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Független Független 
hazát hazát 
Európában!Európában!
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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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

Független hazát Európában!

Mi, munkás-
pártiak

 elutasítjuk 
az idegen 

beavatkozást 
belügyeinkbe. 

Nem tudom, hogy Kurz osztrák kancellár látta-e „A muzsika 
hangja” című fi lmet. Nem tudom, megkönnyezte-e, amikor 
Trapp kapitány családja az Edelweissről, a havasi gyopárról 
énekel, a kis virágról, az osztrák függetlenség piciny jelképé-
ről. Trapp kapitány a fi lmben szívvel-lélekkel küzd az ellen, 
hogy idegenek döntsenek hazája sorsáról, még akkor is, ha 
azok az idegenek történetesen németek.

Kurz osztrák kancellár lazán átlépett azon a tényen, hogy 
a német sajtó indította el a mostani osztrák kormányválságot. 
Közlésük szerint ugyanis Heinz-Christian Strache, Ausztria 
alkancellárja belekeveredett egy korrupciós ügybe. Hogy vélt 
ügybe vagy tényleges ügybe, senki se tudja, de nem is érdekes. 
Strache azonnal megtette azt, amit az ő helyzetében illik tenni: 
lemondott. 

Nos Kurz osztrák kancellárnak itt 
kellett volna emlékeznie a havasi gyo-
párra. Ugyanis akármit is tett az alkan-
cellárja, az Ausztria belügye. A függet-
len Ausztria kancellárja azonban nem 
azt mondta, hogy álljon meg a menet, ez 
Ausztria ügye, kivizsgáltatom és majd 
az osztrák népnek jelentem. Nem, nem 
ez történt! Kurz osztrák kancellár fel-
mondta koalíciót, kiíratta az új választá-
sokat, nyilván abban a reményben, hogy 
egyedül nyeri meg. 

Meg kell hogy mondjam, lényegte-
len, hogy Strache az Osztrák Szabad-
ságpárt vezetője volt eddig, azé a párté, 
amelyet a liberális Európa nem tud 
elfogadni. Nekünk is megvan a véleményünk róla, de ez most 
lényegtelen, mert nem a pártról van szó, hanem egy ország szu-
verenitásáról.

Mondhatják, hogy hagyjam a fenébe! Miért kell a Mun-
káspártnak azzal foglalkoznia, hogy a tőkés pártok kitörik 
egymás nyakát? Jó, ne foglalkozzunk vele!  Törjék csak ki 
egymás nyakát! De elmehetünk-e szó nélkül amellett, hogy 
külső erők fondorlatos trükkökkel felülírják az osztrák vá-
lasztók akaratát, és megbuktatják a törvényesen megválasz-
tott kormányt?  Fogjuk be a szánkat, amikor lábbal tiporják 

egy ország szuvere-
nitását? 
Hagyhatjuk-e szó 
nélkül, hogy a magyar liberális erők most ünnepelnek, mond-
ván, hogy tessék itt a bizonyíték, nem lehet szembe menni a 
liberális Európával. Ha Ausztriában ki lehet törni egy politikus 
nyakát, meg lehet dönteni egy kormányt, akkor miért ne lehet-
ne Magyarországon?

A történelemben számtalan uralkodó, miniszterelnök jutott 
már hatalomra idegenek segítségével. Bőven van rá példa Eu-
rópa, sőt kis hazánk történetében is. Ne menjünk bele, hogy 
kikről is van, mert a lényeg nem ez.  A lényeg az, hogy az 
idegen szuronyokkal, idegen pénzzel, vagy akárcsak idegen 

médiamanipulációval kivívott hatalo-
mért mindig kell fi zetni. S mindig az 
országok, a népek fi zetnek.

Mi, munkáspártiak elutasítjuk az 
idegen beavatkozást belügyeinkbe. 
Ha nem tetszik a kormány, ne Ame-
rikába szaladjunk bemószerolni! De 
ne szaladjunk Moszkvába se, Pe-
kingbe se! Váltsuk le mi, magyarok, 
ha akarjuk! Van Magyarországon 
korrupció, de ezt nekünk kell leküz-
deni, s nem az európai ügyészséget 
idehívni. Több demokráciát akarsz, 
több fi zetést? Rendben! De ezt itt-
hon kell megteremteni, és nem vala-
milyen európai egyesült államoktól 
várni a csodát!

