A

Látogatás
L
PPhenjanban
6

VILÁG
V
ILÁG PROLETÁRJAI
PROLETÁ
EGYESÜLJETEK
YESÜLJETEK

Egyperces
E
őőrületek

IItt
t ölték meg
aazz MSZMP-t

XIII. (XXIX.) ÉVFOLYAM, 40. SZÁM
2018. OKTÓBER 6.

8

111

1

XIII. ((XXIX.)) ÉVFOLYAM
ÉVFOLYAM,, 40
40. SZÁ
SZÁM
ÁM 201
2018. OKTÓBER 6.

200

MUNKÁSPÁRTI HETILAP

A SARGENTINI-JELENTÉS,
AVAGY MIÉRT FOROG
KOSSUTH LAJOS
A SÍRJÁBAN

2

XIII. (XXIX.) ÉVFOLYAM, 40. SZÁM
2018. OKTÓBER 6.

M

.Í
,

Thürmer Gyula

A

BALSZEMMEL

,

A SARGENTINI-JELENTÉS,
AVAGY MIÉRT FOROG KOSSUTH A SÍRJÁBAN?
Kossuth Lajos más világról álmodott, amikor 1849. áprilisában
a magyar parlament elé vitte függetlenségi nyilatkozatát. Bízott
benne, hogy soha többé nem kell visszatérni a függetlenség
ügyéhez. De nem így történt.
A Sargentini-jelentés körüli vita a magyar lét örök kérdésére
világított rá. Mit jelent függetlennek lenni? Szent István óta
mindenkinek választ kellett adnia rá, aki Magyarországot
irányítani akarja. És adtak is, adnak is, ki jót, ki rosszat.
Az EP papírjára a legfurcsább választ a mai liberálisok adják.
Két kézzel megszavazzák és még lelkesednek is érte. Szerintük
vannak nemzetek feletti szabványok, amelyek alapján az EU
igenis megmondhatja, hogy hogyan kell élni Magyarországon.
A konzervatívok elutasítják, mondván, hogy senki, még az EU
sem szólhat bele a magyar ügyekbe.
Nos, lehet-e Magyarország független? Én azt tanácsolnám
mindenkinek, aki felelősséggel viseltetik a magyar nemzet
iránt, hogy sétáljon ki Kossuth Mauzóleumához, nincs messze,
és képzeletben beszélgessen el Kossuth Lajossal!
Aki nem tudná, megsúgom, nehogy félreértés
legyen: Kossuth nem a Munkáspárt aktivistája volt, hanem
a polgárság megtestesítője. Ha mégis azonosságokat vélnek
felfedezni Kossuth akkori és a mi mai nézeteink között, akkor
a magyarázatot nemzeti és népi elkötelezettségünkben keressék!
1849. április 14-e történelmünk egyik legszebb napja volt.
A magyar nemzet háromszáz év Habsburg-uralom után azt
üzente a császárnak, I. Ferenc Józsefnek, hogy eddig és nem
tovább. Magyarország magának választ vezetőt és az nem
az osztrák császár lesz. Ugye, emlékeznek arra, hogy hányszor
próbáltak már Magyarország élére kívülről vezetőt állítani?
Csak a magyar nép döntheti el, hogy milyen úton akar járni.
Igen, szinte szó szerint ez áll a függetlenségi nyilatkozatban
is: „az ország jövendő kormányrendszerét minden részleteiben
a nemzetgyűlés fogja megállapítani”, vagyis senki sem szólhat
bele abba, hogy milyen úton akarunk járni.
Ezen a téren nem lehet több mércével mérni, csak eggyel.
Kérdezem a liberálisokat: ha nem fogadják el, hogy annak idején
Hitlerék szóltak bele a magyar ügyekbe, akkor miért fogadják
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el ma az EU egy szervének durva beavatkozását? De kérdem
a konzervatívokat is: ha ma visszautasítják az EU beavatkozását,
akkor miért ünneplik az USA, Németország nyilvánvaló
beavatkozását az 1989-es rendszerváltásba?
Hogy képzelte Kossuth Magyarország függetlenségét akkor,
amikor még létezett az akkori legátfogóbb katonai-politikai
integráció, a Szent Szövetség? Kossuth válasza kiolvasható
a függetlenségi nyilatkozatból. Szakítunk a Szent Szövetség
logikájával, az európai népek új típusú kapcsolatára építjük
a jövőt. Magyarország egyesül Erdéllyel és önálló, független
európai országként vesz részt a nemzetközi életben – mondja
a nyilatkozat. Majd hozzá teszi világos szándékát:” azon népekkel,
melyek vele ezelőtt egy fejedelem alatt állottak, békét s jó
szomszédságokat alapítani s folytatni, és minden más nemzetekkel
barátságos kötésekkel szövetkezni elhatározott akarata.”
A függetlenség a magyar lét örök kérdése. A konzervatívok
és a liberálisok ma merőben eltérő választ adnak. A liberális
modell, a felülről irányított EU, ahol mindent a pénzügyi
tőke szabályoz, már most recseg-ropog. Nagy kérdés, hogy
a liberálisoknak sikerül-e a népek akaratát legyőzni, és európai
szuperállamot kreálni.
A konzervatív modell, a független nemzetállamok szövetsége
akár szimpatikus is lenne, ha nem tudnánk, hogy ez ugyanúgy
a tőkés rend, a milliárdosok, a szupergazdagok uralmára épül,
mint a liberálisok álma. Mindkét modell működhetne akár jól is,
ha a fundamentummal, a tőkés rend lényegével nem lenne baj.
A baj itt van. A tőkés rendszer gazdasági, szociális és
szellemi téren is válságban van. A tőkés országok egymást ölik
a piacok és befolyási övezetek újrafelosztásáért. A tömegek
pedig egyre kevésbé kérnek a milliárdosok uralmából.
A világ a második világháború óta először szembesül azzal,
hogy a tőkés rendszer összeomolhat, és győzhet a munkásokdolgozók forradalma, a világ elindulhat a szocializmus felé.
Kossuth túllépett az osztálykorlátjain. Ő a népben
kezdett gondolkodni, és nem csak a polgárság, és főleg nem
az arisztokraták, a földbirtokosok érdekei alapján. A logika
egyszerű. Ha elismerem a császárt, ha elfogadom a Szent
Szövetséget, akkor megerősítem azt a feudális Európát,
amelynek nem érdeke a magyar függetlenség. Tehát végig kell
menni az úton.
Lehet-e függetlenség ma? Ha elismerem az EU-t, ha elfogadom
a NATO-t, akkor a tőkés Európát erősítem, az európai nagytőke
uralmát, amelynek nem érdeke a magyar függetlenség.
Kossuth végig akart menni az úton, de elbukott. Az idő akkor
még nem érett meg olyan nemzeti függetlenségre, amely a népek
akaratára alapul. Ma a világ megváltozott. Egyre inkább tudjuk,
hogy a régi úton nem lehet, nem szabad haladni. A magyar
függetlenséget csak olyan Európa fogja elismerni és védeni, amely
a független népek, a dolgozó tömegek érdekközösségére épül.
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NEM KÉRÜNK AZ ENSZ-CSOMAGBÓL!
Az ENSZ a lehető legrosszabb választ adhatja a migrációs válságra
készülő globális migrációs csomagjának elfogadásával – mondta
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-ter a Kossuth Rádió
Vasárnapi Újság című műsorában. A tárcavezető hangsúlyozta,
az ENSZ-közgyűlésben tett látogatásán azt tapasztalta, hogy
az „ENSZ bürokratái elfogul-tan migrációpárti személyek”.
„Egészen megmagyarázhatatlan módon a migrációt úgy tüntetik
fel, mintha ez lenne a legjobb dolog, ami valaha is történt
az emberiség történetében” – fogalmazott. (www.mti.hu)

