egyetemi tanár, az 
MTA doktora „A Rákosi-korszak – Rendszerváltó for-
dulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956” című 
művét. Három kiadás jelzi az érdeklődést és azt, hogy 
még a 6 ezer forint körüli áron is sokan megvették.

A rendszerváltás utáni években a történészek a fel-
színen támadták a szocializmus múltját. Kiragadták a 
propagandában jól eladható témákat. Népszerű téma 
lett Recsk, a padláslesöprés kora, az ÁVH. Eleinte a 
megnyílt archívumokból is a botrányként található 
ügyeket ollózták ki. 

Ma már más a helyzet. Tudományos intézetek egész 
sora nagy apparátussal és sok pénzzel végzi a szoci-
alizmus évtizedeinek körültekintő kutatását, az anya-
gok meggyőző erejű feldolgozását. A ma megjelenő 
monográfi ák már nem csak a propaganda igényeit 
szolgálják ki, hanem forrásanyagot adnak az oktatási 
intézményeknek is.

Gyarmati György könyve is ilyen mű. Kiváló minősé-
gű papíron, sok képpel és értékes információs függe-
lékkel győzi meg az olvasót, hogy érdemes elolvasnia 
a könyvet. És ha elolvassa, akkor rádöbbenhet arra, 
hogy a szocializmus nem csak rossz volt, de tévút, ki-
siklás volt, aminek nem szabad megismétlődnie.

Mi is történt 1945 után? Az 1945 utáni folyamatok 
elemzésében nincs szó arról, hogy szocialista forra-
dalom ment végbe, amely során az addigi elnyomot-
tak kerültek felülre és kezdtek neki egy új társadalom 
építéséhez. Ehelyett külső tényezőkre hivatkozik, 
mondván, hogy a térség kevésbé érdekelte az USA-t, 
de annál jobban a Szovjetuniót, és az „érdekeltségek 
aszimmetriája” hozta létre „Magyarország kényszer-
pályás történetét.”

A szerző meglehetősen fura módon jellemzi 
a 20. századi magyar történelem egyes sza-
kaszait. Horthy 1920-45 közötti időszakát 

„konzervatív autoriter” rendszernek nevezi, Szálasi Fe-
renc 1944-45-ös fasiszta államát „hungarizált nemzeti 
szocialista kísérletnek”.  Szerinte 1948-56 között Rákosi 
Mátyás idején „a sztálinista bolsevik diktatúra magyar 
származéka” volt.  Nagy Imre 1956-os tevékénységét 
„nemzeti kommunista próbálkozásnak” tekinti, a kádá-
ri időszakot pedig „opportúnus szocializmusnak”.

A szerző új fogalmat is kitalál, a „rejtőzködő transz-
formációs veszteség” fogalmát. A könyvben azt 
igyekszik bizonyítani, hogy az 1945 utáni társadalmi 
átalakulások lehetnek jelentősek, de a „tulajdonosi, 
termelésszerkezeti és munkaszervezeti változások” 
miatt az ország teljesítménye csökken.

Számtalan tény bizonyítja, hogy ez nem így van. Az 
átmeneti gondok után az államosítás hozzájárult a nem-
zeti ipar megőrzéséhez és fejlesztéséhez, a mezőgaz-
daság szocialista átalakítása pedig világszínvonalú me-
zőgazdaságot teremtett. Nem férhet kétség ahhoz sem, 
hogy a szocializmus évtizedei alatt a magyar emberek 
életszínvonala lényegesen emelkedett. Az ötvenes évek 
szegénysége nem abból származott, hogy szocializmus 
volt, hanem abból, hogy Magyarország elvesztette a há-
borút, kirabolták az országot, jóvátételt fi zettünk.

A könyv részletesen leírja a második világháború utá-
ni időszak történéseit. Egy helyen kezeli a gazdasági 
és politikai folyamatokat, ami kétségtelen erénye a 
könyvnek. Viszonylag könnyű tájékozódást tesz lehe-
tővé azok számára is, akik csak most érdeklődnek a 
korszak iránt. De ez nem azt jelenti, hogy egyetérthe-
tünk vele.