Az MSZP és az egész liberális társaság elképzelhetetlenül 
mélyre süllyedt, amikor az osztrák kormányválságra hivatkoz-
va a magyar kormány ellen sürgettek nemzetközi összefogást. 
Aki külföldi pénzt fogad el és ellenzéket szervez belőle, aki 
európai összefogást sürget saját országa vezetése ellen, az nem 
bízik saját népében, sőt saját népe ellen fordul.

Európa ma nagy bajban van. Pontosabban szólva, nem Eu-
rópa, hanem az a rendszer, amelyben egyetlen dolog számit, a 
pénz. A megoldás nem az, hogy szabad rablást biztosítunk a 
bankoknak, a milliárdosoknak. De az sem, hogy egy vezény-
szóra, mondjuk német szóra, egy irányba meneteljen Európa 
minden népe.

Ha élni akarunk, függetlenségünket, szuverenitásunkat kell 
visszaszerezni és megvédeni. Ha fejlődni akarunk, magunkkal 
kezdjük!  Azokat az erőket vessük be, amelyeket csak füg-
getlen és szabad nemzetek, népek képesek mozgósítani! Ha 
Európát akarjuk versenyképessé tenni, a népek demokratikus 
együttműködését teremtsünk meg!

A Munkáspárt a nemzetek Európájáért küzd az EP-
választáson. A népek Európáját akarjuk a bankok és a 
szupergazdagok Európája helyett. A béke és az együttműködés 
Európáját akarjuk a szankciók és háborúk Európája helyett. 
Akarjuk együtt!
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Görögországban a Görög KP 
lép fel a dolgozók érdekeiért. 
Nagygyűléseken és utcai de-
monstrációkon jelzik a párt és 
a tömegek erejét.  
(https://www.902.gr)
A Görög KP Európa legerő-
sebb pártjainak egyike. Kö-
vetkezetesen küzd a Sziriza-
kormány hazugságai ellen, a 
munkások, a dolgozók érde-
keiért. A párt jelenleg is az 
EP-ben van, és minden esélye 
megvan arra, hogy a követke-
ző EP-ben is ott legyenek.

A munkásokért, a dolgozókért!

Portugáliában is folyik az EP-kam-
pány. A Portugál KP listavezetője, 
João Ferreira a nép és az ország 
megvédésére hívja a választókat. 
(www.pcp.pt)
A Portugál KP Európa egyik leg-
erősebb munkáspártja. Külső támo-
gatása nélkül ma nem működne a 
portugál kormány. Jelenleg is bent 
van az Európai Parlamentben. Kép-
viselői nem szavazták meg Magyar-
ország elítélését 
a Sargentini-
jelentés kap-
csán. Védjük meg a népet és az országot!

Irány 
Oroszország?
Második hete folyik a Spring Storm hadgyakorlat 
Észtországban. Közel négyezer észt, brit és más 
NATO-katona vesz részt. (https://www.nato.int)
Az Oroszország közelében tartott csapatmozgások 
növelik a feszültséget a NATO és Oroszország 
között. Egy ilyen konfl iktus esetén Magyarország is 
háborúba sodródhat. Ezt akarjuk?

Magyarország határozottan támogatja az 
európai védelmi képességek fejlesztését, 
amelyben egyúttal a NATO európai erősítését 
is látjuk – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter az Európai Unió külügyi és védelmi 
minisztereinek brüsszeli találkozója után. 
(www.honvedelem.hu)
A Munkáspárt ellenezi azt, hogy az Európai 
Uniót katonai szervezetté tegyék. A békét nem a 
több katona és a több fegyver szolgálja, hanem a 
megegyezési és együttműködési szándék. Nem 
kérünk az EU militarizálásából!