ATHÉN: CÉL A SZOCIALIZMUS
A Görög Kommunista Ifjúsági Szervezet fesztiválján 40 külföldi
ifjúsági szervezet vett részt. A tőkés pártok különbözhetnek
egymástól történelmüket, hagyományaikat, stílusukat tekintve,
de a lényegben azonosak: a tőke hatalmát érvényesítik a néppel,

A migrációt a tőke találta ki a saját céljaira. Olcsó munkaerő
kell nekik, alá akarják ásni a tőkeellenes mozgalmakat, le
akarják törni a nemzeti határokat. A Munkáspárt ellenzi
az ENSZ tervezett migrációs csomagját.
a dolgozó tömegekkel szemben – emelte ki beszédében Giorgos
Marinos, a Görög KP Politikai Bizottságának tagja, a KB
titkára. A tőkés pártok támogatják a NATO-t, amely a népek
elnyomását szolgálja. A kommunista pártoknak világszerte
az a feladatuk, hogy forradalmi stratégiát dolgozzanak ki.
A cél a szocializmus – mondotta.

NACIONALISTA ÚTON AZ UKRÁN ORTODOX
EGYHÁZ
Iréneosz, a szerb ortodox egyház pátriárkája igyekszik
meggyőzni I. Bartholomaiosz uk-rán pátriárkát, hogy az ukrán
egyház állítsa le az elszakadási folyamatot az orosz ortodox
egyháztól.

MI A MEGOLDÁS A NÉMET VÁLSÁGRA?
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Németországban
az Alternatíva Németországnak párt 1 százalékkal megelőzte
a Német Szociáldemokrata Pártot, így ez a párt a Németország
második legerősebb pártja. A lakosságnak már csak kevesebb
mint fele gondolja úgy, hogy Angela Merkel kancellár
képes Németországot vezetni. (https://www.welt.de/politik/
deutschland/article181714198/Emnid-Umfrage-AfD-ueberholtSPD-und-wird-zweitstaerkste-Kraft.html)

Az európai kapitalizmus, benne a német is, válságban van.
A tőke nem akarja, hogy a népek döntsenek és véget vessenek
a tőke uralmának. A régi módszerek, a régi intézmények
azonban már egyre kevésbé képesek kezelni a problémákat,
a jövő nagy kérdéseinek megválaszolására pedig alkalmatlanok.