A szerző a politikai fejleményeket a „presztalinizálás” 
(1945-48), illetve a teljes „sztalinizálás” (1948-52) idő-
szakaként értékeli. Helytelen mindent Sztálin nevéhez 
kötni. Tény, hogy a szocializmus útjára lépő Magyar-
ország sok minden megoldást átvett a szovjetektől. De 
tény az is, hogy akkor a szocializmus építésének nem 
voltak más tapasztalatai, és tény az is, hogy a magyar 
megoldások nem mindenben követték a szovjet modellt.
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A szerző értékelése szerint a „korabeli honi társada-
lom a világháború utáni első évtizedben az állandósuló 
ideiglenesség drilljében élt”. Ha így lett volna, akkor a 
fényes szelek nemzedéke nem született volna meg, nem 
takarították volna el a romokat, nem indult volna meg 
az ország újjáépítése. És tegyük hozzá: ha mindenki 
elégedetlen lett volna a nyugat rendszerváltó kísérletei 
már 1956 előtt termékeny talajra találtak volna.

Persze polgári szemmel nézve nehéz elviselni azt, 
hogy 1945 előtt a foglalkoztatottak 10 százaléka dol-
gozott állami tulajdonú vállalatnál, 1948 után viszont 
gyakorlatilag 100 százalék. Polgári szemszögből néz-
ve az agrártőke kiszorítása a mezőgazdaságból bűn.  
A mezőgazdaság szocialista átalakítása a mi sze-
münkkel nézve távlatokat nyitott a magyar falu előtt, 
jólétet adott az embereknek.

A könyv a „terrorista gépezet” áldozatának tekinti 
azokat, akiket kitelepítettek Budapestről.  Idézi a Sza-
bad Nép 1951. augusztus 7-i cikkét, amely szerint a 
kitelepítettek között volt 9 herceg, 163 gróf, 121 báró, 
21 korábbi miniszter, 190 horthysta tábornok, 176 
gyáros”, és sok mindenki más a régi uralkodó osztály-
ból. Miért kellett volna a munkásparaszt hatalomnak 
kegyesnek lennie azokkal szemben, akik korábban ki-
zsákmányolták és háborúba vitték a népet?

A könyvben külön helyet foglal el Kádár János szere-
pének bemutatása. A szerző Kádárt is felelőssé teszi az 
ötvenes évek törvénysértéseiért, mondván, hogy Kádár 
belügyminiszter, az MDP második embere volt, aláírá-
sa ott szerepel számos dokumentumon. A szándék vi-
lágos: bizonyítani, hogy Kádár 1956 után sem lehetett 
pozitív hős, ha 1956 előtt részese volt az eseményeknek.

A Munkáspárt Kádár születésének 100. évfordulóján 
téziseket fogalmazott meg, amelyekben kitért erre 
a kérdésre is. „Kádár részese, ismerője és végül el-
szenvedője az 1950-es évek első fele téves és hibás 
döntéseinek… Kádár börtönben van, amikor az MDP 
Központi Vezetősége 1953. júniusában feltárja a hibá-
kat. Kádár támogatja a döntést, s a megújulás nagy, de 
sajnálatos módon elszalasztott lehetőségének tekinti. 
Élete végéig vallja, hogy a szocializmus nevében elkö-
vetett hibák, tévedések helyrehozhatóak, mert nem a 
szocializmus lényegéből, hanem egyes emberek hibá-
iból fakadnak.” Vagyis Kádár történelmi érdeme ép-
pen az, hogy felismerte az első szocialista kísérletek 
hibáit, megértette, hogy nem szabad a szovjet modellt 
utánozni, és saját magyar modellt alakított ki. 