Az EU ne legyen katonai szervezet!
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szavazz a Munkáspártra!
„Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik” megállítását ne-
vezte az európai parlamenti választás tétjének a szocialisták, 
demokraták számára Tóth Bertalan MSZP-elnök pártja és a 
Párbeszéd múlt szombati budapesti kampányrendezvényén. 
(www.mti.hu)
Az MSZP ismét a régi ötlettel fenyegeti az embereket, mond-
ván, ha nem szavazunk az MSZP-re, jön a gonosz, most 
éppenséggel a szélsőjobboldal. Szó sincs szélsőjobboldali 
fenyegetésről. Az európai nagytőke liberális és konzervatív 
erői küzdenek egymással. A liberálisok a kapitalizmust úgy 
akarják megerősíteni, hogy legázolnak minden ellenállást, 
és bevezetik a bankok, a pénzügyi tőke korlátlan uralmát. A 
konzervatív tőke a nemzeti keretek megerősítésétől várja a 
tőkés rendszer megszilárdítását. 

Az EP-választás eszköz a dolgozó osztályok, a népek számára, hogy beleszóljanak Európa sorsába. Nem csodafegyver, de eszköz. Ha 
élni akarunk, akkor csak egy pártra adhatjuk a szavazatunkat, a Munkáspártra!

Nemzeti Légió elnevezéssel honvédelmi, hagyományőrző 
szervezetet hozott létre a Mi Hazánk Mozgalom - 
jelentette be Toroczkai László, a párt elnöke múlt kedden 
sajtótájékoztatón, Budapesten. (www.mti.hu)
A magyar társadalomban sok probléma van, de egyik 
sem oldható meg hagyományőrző szervezetnek álcázott 
párthadseregek létrehozásával. Elfogadhatatlan még 
a látszata is annak, hogy egy párt erő alkalmazásával 
provokálja a társadalmat. Nincs szükség párthadseregekre, 
elítéljük az ilyen kísérleteket.

Elítéljük párthadseregek 
létrehozását!

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz atomenergetikai 
konszern vezérigazgatóját. A megbeszélésen áttekintették a paksi atomerőmű-építési projekt állását, és tárgyaltak a további teen-
dőkről. (www.mti.hu)

Az elmúlt időszakban az USA óriási nyomást 
gyakorolt a magyar kormányra, hogy mondjon le 
a Paks-II erőműről, és orosz technológia helyett 
amerikait vegyen. A magyar liberális körök az 
amerikai álláspontot tették magukévá és fellép-
nek a magyar-orosz megállapodás ellen. A Mun-
káspárt álláspontja változatlan: Magyarországon 
szükség van az atomenergia hasznosítására. 
Magyarországon ismerik az orosz technológiát, 
hagyományos kapcsolat van a szakemberek kö-
zött. Ez tűnik pénzügyileg is a legkedvezőbbnek. 
Tartson ki a kormány Paks-II és a magyar-orosz 
megállapodás mellett!

Tartson ki a kormány Paks-II és a 
magyar-orosz megállapodás mellett!
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kampány
Két hete indult az európai parlamenti választási kampá-
nyunk intenzív része. A Munkáspárt elnöke országjáró kör-
útja során számos településre eljutott. Többször adott rólunk 
hírt a központi média, és szerepeltünk a helyi televíziókban 
is. Szervezeteink sok helyütt szerveztek kitelepüléseket, 
beszélgettek az emberekkel.

Budapest: kampánynyitó a metróállomáson
Az Örs vezér tere metróállomáson indult el a párt budapesti 
kampánya. Thürmer Gyula pártelnök mellett részt vett Kajli 
Béla budapesti elnök, Hajdu József KB-titkár, az Elnökség 
tagjai. Ott volt a munkáspárti lista két fővárosi szereplője, 
Fehérvári Zsolt és Koch János is.
 

Nógrád: esővel indult a kampány
Balassagyarmaton is, Salgótarjánban is zuhogott, sőt Bá-
tonyterenyén is eső várta a Munkáspárt vezetőit, a párt 
elnökét, illetve Nagy Attilát és Frankfurter Zsuzsannát, az 
Elnökség tagjait. Thürmer Gyula bemutatta Frankfurter 
Zsuzsannát, aki szerepel a párt listáján.
 