Az ukrán ortodox egyház elszakadási törekvése az államilag
hirdetett és pénzelt ukrán nacionalizmus újabb példája.
Az orosz ortodox egyház – a történelmi tényekből kiindulva –
a volt Szovjetunió összes egykori tagállamát kánoni területének
tekinti Örményország és Grúzia kivételével. Mindezidáig
csupán Észtországban ismerte el Konstantinápoly az önálló
ortodox egyházat, ami heves konﬂiktusokat váltott ki
a Moszkvai Patriarchátussal. Az országban a mai napig verseng
egymással a két patriarchátus, elrettentő példát szolgáltatva
a világortodoxia számára.
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PÁKOZD: TÉRJÜNK VISSZA SZEPTEMBER 29-HEZ!
1848. szeptember 29-én a magyar katonák győzelme a lelkükben
született meg - fogalmazott a honvédelmi miniszter a pákozdi csata
170. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Pákozdon,
a katonai emlékpark nemzeti emlékhelyénél. (www.mti.hu)

JOBBIK-NEMZETI ELLENÁLLÁS:
NESZE SEMMI, FOGD MEG JÓL!
„A Jobbik mától a rendszerváltásért dolgozó és a harc folyamán soha,
semmilyen alkut nem kötő nemzeti ellenállás.” – jelentette ki a Jobbik
20. országos kongresszusa. (https://alfahir.hu/2018/09/29)

A mai tőkés PR-stratégia lényege egyszerű. Találj egy jól ismert
ellenséget! Dobj be jól hangzó, radikális szavakat, amelyeknek
valójában nincs értelmük! Ilyen a felkelés, a forradalom,
az ellenállás és még sok minden más. Legyenek benne olyan szavak,
amelyeket az emberek szívesen hallanak, mint például szabadság,
biztonság, igazságosság! Az egészet keverd össze, s terjeszd
az interneten. A Jobbik új programja üres szólamok gyűjteménye.
A PROFIT A FŐ, KIT ÉRDEKEL A DOLGOZÓ
EGÉSZSÉGE?
2500 munkavállaló részvételével készült felmérésről, amelyből
kiderült, az 50 év feletti munkavállalók harmada gondolja azt, hogy
a pocsék egészségügyi állapota miatt kell a tervezettnél korábban
nyugdíjba vonulnia, és a válaszadók 37 százaléka szerint rossz
egészségügyi állapotáért nagyrészt a munkahelyük tehető felelőssé.
(https://www.penzcentrum.hu/biztositas)

A kapitalizmus lényege a proﬁt. A tőke nem törődik a dolgozók
egészségével. A tőke minél nagyobb proﬁtot akar kinyomni
a dolgozókból. A kapitalizmusban a dolgozók harca kényszerítheti
a tőkést arra, hogy jobb munkakörülményeket teremtsen. De alapvető
változás akkor lesz, ha a kapitalizmus helyébe olyan társadalom lép,
ahol nem a proﬁt a döntő, hanem az emberek érdeke. Ez a szocializmus.

A pákozdi csata a forradalom és szabadságharc első csatája
volt, ráadásul győztes csatája. A szocializmus alatt ez a nap
volt a hadsereg ünnepe, a Néphadsereg napja. A rendszerváltás
után ezt megszüntették és a budai vár visszafoglalásának napja
lett az ünnep. A döntés értelmetlen volt, mint ahogyan a Buda
visszafoglalására indított küzdelem is értelmetlen és fölösleges
volt. Térjünk vissza szeptember 29-hez!
AKINEK VAN PÉNZE GYÓGYULHAT, AKINEK NINCS,
MAGÁRA VESSEN!
A kormány kiemelt célja, hogy a magyar emberek egészségi állapota,
életminősége javuljon, várható élettartama növekedjen, a népbetegségek
okozta halálozások száma pedig csökkenjen. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által megfogalmazott célkitűzések összefoglalásaként
folyamatban van a Nemzeti Népegészségügyi Program megalkotása,
amelyben a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének és
kezelésének főbb szakmai irányainak meghatározása is szerepel. –
olvasható a kormány honlapján. (www.kormany.hu/hu/)

F
:V
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Készséggel elhisszük. De szeretnénk már végre eredményeket látni.
A budapesti kórházak állapota csapnivaló. Sok beteg a kórházban
szerzett betegségben hal meg. A járóbeteg-ellátást gyenge. Közben
egyre-másra épülnek a magánklinikák. Akinek van pénze gyógyulhat,
akinek nincs, magára vessen!
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A szavazatok 50,95 százalékával Németh Angéla, a Rászorulókat
Támogatók Egyesülete (Ráte) és a Magyar Szolidaritás Mozgalom
jelöltje nyerte a szeptember 30-i időközi polgármester-választást
Budapest XV. kerületében. László Tamás (Fidesz-KDNP) a voksok
47,81 százalékát kapta. Kerezsi László a Magyar Munkáspárt
színeiben 275 voksot, a szavazatok 1,24 százalékát szerezte meg.
A részvételi arány 34,36 százalékos volt.

,
K
N
U
T
L
U
D
IN
L
E
:
A
Y
N
KŐBÁ
HELYT ÁLLTUNK
Szilágyi-Sándor András (Fidesz-KDNP) nyerte a Budapest X.
kerületében múlt vasárnap tartott időközi önkormányzati képviselőválasztást. A Fidesz-KDNP jelöltje a leadott szavazatok 53,51 százalékát
kapta. Az időközi önkormányzati választáson még ketten indultak;
a Momentum Mozgalom jelöltje Kovács Róbert, akit a Demokratikus
Koalíció és az MSZP is támogatott, és Fléger István Tamás a Magyar
Munkáspárt színeiben. Az NVI adatai szerint Szilágyi-Sándor
Andrásra 488-an szavaztak (53,51 százalék), Kovács Róbertre 406-an
(44,52 százalék), míg Fléger István Tamásra 18-an (1,97 százalék).
A Munkáspárt budapesti és kőbányai vezetése fontosnak tartotta
az indulást. Minden nap jelen kell lennünk a politikában, ott kell lennünk
az emberek között. Minden lehetőséget ki kell használni, függetlenül
attól, hogy milyen lesz eredmény.