A könyv negatívan értékeli a helyi közigazgatás ta-
nácsi rendszerét, amely a Rákosi korszakban épült ki, 
kiemelve, hogy a tanácstagok nem voltak felkészült 
emberek, nem értettek az irányításhoz. Tény, hogy so-
kan nem értettek. Igaz az is, hogy 1954-ben az állam-
apparátusban dolgozók 79 százaléka a nyolc általánost 
se fejezte be, középiskolát csak 7 százalék végzett.

De a tanácsrendszer lényege az, hogy a dolgozó kol-
lektívák képviselői, dolgozó emberek hozzák a dönté-
seket a dolgozók és a nép érdekében. A mai hivatásos 

képviselői rendszer pont az emberekkel való közvet-
len kapcsolatot vesztette el, és vált az uralkodó elit 
érdekképviselőjévé.

A szerző „szovjet gyarmatnak” tekinti Magyarorszá-
got. „A birodalom perifériáján vegetáló, Budapest-köz-
pontú tartomány még európai környezetében sem volt 
jelen lévő, jegyzett szereplője a nemzetközi politiká-
nak.” Magyarország sohasem volt szovjet gyarmat. Az 
ország nemzetközi lehetőségeit meghatározta az, hogy 
folyt a hidegháború, a nyugat folyamatosan támadta a 
szocialista Magyarországot.  A nyugat ugyan ellenséges 
volt Magyarországgal szemben, de megindult egy új 
együttműködési rendszer kialakítása. 1949-től műkö-
dött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST), 
mely nem a pénzre épült, hanem egymás segítésére, 
egymás lehetőségeinek értelmes felhasználására.

***

Gyarmati György könyve is fi gyelmeztet bennünket 
arra, hogy könyörtelen eszmei háború folyik a szoci-
alizmus ellen. A szocializmus történetének tudomá-
nyosnak álcázott bemocskolásával, a történelmi sze-
replők befeketítésével a gerincünket akarják megtör-
ni. Múlt nélkül nincs jövő sem, és ezt jól tudják a tőke 
kiszolgálói. A néptömegeknek, a dolgozó embereknek 
szükségük van a múltjukra, a múlt tisztességes érté-
kelésére, hogy a mai válságos időkben a szo-
cializmust választhassák jövőjüknek. Ezt 
kell nekünk segítenünk, ez a mi dolgunk.
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Gondolatok egy moszkvai diplomáciai 
megbeszélésről

Szerző: Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke

Oroszország olyan közép- és kelet-európai övezet ki-
alakítása felé vett irányt, amely nem ellenséges vele 
szemben, hanem legalábbis semleges. Erre utal az a 
moszkvai tanácskozás, amelyet külügyminiszterének 
első helyettese tartott a minap Svájc, Ausztria, Ma-
gyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, 
Németország és Liechtenstein moszkvai nagyköve-
teivel. Vlagyimir Tyitov nem kérte, hogy azok, akik 
a NATO és az EU tagjai, lépjenek ki belőle, nem fe-
nyegetett senkit. Egyszerűen értésükre adta, hogy 
Oroszország békében akar élni velük, nekik pedig 
meg kell tanulniuk együtt élni az oroszokkal. Ennek 
egyetlen útja-módja a radikálisan megváltozott erővi-
szonyok tudomásul vétele, a kelet-nyugati megbékélés 
és együttműködés.
    
A február 24. óta tartó ukrajnai különleges orosz kato-
nai művelet – a jelek szerint – döntő szakaszába jutott: 
a felőrlő taktika belátható időn belül elérheti célját, hi-
szen az ukrán haderő oly mértékben demoralizálódik, 
hogy rövidesen harcképtelenné válhat, hiába a nyugati 
fegyverek. Ez azt jelenti, hogy a kijevi rezsim napjai is 
meg vannak számlálva. Washington is kezdi belátni, 
hogy nem csak Ukrajnában nem tud mit kezdeni az 
orosz katonai fölénnyel, hanem világméretekben sem. 
Kezd „jótanácsokat" osztogatni Kijevnek. Jake Sul-
livan, Joe Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója 
múlt héten azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnöknek, hogy ne zárkózzon el a tárgyalástól az oro-
szokkal.  Kérdés, vajon Amerika bábjának marad-e 
ideje, hogy a „személyes jótanácsnak" eleget tegyen.
   