Békés: az európai ház falai omladoznak
Békés megyében Gál Ferenc megyei elnök vezetésé-
vel nagy munkát végeztek a helyiek a kampány meg-
szervezésére. Thürmer Gyula Békéscsabán, Gyulán 
és Orosházán tett látogatást. Az Európai Unió falai 
omladoznak, új megoldásokra, ötletekre van szükség. 
Ha ott leszünk az Európai Parlamentben, akkor kez-
deményezni fogjuk az alapszerződés újratárgyalását 
– fogalmazott Thürmer Gyula. 
 

Szolnok: Kalmár Dávid 
nyilatkozott a televíziónak
Május 26-án az EU-ról mondunk 
véleményt – hangsúlyozta Kal-
már Dávid, a KB tagja a szolnoki 
televízióban. A gazdagok Európá-
ja helyett a népek demokratikus 
együttműködését akarjuk. Jelen 
volt Bencsik Mihály, a Munkás-
párt alelnöke, megyei elnök.
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Csongrád: az autó elromolhat, de a kam-
pány nem maradhat el
Thürmer Gyula nagyon készült Csongrád megyébe. 
Gyerekkorában sok időt töltött itt, és ma is szívesen 
megy Szentesre is, Szegedre is, máshova is. Sajnos 
útközben elromlott a párt gépkocsija, nem volt más 
választás: vissza kellett „vánszorogni” Budapest-
re. Szabó Jenőné, aki a megyét Bencsik Mihály 
betegsége idején irányítja, büszke lehet csapatára. 
A rendezvények nem maradtak el. Bencsik Lajos, 
a megyei elnökség tagja irányításával sor került a 
kitelepülésekre.

 

Pécs: új EU-alapszerződésre van szükség
Baranya sem maradt ki a pártelnöki országjárásból. Kós Zoltán 
megyei elnök kíséretében Thürmer Gyula Pécsett két helyszínen 
is részt vett kitelepülésen. Újra kell tárgyalni az EU alapszerző-
dését, mondta a televíziónak. Előnyt kell biztosítani a nemzeti 
intézményeknek a nemzetek felettiekkel szemben. Ki kell mon-
dani, hogy az EU nem katonai szervezet.
 

Kiskunhalas: Bácsba jönnie kell az elnöknek!
Kalapos Mária, a KB tagja, megyei elnök „foggal-kö-
römmel” küzdött azért, hogy Bácsban is legyen legalább 
egy rendezvény az elnök részvételével. Nem számít, 
hogy hány napból áll egy hét, az elnök jöjjön! Végül a 
pécsi rendezvény után került sor választási rendezvényre 
Kiskunhalason. A megyei párttagok nagy számban vet-
tek részt és lelkesen osztogatták anyagjainkat.
 

Tatabánya-Komárom: piaci bevásárlás és kampány
Komárom-Esztergom megyében a hét végén már szép idő fogadta a 
párt elnökét. A tatabányai piacon sokan ismerték fel. Az elnök elbe-
szélgetett több árussal és őstermelővel.  Egy kis újhagyma, paradi-
csom, alma is került Thürmer Gyula bevásárlókosarába. A programot 
kiválóan szervezte meg Holbich Márton, a KB tagja, megyei elnök.
 

Szolnok: ismét aktív munkában a 
megyei elnök
A kampány Szolnokon is folyt. Örömteli hír, 
hogy Bencsik Mihály, a párt alelnöke, megyei 
elnök tavalyi súlyos balesetéből sikeresen épül 
fel, és aktív részt vállal a kampányban. Szilágyi 
András megyei alelnök az elmúlt hónapokban 
sokat tett azért, hogy a pártmunka egy percre se 
szakadjon meg.
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Megint egy választás! A kampány során rengeteg illúzióval, 
félremagyarázással lehetett találkozni. Egyesek mindent várnak 
a pártoktól, még csodát is. Mások meg semmit. Hol az igazság? 

Kérem, ne legyenek illúzióik! A kapitalizmusban a poli-
tikai pártok nem azért vannak, hogy az Önök életét szebbé 
tegyék. A demokráciához sincs semmi közük, már ameny-
nyiben demokrácián a nép hatalmát értjük. Egyik tőkés párt 
sem fejezi ki a népakaratot, bármennyire is igyekeznek ezt a 
látszatot kelteni. 

Miért vannak egyáltalán pártok?