A párt szervezetei, helyi tagjai és jelöltünk becsülettel helyt álltak.
A most szerzett ismeretek és kapcsolatok hasznosak lesznek
a következő csatákban. Ne feledjük: 2019-ben lesz EP-választás is, sőt
önkormányzati
mányzati választás is!
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Szeptember 28-án nyilvántartásba vették a Munkáspárt
jelöltjét, Koch Jánost, aki Budapest XVI. kerület időközi egyéni
választókerületi képviselőválasztáson indul.
A helyi szervezet nagy munkát végzett. Párhuzamosan kellett
kampányolni a XV. kerületben Kerezsi László mellett, és gyűjteni
az ajánlásokat a XVI. kerületben. Sikerült! Gratulálunk!

Kerezsi László és a Munkáspárt budapesti szervezete elismerést és
köszönetet érdemel a végzett munkáért. Megszervezték az ajánlások
gyűjtését, és proﬁ módon meg is csinálták. Kihasználták a kampány
adta lehetőségeket, kint voltak az utcán, szerepeltek a médiában.
Jelöltünk tisztességgel helyt állt. „Megtanulta” a kerületet, kezdett
otthonosan mozogni a helyi kérdésekben. És ami a legfontosabb:
tisztán, becsületesen képviselte a Munkáspárt politikáját.
A helyzet nem volt könnyű. A választók jelentős részét egyáltalán
nem érdekelte a választás. Ahogyan szokott lenni, éppen azok
maradtak otthon, akiknek leginkább el kellett volna menni.
A liberális média a DK-s jelöltet támogatta, a konzervatív média
a Fidesz emberét. A Munkáspártot lényegében csak az utolsó
napokban engedték némi központi médiához. Néhány médiaszereplés
azonban nem váltja ki a folyamatos elhallgatást.
A liberális oldal újra egy civil szervezet mögé bújtatta jelöltjét, noha
nyilvánvaló volt, hogy Németh Angéla valójában a DK embere,
a civilszervezeti indulás a politikai álca volt. A választásban a két
nagy közötti verseny folyt, és a csata nagyon szoros eredménnyel
zárult. A liberális oldal most ünnepli győzelmét, de valójában ebből
semmilyen hosszútávú következtetést nem lehet levonni.
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ÓZD: PILLAN
Az Ózdi Muzeális Gyűjtemény Történelmi Klubjában 2018.
szeptember 26-án Veres Gábor főiskolai docens tartott
történelmi előadást "Az egri vár kultusza" címmel. Egy előadás
is közéleti esemény, gondolták helyesen a Munkáspárt helyi
vezetői, és részt is vettek a rendezvényen.
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ÉSZAK-KOREÁBAN TÁRGYALT THÜRMER GYULA
Thürmer Gyula vezetésével szeptember 24–28. között látogatást tett a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaságban a Magyar Munkáspárt küldöttsége.
A delegációt fogadta Ri Su-yong, a Koreai Munkapárt alelnöke.
Tolmácsolta Kim Dzsongun észak-koreai vezető üdvözletét.
A koreai politikus elmondta, hogy a KNDK hét évtizede alatt mindig
megvédte függetlenségét, és függetlenségéhez ragaszkodik ma is. A KNDK
békét, sokoldalú együttműködést akar a világ minden országával. Fő
feladatnak a népjólét emelését, a belső fogyasztás növelését, a tudományos
és műszaki fejlődés felgyorsítását tekintik.
Ri Su-yong és Thürmer Gyula megállapodtak arról, hogy a Koreai
Munkapárt és a Magyar Munkáspárt elősegíti a két ország közötti gazdasági
és műszaki-tudományos együttműködés lehetőségeinek feltárását,
az üzletemberek közötti kapcsolatok kialakítását. A két párt együttműködik
a nemzetközi béke és biztonság erősítésében.

ÉSZAK-KOREÁBAN TÁRGYALT THÜRMER GYULA
Sűrű időket élnek mostanság az észak-koreai fővárosban, Phenjanban.
A Munkáspárt KNDK-ba látogató küldöttségét sok meglepetés, tegyük
hozzá, kellemes meglepetés várta.
NAGY SÜRGÉS-FORGÁS AZ ÉSZAK-KOREAI
FŐVÁROSBAN
Éppen hogy befejeződtek a KNDK megalakulásának 70. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségek. A százezer fő befogadására
alkalmas stadionban most mutatták be az Arirang gimnasztikai és
művészeti műsor jubileumi programját. A többezer szereplős műsorban
élőképekkel, zenével és tánccal mutatták be a KNDK hétévtizedes
fejlődését.
A Munkáspárt látogatásával egy időben zajlott a 16. Phenjani
Nemzetközi Filmfesztivál. A fődíjat egy kínai ﬁlm nyerte el.
A „Nő a Férﬁ mögött” című alkotás a Kínai Népköztársaság
megalakulása utáni években játszódik, amikor a városi tanárnő elhagyja
a városi kényelmet, követi férjét, a hadsereg tisztjét egy kis faluba,
ahol élni, küzdeni tanítják az embereket. A szocialista Kína születését
bemutató ﬁlm méltán aratott sikert több országban.
A Kim Irszen Egyetemen 140 külföldi vendég részvételével
tudományos konferenciát tartottak a tudománynak az emberiség
boldogulásában betöltött szerepéről. Ezekben a napokban jelent meg
P