Ukrajna várható elvesztése láttán pánikhangulat jelei 
tapasztalhatóak a NATO-ban és az Európai Unióban. 
Látják, hogy minden kísérletük kudarcot vallott, és 

előbb-utóbb nem marad más választásuk, 
mint kiegyezni. Addig is egy kilencedik 
szankciócsomaggal próbálkoznak. „Ukraj-

na elvesztése a NATO vereségével érne fel" – mondta 
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Nincs okunk kétség-
be vonni igazát.
  
Azoknak, akik úgy gondolták, hogy Oroszországot 
katonailag és gazdaságilag térdre kényszeríthetik, sőt 
feldarabolhatják, felosztva természeti kincseit maguk 
között, most be kell látniuk, hogy legszebb álmaik 
rémálommá válnak, mert világuralmuk után hazai ha-
talmuk is megrendül. Mélyül a gazdasági válság, te-
rebélyesedik a népi elégedetlenség. Az emberek nem 
akarnak fázni sem Zelenszkij, sem Biden, sem Ursula 
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedvéért, 
s az ennivalót sem akarják megvonni gyermekeiktől, 
hogy fi nanszírozzák a háborút, s a NATO legyőzze 
Oroszországot Ukrajnában.  
 
Olaf Scholz német kancellár pekingi látogatása, és 
oroszellenes retorikájának csitulása arra utal, hogy 
Nyugat-Európa vezető gazdasági hatalmának kezd 
elege lenni az amerikai alárendeltségből, s kiutat ke-
res a zsákutcából, melybe népét bele vitte abban a re-
ményben, hogy a nagy szövetségessel karöltve maga 
alá gyűrheti, akit Hitlernek nem sikerült.
   
A történelem fi ntora, hogy a kancellárnak most az az 
Oroszország segít kikászálódni a gödörből, amelynek 
Scholz gödröt ásott. Megmutatják neki, hogy létezik 
konfrontációtól mentes élet is. Békés együttműködés, 
egymás iránti tisztelet, egyenjogúság, kölcsönös érde-
kek, normális együttélés, közös fejlődés. Ha akarjá-
tok, mi készen állunk rá – üzeni Moszkva. De csak 
akkor, ha felhagytok végre felsőbbrendűségetek tév-
hitével, kiveritek a fejetekből, hogy valaha is magatok 
alá gyűrhettek minket, s úgy bánhattok velünk, mint 
holmi aljanéppel! Mi nem elpusztítani akarunk titeket, 
hanem békében akarunk élni veletek. Ha ez így meg-
felel, csináljuk együtt, ha nem, még rosszabb napok 
várnak rátok – summázható az orosz érvelés lényege.  
      
Kooperatív világrendet akar az orosz a szembenállás 
77 éve tartó állapota helyett. Sokáig hitte, hogy ezt 
békés úton is elérheti, míg be nem látta, hogy a biro-
dalom magától nem enged, nem mond le hegemón lé-
nyegéről, terjeszkedéséről, mások alávetéséről. Hiszen 
hatalma ebből fakad. Sőt a birodalom még azt is a fe-
jébe vette, hogy Oroszországot is elnyeli. Moszkvának 
rá kellett döbbennie, hogy ha ezt tovább tűri, nemcsak 
világmegváltó céljait kockáztatja, hanem Oroszor-
szág létét is. A kijevi rezsim donbászi vérengzése, 13 
ezer orosz lemészárlása 2014-2022 között a Nyugat 
cinkos hallgatása közepette, az Ukrajnában üzemel-
tetett amerikai biológiai fegyver laboratóriumok, a 
NATO katonai felvonulása az orosz határok mentén, 
a szűnni nem akaró katonai provokációk és zaklatás, 
Zelenszkij terve az Oroszországra mérendő előzetes 
csapásra, Ukrajna kilépése az atomfegyver-mentessé-
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get deklaráló budapesti memorandumból mind-mind 
arra utalt, hogy ha nem vigyáznak, újabb honvédő há-
borúra kényszerülhetnek az újnácikkal szemben.
    