A párt olyan szervezet, amely az államban a politikai hata-
lom megszerzésére és gyakorlására törekszik az általa kép-
viselt társadalmi osztályok és rétegek érdekében. A párt nem 
egyszerűen az azonosan gondolkodó emberek közössége, 
hanem egy társadalmi réteg érdekében fellépő intézmény. 

A párt az osztályokra tagolt társadalom intézménye. A 
mai polgári pártok a kapitalizmus intézményei. Kifejezik a 
tőkésosztály különböző csoportjainak érdekeit. A tőkésosz-
tály általában nem egynemű, így a különböző tőkéscsoportok 
érdekeit több párt is kifejezheti. Magyarországon a tőkés-
osztály érdekeit fejezi ki az MSZP is, a Fidesz is, a többi 
parlamenti párt is. A különbség közöttük nem ebben van. A 
különbség abban van, hogy a tőkésosztály melyik részének 
érdekeit fejezik ki. A FIDESZ és a KDNP a magyar tőkés-
osztály konzervatív részét képviseli. Az MSZP, a DK, az 
LMP a tőkésosztály liberális csoportjának képviselője.

A 20. század második felében a tömegpártok gyűjtőpárttá 
alakulnak. Alapvetően ezek is a tőkésosztály valamely cso-
portjának érdekeit fejezik ki, de egyidejűleg sok társadalmi 
réteget igyekeznek magukba foglalni. Jelenleg ilyen gyűjtő-
párt a FIDESZ.

A dolgozók, a munkásság érdekeit csak egy párt, a Mun-
káspárt fejezi ki. A mai szociáldemokrata pártok a dolgo-
zók nevében beszélnek, de a valóságban a tőkések érdekeit 
valósítják meg. Ezt mutatja az MSZP elmúlt 30 éves tevé-
kenysége is. A Fidesz a középosztálynak akar jobb életet, 
és fi gyelmen kívül hagyja a társadalom szélén élő dolgozó 
tömegeket.

Mit csinálnak a pártok a kapitalizmusban?

A kapitalizmusban a tőkés pártoknak két feladatuk van. 
Védik a tőke hatalmát a dolgozó tömegekkel szemben, más-
részt eszközt jelentenek a tőkésosztály különböző csoportjai 
közötti harcban. 

Mivel védik a tőke hatalmát? Nos, sokféle eszköz van. 
Mindenekelőtt magával a többpártrendszer mítoszával. El-
hitetik az emberekkel, hogy akkor van demokrácia, ha sok 
párt van. Csakhogy a tőkéspártok az alapvető kérdésekben 
ugyanazt mondják. Önök szerint az MSZP, a Fidesz, a DK 
vagy a többi polgári párt közül melyik nem akarja a kapita-
lizmust? Melyik van a NATO ellen? Melyik ellenzi az EU-t? 
Melyik akarja megadóztatni a milliárdosokat? Egyik sem! 
Vagyis az alapkérdésekben teljes az egyetértés.

A látszat tehát az, hogy nagy a választék, a valóságban 
nincs választék. Bármelyiket választjuk, nagyjából ugyanazt 
kapjuk. A csöbör és a vödör esete.

A másik hatásos eszközük az emberek manipulálása. Más 
szóval, az emberek tudatának és döntéseinek hamis érvekkel 
vagy részigazságokkal való befolyásolása. Ezt is használta a 
mostani választáson minden polgári párt. 

A Fidesz szerint egy kérdés van, az illegális migráció 
megállítása. Azt sugallták, hogy Európa a migrációt támoga-
tó és migrációt elutasító erőkre oszlik. Ez nem hamis érv, de 

Kellenek-e a tőkés 
pártok?
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mindenképpen féligazság. Európát nem csak a migráció sújtja, 
hanem a társadalmi igazságtalanság is, a szupergazdagok és a 
tömegek közötti egyre nagyobb szakadék, a háború veszélyéről 
nem is beszélve.

Az MSZP az „Orbán-rendszer” megdöntésére helyezte a 
hangsúlyt, ami több szempontból hamis. Az EP-választáson 
nem a kormányról döntenek, hanem az EP-képviselők szemé-
lyéről. Nem beszélve arról, hogy olyan, mint „Orbán-rendszer” 
nincs. Ami van, az kapitalizmus, és annak egy válfaja, az 
államkapitalista modell, amit a jelenlegi magyar kormány gya-
korol.