Ü
KNDK 70.
a KNDK korábbi vezetője, Kim Dzsongil Összes műveinek 23. kötete,
ami érdeklődést váltott ki nem csak az észak-koreai közéletben,
de a világ Korea-szakértői között is.
Az elmúlt héten jelentették be azt is, hogy hamarosan sor kerülhet
Kim Dzsongun koreai vezető és Trump amerikai elnök újabb
csúcstalálkozójára.
VÁLTOZIK AZ ÉLET
Az élet az elmúlt néhány évben nagyon megváltozott a KNDKban. Korábban szinte alig volt forgalom az utcákon, most már ügyelni
kell, mielőtt lelép az ember a járdáról, mert nagyon sok autó jelent meg.
A metró 40 kilométeres két vonala mellett autóbuszok, villamosok
jelentik a tömegközlekedést, de lépten-nyomon látni a taxikat is, ami
évekkel ezelőtt szinte ismeretlen volt.
Az emberek öltözködésén is meglátszik a fejlődés. A nők divatosan
járnak, látszik, hogy van választék. A magyar küldöttség megfordult
a Ryuwon Cipőgyárban, amely sport- és szabadidőcipők gyártására
szakosodott. A termékek nem rosszabbak, mint sok külföldi cipő, árban
viszont mindent vernek.
A külföldiek szinte mindig az iránt érdeklődnek, hogy mi mibe
kerül, ki mennyit keres. Valójában nem érdemes érdeklődni, mert
nagyon nehéz a szocialista Korea valóságát összevetni a tőkés országok,
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A legkorszerűbb technikával ellátott múzeum széleskörűen mutatja
be a háború hősi küzdelmeit. Külön teremben mutatják be a magyar
néptől kapott segítséget. Láthatóak a budapesti pályaudvarokról induló
segélyszerelvények, a magyar emberek pénzgyűjtő akciói. Tisztelettel
emlékeznek meg a magyar orvos csoport hősies munkájáról, az egykori
Rákosi Mátyás Kórház történetéről.
LEHET-E EGYÜTTMŰKÖDÉS?
I
– beleértve Magyarországot is –, életével. A bérek alacsonyak, de
a szolgáltatások nagy része ingyenes, vagy csak jelképes összeget
kell ﬁzetni.
Az élelmiszer-ellátást jegyrendszerrel oldják meg. Az emberek
hozzájutnak az alapvető élelmiszerekhez, és ha több pénzük van,
vásárolhatnak a szaporodó utcai kioszkokban és boltokban, ahol az árak
ugyan magasabbak, de jegy nélkül megvásárolhatóak. Vannak valutás
boltok, amelyekhez hasonló a rendszerváltás előtt Magyarországon
is voltak. Sokan dolgoznak külföldön vagy vegyes vállalatoknál,
törvényesen jutnak hozzá külföldi valutához.
A városi állatkertben a gyerekek örömmel ették a fagylaltot,
az édességeket, a felnőttek a pálcikákra tűzött sülteket, kolbászokat.
A gyerekek mosolyogtak, az utcákon nem voltak hajléktalanok,
nem voltak koldusok sem.

A KNDK-ban már elképzelni se nagyon tudják, hogy milyen lehet
szankciók, főleg amerikai szankciók nélkül élni. Az 1950-es évektől
kezdve az Egyesült Államok folyamatosan léptet életbe különböző
korlátozásokat. 1993 óta 13 ENSZ-határozatot fogadtak el a KDNK
ellen. Az elmúlt években az KNDK atomprogramja váltotta ki
a tőkés nyugat dühét. Valójában a KNDK sohasem akarta megtámadni
sem az USA-t, sem Japánt, sem mást, de azt se szeretné, hogy bárki

EMLÉKEZNEK MAGYARORSZÁGRA
A KNDK története kemény küzdelmek története. Korea 1910-1945
között japán gyarmat volt. A japánok a szó szoros értelmében kirabolták
az országot. Tiltották a koreai nyelvet, kultúrát, szokásokat. A japán
uralom ellen jelentős ellenállási mozgalom bontakozott ki. Ebben

U
Ú
P
veszélyeztesse az ő függetlenségét és biztonságát. Az észak-koreai
rakétaprogram azt volt hivatott bizonyítani, hogy a KNDK képes
önmagát megvédeni.
Hogy mit hoznak a KNDK-USA tárgyalások? A KNDK-ban örülnek
neki, de tudják: az USA nem adta fel szándékát, hogy egyoldalúan
lefegyverezze a KNDK-t. Ehhez a KNDK-nak is lesz még néhány szava,
és ezt várhatóan Kína és Oroszország sem támogatná.
A magyar delegáció természetesen nem kötött üzleteket.
Ugyanakkor felmérte a KNDK igényeit, összevetette a magyar
gazdaság lehetőségeivel. Amint a Munkáspárt elnöke hangsúlyozta,
lehetőség van bőven. A világ változni fog, a szankciók nem maradnak
fenn örökké, keresni kell a lehetőségeket és a partnereket. Ha zöld
fényt kap a kereskedelem, legyünk mi az elsők, és ne maradjunk le,
amint ez sok ország esetében történt!
A