Ukrajnát az USA a NATO hídfőállásává változtatta 
Oroszország ellen, az amerikai határoktól 8 ezer ki-
lométerre. A 2021. december 15-én Washington és 
Brüsszel elé terjesztett orosz biztonsági igény vissza-
utasítása után senkinek sem maradhatott kétsége afe-
lől, hogy Amerika és a NATO nem ért a béke nyelvén, 
és jobb belátásra csak erő kényszerítheti. Erő igény-
bevétele nélkül nem lehetett megfékezni egy olyan 
rendszert, amely az oroszgyűlölettel átitatott liberáli-
sok tapsvihara közepette náci seregekre támaszkodva 
tartja fenn magát, és hirdeti a „szabad világ" és a ke-
resztény civilizációt védelmét. Erőre volt szükség ah-
hoz, hogy megfékezzék a demokratikus köntösbe bújt 
fenevadat, és megfékezzék felbujtóját, a NATO-t is.
     
Közeledik a döntés pillanata – üzenik Moszkvából. 
Magyarországnak és a másik hét államnak el kell 
döntenie, hogy akar-e együttműködni Oroszország-
gal, vagy foglya marad annak az oroszellenes szö-
vetségnek, amelyet még Donald Trump volt amerikai 
elnök is idejétmúltnak nevezett.
     
A moszkvai tanácskozáson résztvevő nyolc ország 
közül Magyarország Oroszországhoz fűződő viszo-
nya számít a legjobbnak. De az üzenet nekünk is szól. 

Hiszen hazánk neve is szerepel azon a „feketelistán", 
amelyen az Oroszországgal szemben barátságtalanul 
viselkedő országokat sorolják fel. A nekünk címzett 
orosz üzenet valahogy így szól: eleget tettünk minden 
kéréseteknek, hogy ne legyen hiányotok energiából. 
Legyen szó gázról és Paksról is. De hol itt a viszon-
zás? Miért kellene jónak lennünk hozzátok, ha agresz-
szornak neveztek minket, és megszavaztok minden 
szankciót az energia kivételével? Minden kapcsolatot 
leépítettetek velünk, beleértve a kultúrát, a sportot, 
az idegenforgalmat. Moszkvában gázért udvaroltok, s 
közben támogatjátok Kijevet? Ha érdeketek a gazda-
sági együttműködés Oroszországgal, akkor politiká-
tokat is alakítsátok ennek megfelelően!
  
Szóval a „Kállay kettős" folytatásának határt szab az 
orosz érdek: a szankciók felszámolásának, az áruk, szol-
gáltatások, személyek szabad áramlásának, és a kollek-
tív biztonság megteremtésének célja. Moszkva nekünk, 
magyaroknak is jelezni kívánta ezen a találkozón, hogy 
érdemes tudomásul venni az új realitást, és alkalmazkod-
ni hozzá. Beilleszkedni a kialakuló többpólusú világrend-
be, melyben a Nyugat egyik lesz a sok közül. Feladták a 
leckét. A házi feladat alkalmat nyújt az önálló gondolko-
dásra, a politikai kreativitásra. Arra, hogy egy olyan kis 
ország, mint a miénk, hogyan élhet jó viszonyban Kelettel 
és Nyugattal egyaránt. Lehetőségünk nyílik történelmi ál-
munk valóra váltására: a tömbön kívüli, független, idegen 
beavatkozástól mentes Magyarország megteremtésére.

V   G  T



Karácsonyi vásár a Munkáspártnál

A karácsonyi vásár az idén sem marad el a 
Munkáspártnál. A héten már megvásárol-
hatóak a karácsonyi üdvözlőlapok, a 2023. 
évi naptárak és a Thürmer-könyvekből ké-
szült válogatás.

Karácsonyi képeslap

2023. évi kártyanaptár

Thürmer-könyvek (3 darab csomagban)