G
P
a mozgalomban lett híressé Kim Irszen, aki a felszabadulás után 1994ig, haláláig vezette az országot.
A második világháború végén az ország északi részét a Szovjetunió
szabadította fel. Az Egyesült Államok sietve partra szállt délen, hogy
megakadályozza a szovjet csapatok előre nyomulását. Az ország két
részre szakadt, a szocializmus útján elinduló KNDK-ra és a kapitalista
Dél-Koreára. 1950-53 között az USA megpróbálta megszerezni
az északi területet is. Ez vezetett a koreai háborúhoz. A koreai
háborúban a szocialista Korea megvédte függetlenségét a Szovjetunió
és Kína segítségével.
A koreai nép honvédő háborúját mutatja be a nagyon modern
múzeum, amelyet szintén felkeresett a Munkáspárt küldöttsége.
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AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG APROPÓJÁN
Kós Zoltán sajátos hangvételű írásaiból már korábban is közöltünk néhányat.
A közel múltban újabb írása született, amelyet szívesen adunk közre.

egyperces őrületek (341)

DONKI ZOLTE 2018. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ
Gyerekkoromban, a régi Brigantiában – meséli az öreg csősz
a szőlőben – a szomszédunkban lakott egy rendőr őrmester.
Plattenschneider bácsi, mert ez volt a neve, arról volt híres, hogy
neki volt a legnagyobb tenyere az őrsön. Nagy demokrata volt
az öreg, az elnyomás évei alatt is demokratikusan használta
lapátkezeit, nem tett kivételt a tyúktolvajok és a tiltott helyen
fürdők között. Mindenkit úgy összepofozott, hogy csuda.
Elég közelről ismertük egymást, szomszédok is voltunk, meg
a ﬁával, Steﬁvel osztálytársak. Ez jó volt, meg nem is. Szóval
a mi Plattenschneiderünk, ahogy mondtam, igen nagy demokrata
volt, úgy általában a világban, de otthon a családban az egyik
legnagyobb liberális. Elkötelezett híve volt a szólásszabadságnak
és a határozott állásfoglalásnak, ezen alapjogok mellett gyakran
le is tette a voksát a lakókörnyezetben. Bizonyára jó apa volt,
mert a gyerekei mind szépen jártak, jól tanultak, később is sokra
vitték. Mások gyakran példálóztak is vele, hogy lám, azon
a portán milyen jól megy minden. De számomra nem emiatt
emlékezetes ez a család, hanem azért, mert már gyerekként

is kettősnek éreztem a viselkedését. A belül, otthon liberális,
többiekkel szemben viszont konzekvensen kemény ember egy
gyerek számára hiteltelennek tűnt. A szólásszabadság mindig
addig terjedt, amíg a ﬁai csúfolták a többi gyereket, a határozott
állásfoglalás pedig, amikor leengedték a mi kerékpárjainkat, vagy
kővel dobáltak messziről. Ha mi válaszoltunk a csúfolódásaikra,
vagy hasonlóan visszadobáltunk, akkor bizony Plattenschneider
bácsiból újra előtört a konzervatív demokrata. Megesett, hogy
Platten’ Steﬁ az iskolában nekem rohant és fellökött. Szó szót
követett, elcsattant néhány gyermeki pofon, majd kirohant
a kapun. Nem kellett messzire, a szomszédban volt a rendőrség.
A következő szünetben az osztály előtt, a folyosón várt az öreg
Platten’ és irgalmatlanul összevert. Persze se gyerek, se tanár
nem mert szólni neki, vagy később tanúskodni. Nem csoda,
hisz nem csak Plattenschneider apuka volt az iskolában, hanem
őrmester is a kapun kívül. Ki mert volna vele ujjat húzni?
Na, szóval – sóhajt nagyot az agg salabakter - szerintem már
csak ezért sem jó ötlet ez az európai ügyészség.
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MÁRCIUS 14-15.
A MUNKÁSPÁRT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEI
A Munkáspárt immár hagyományosan a fővárosban és
vidéken is több rendezvényen emlékezett az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc ünnepére. Budapesten, Szegeden,
Szentesen és Hódmezővásárhelyen a rendezvény szónoka
Thürmer Gyula volt.

MÁRCIUS 21.
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ÜNNEPE
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 97. évfordulójáról emlékezett meg
a Munkáspárt az újpesti Partizán emlékműnél. Az ünnepségen Fehérvári Zsolt,
a KB tagja mondott beszédet.

ÁPRILIS 3.
A FELSZABADULÁS ÜNNEPE BUDAPESTEN
Magyarország felszabadulásának évfordulójáról minden évben megemlékezik
a Munkáspárt. Így volt ez 2016-ban is. A fővárosi ünnepségen Benyovszky Gábor,
a KB tagja mondott beszédet.

MÁJUS 1.
MUNKÁSPÁRTI ÜNNEPSÉG
Felvonulással és majálissal ünnepelte május elsejét a Munkáspárt. A munkáspárti
felvonulás az egyetlen volt az évben. Nem vonultak fel sem a szakszervezetek, sem
más – egyébként magukat baloldalinak nevező – pártok. A Munkáspárt az egyetlen
erő, amely a munkásmozgalom e szép hagyományát ápolja és tovább viszi.

MÁJUS 7.
KARANCSLAPUJTŐI FALUNAP
A Munkáspárt részt vett a falunapon és a főzőversenyen.
A rendezvényen részt vett a párt elnöke és a párt több más vezetője.
Oda menjünk, ahol az emberek vannak!

,
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MÁJUS 9.
GYŐZELEM NAPJA
A Munkáspárt részt vett az orosz nagykövetség által rendezett koszorúzási ünnepségen. A párt helyi szervei több településen megkoszorúzták a szovjet emlékműveket.

MÁJUS 18.
THÜRMER GYULA A MUNKÁSPÁRT ÉS SZILVÁSY GYÖRGY,
A HONFOGLÁS 2000 EGYESÜLET ELNÖKE KÖZÖS
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT
Mi nemet mondunk az EU agressziójára, nem kérünk az EU kvótáiból, nem
kérünk a migránsokból! Igent mondunk a népszavazásra, bár a kvótanépszavazás
nem csodaszer, emelte ki Thürmer Gyula. De lehetőség arra, hogy elmondjuk
véleményünket az EU-ról. Az EU válságban van. Nem tud munkát adni
minden polgárának, nem tudja a szegénység gondját leküzdeni. Az EU vezetői
a tőkés körök válságát Európa dolgozóival és a kisebb országokkal akarják
megﬁzettetni. A kvótanépszavazás tiltakozás a tőkés Európa önkénye ellen.
Mi a népek, a dolgozók Európáját akarjuk.
MÁJUS 19.
A MUNKÁSPÁRT KÜLDÖTTSÉGE RÉSZT VETT A KNDK
ÜNNEPI FOGADÁSÁN
Kim Gwang Sop, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövete a
bécsi nagykövetségen fogadást adott. A Munkáspárt mindig is támogatta a
KNDK harcát a függetlenségért, a szocializmusért. A rendezvényen részt
vett a Munkáspárt népes küldöttsége.

JÚNIUS 26.
KÁDÁR-MEGEMLÉKEZÉS
A Kádár-ünnepség immáron néhány éves hagyományt követve
a Baross téren kezdődött. A Baross téren Nagy Attila, az Elnökség tagja, a párt
Nógrád megyei elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Jó reggelt Magyarország! Jó reggelt
tengődő honﬁtársaim! – kezdte beszédét. Akinek fontos a szocializmus ügye,
az most itt van. Vajon miért likeolják Kádár Jánost a ﬁatalok az interneten?
– tette fel a kérdést a Kádár-rendezvényen Kovács Istvánné, Tímea a Munkáspárt
központi apparátusának ﬁatal munkatársa. Edelényiné Nagy Mária, pedagógus,
a Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei elnöke elmondta: Én a Kádár-rendszerben
nőttem fel. Nem láttam nyomort, nem láttam munkanélkülit, nem láttam hajléktalant,
nem láttam kilakoltatást. Ma bárhol járok, nyomort látok, kukázó embereket, és
hajléktalanokat.
JÚLIUS 10.
BAJAI HALÁSZLÉFESZTIVÁL
Kalapos Mária és kis csapata évek óta tudja, hogy Baján a nyári halfőző fesztivál
a legnépszerűbb esemény. Kiváló lehetőség, hogy a Munkáspárt megmutassa
magát. Az ünnepen részt vett Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és a párt két
alelnöke, Karacs Lajosné és Bencsik Mihály is. Szolnokról jött a ﬁatalok csapata is.
Vörös ingben, vörös sapkában. A bogrács és az asztal körül mindenkin vörös ing volt.
Nem kellett mondani, mindenki tudta, a Munkáspárt van itt! Nem volt média, nem
volt felhajtás, de mindenki tudta: itt van a Munkáspárt!
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146

A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.
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BESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez
kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott.
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?
BUDAPEST, XII. JAGELLÓ UTCA 1–3.
ITT ÖLTÉK MEG AZ MSZMP-T
Az MSZMP kongresszusait hagyományosan az Építő-, Fa- és
Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének Dózsa György úti
székházában tartották. Az 1980-as évekre azonban nyilvánvalóvá vált,
hogy szükség lenne egy korszerűbb épületre. Ekkor már javában benne
voltunk a tőkés és a szocialista országok ﬂörtjében, amelyet kegyesen
enyhülésnek neveztek. A nemzetközi konferenciák egymásnak
adták a kilincset.
Megszületett a döntés: „a „magyar-osztrák idegenforgalom
fejlesztését szolgáló hitelkonstrukció keretében” épüljön fel egy kétezer
fő befogadására alkalmas többfunkciós kongresszusi terem. Mindjárt
mellette az első budapesti Hotel Novotel. Ez utóbbi is újnak számított
akkoriban. Nagy szállodák ugyan már voltak a Dunaparton, de ez volt
az első francia kötődésű szálló. A kongresszusi épület 1985 februárjára
el is készült.
Az épület az egyik legismertebb magyar építész, Finta József
tervei alapján készült. Az 1935-ben született művész ma is él. Számos
középület, szálloda fűződik nevéhez.
1989 októberében itt szüntették meg, itt „ölték meg” az MSZMP-t.
Miért kellett a pártnak eltűnnie? Nos, azért, mert a tőkés rendszerváltás
megvalósításának legfőbb politikai előfeltétele az országot irányító
Magyar Szocialista Munkáspárt szétzúzása és a hatalomból való
eltávolítása volt. Ha lett volna szilárd párt, szilárd állambiztonság és
hadsereg, a rendszerváltásra aligha kerülhetett volna sor.
A párt szétverésének feladatát a régi MSZMP 1989-es kongresszusa
(október 6–9.) végezte el, amely a nevében nem viselt sorszámot (a 14est), hanem „Kongresszus ’89”-nek nevezte magát. A kongresszust
követően a Németh-kormány kormányrendeletben mondta ki, hogy
az MSZMP jogutódja az MSZP. Ezzel a Munkáspártot megfosztották
attól a lehetőségtől, hogy az egykor közösen megteremtett vagyonból
részesüljön. Ugyancsak döntöttek arról, hogy a munkahelyeken
a pártok nem tevékenykedhetnek. Minden kész volt a rendszerváltáshoz.
B
K
K

A
MSZP
1989
Az MSZP hivatalos története szerint a kongresszus küldöttei szavaztak
a párt nevének megváltoztatásáról. A szavazás eredményének
bejelentése 1989. október 7-én 20 óra 24 perckor történt meg.
Dézsy Zoltán ﬁlmrendező 30 évvel az események után több érdekes
dokumentumhoz jutott hozzá, és ezeket nyilvánosságra is hozta.
A teljes szöveg olvasható a Pesti Srácok című internetes portálon.
(https://pestisracok.hu/1989-ben-bunben-fogant-az-mszp-a-partletezese-is-megkerdojelezheto-dezsy-zoltan-leleplezo-riportja/)
A szerző a következőket írja: „Kettévált vagy jogutódlással
megszűnt volna az MSZMP azon a bizonyos XIV. kongresszuson?
Nem, ilyen döntések nem születtek. Valójában az MSZMP 1989.
októberi kongresszusa – a hiedelemmel ellentétben – arról határozott,
hogy elfogadja a kongresszus elé tárt „Állásfoglalás a párt jellegéről”
címet viselő dokumentumot. A dokumentumról történt szavazás
eredményének ismertetése után jegyzőkönyv rögzíti azt a levezető
elnöki kijelentést, hogy „Ezzel a kongresszus kimondta a Magyar
Szocialista Párt megalakulását”. Punktum. Ez azonban 1989-ben már
csak blöﬀnek volt jó, ugyanis párt dekrétummal való megalapítását
a hatályos törvény nem tette lehetővé, mint ahogy az MSZMPMSZP jogutódlást sem”.
Dézsy feltárta azt is, hogy a Magyar Szocialista Pártot valójában
28 magánszemély alapította. Idézzük: „A közhiteles nyilvántartás
szemérmesen kezeli az MSZP alapítóinak listáját, nekünk azonban
sikerült megszerezni a dátum és tanúk nélküli(!) magánokiratokat.
Ezek szerint 28 magánszemély alapította a Magyar Szocialista Pártot,
melynek bejegyzési kérelmét 1989. november 16-án nyújtották be
dr. Vastagh Pál aláírásával. A törvény kötelező rendelkezése alapján
ugyanakkor a kérelmet Nyers Rezső MSZP elnöknek kellett volna
benyújtania… Vajon miért nem adta a nevét a veterán pártfunkcionárius?
Később lesz erre is válaszunk. Véletlen vagy sem, mindenesetre
a súlyos hiányosságok elkerülték a bírák ﬁgyelmét. Az új pártot öt
nappal később, 1989. november 21-én a bíróság nyilvántartásba vette”.
A szerző így folytatja: „Kik alapították az MSZP-t? Itt a mindent
eldöntő 29 éve titkolt névsor: dr. Vass Csaba, dr. Vastagh Pál, Vitányi
Iván, Szántai Sárközi Ambrus, Balogh Sándor, dr. Eötvös Pál, dr. Hoch
Róbert, dr. Krausz Tamás, Boros László, Fábry Béla, Géczi József,
Hámori Csaba, Horn Gyula, dr. Katona Béla, Kárászné dr. Rácz
Lídia, Kósa Ferenc, Kovács Jenő, Kőrösfői László, dr. Lakos László,
Mádlné dr. Maár Ilona, Menyhárt Lajos, Nagy Imre, Németh Miklós,
Nyers Rezső, Pál László, Pozsgay Imre, Szabó György és Szili Sándor.
Ők huszonnyolcan.”
A neveket jól ismerjük. Tudjuk azt is, hogy miként járultak hozzá
a szocializmus, a munkás-paraszt hatalom megdöntéséhez, miként
játszották át a hatalmat a magyar és a külföldi tőkéseknek.
A történetnek azonban itt nincs vége. A Magyar Munkáspárt
jogászcsoportja jelentős munkát végez annak érdekében, hogy végére
járjon az ügynek, és visszaszerezze a Munkáspártnak, ami az övé,
ami a párttagságé. Több peren van már túl a párt, egyelőre eredmény
nélkül, de a munka folyik. A Munkáspárt nem felejti el a magyar
kommunisták százezreivel és a magyar néppel szemben elkövetett bűnt,
és nem hagyja magát.
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