A DK „európai egyesült államok” jelszava azért is félre-
vezető, mert így, ebben a formában nincs napirenden. Az EU 
vezetői erőltetik a nemzetek feletti intézmények számának 
gyarapítását, de a közös állam nincs napirenden. A DK jelsza-
va káros is, mert az európai egyesült államok nem lenne más, 
mint a tőke megegyezése a dolgozó tömegek közös kizsákmá-
nyolásáról.

Vigyázz, omladoznak a falak!

A párt, mint láttuk, az adott társadalom politikai felépítmé-
nyének része. Az államtól abban különbözik, hogy a párt nem 
rendelkezik közhatalommal és kényszerítő erővel. Az állam 
viszont igen.

A szakszervezet a munkavállalók olyan érdekvédelmet 
szolgáló tartós egyesülése, amelynek célja közös követelések 
elérése a munka világában, különösen a munkabérek, a munka-
végzés szabályai területén és a munkavállalók számára fontos 
szociális kérdésekben. 

A társadalmi szervezet (vagy civilszervezet) elvben olyan 
független, civilekből álló nonprofi t szervezet, amely saját 
költségvetéssel rendelkeznek. A gyakorlatban azonban a ci-
vilszervezetek egy része állami támogatást kap, egy másik 
részük hazai és külföldi alapítványok támogatását élvezik. Új 
vonás, hogy a civilszervezetek egy része már nem civilként 
működik, hanem pártként kezd cselekedni, ezzel politikai 
nyomást gyakorolnak a társadalomra.

A mostani EP-választás is megmutatta, hogy a kapitalizmus po-
litikai építménye omladozik, de legalábbis repedések vannak rajta.

Az egyik repedés abban látszik, hogy az emberek elveszí-
tik bizalmukat a hagyományos pártok iránt. Az MSZP nálunk 
hagyományos pártnak számít, de mára úgy tűnik, hogy telje-
sítette történelmi küldetését. 

Baloldalinak nem baloldali, bár lépten-nyomon ezt igyek-
szik demonstrálni. Csakhogy a baloldalisághoz kevés a piros 
dzseki. Az is sokat elárul, hogy képviselőik sohasem mond-
ják azt, hogy „vörös”, csak piros. A baloldaliság képviseletét 
betöltheti a Munkáspárt. 

Liberálisnak ugyan liberális az MSZP, de ebben a műfaj-
ban jobban otthon van a liberálisok összefogására pályázó 
DK. Nemzetinek sem nevezhető, bár a mostani EP-választá-
son be-bedobott nemzeti jelszavakat. Ezen a területen a kon-
zervatív pártok vitathatatlanul viszik a pálmát.

A magyar pártrendszer bomlását mutatja az új pártkísér-
letek megjelenése. A Kétfarkú Kutya párt nyilvánvalóan a 
pártrendszer ellentmondásait tükrözteti vissza, de a politikai 
tartalma egyértelműen a kapitalizmus igenlése.

A Momentum nemzedéki pártként akar megjelenni, a fi a-
talok pártja akar lenni. Egyelőre nem sok sikerrel. Az LMP 

BALOLDALI, NEMZ
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a környezet- és klímavédelemre szállt rá, de ezek a témák 
inkább Nyugat-Európában vonzanak tömegeket.

Teljes mértékben szétzilálódott a Jobbik, tartalmilag ki-
üresedett. A cigány- és zsidóellenes retorika nem járható, a 
nemzeti-nacionalista irányt pedig lekötötte a Fidesz.

A pártok, különösen az ellenzék, megkísérelte bővíteni 
társadalmi bázisát és eszköztárát. Számos kísérlet történt 
arra, hogy a Soros által támogatott álcivilszervezetekre épít-
ve új erők jöjjenek létre. Egyelőre sikertelenül.

Az MSZP és a liberálisok megkísérelték a szakszervezet 
egy részét felhasználni az EP-kampány céljaikra. A Magyar 
Szakszervezeti Szövetség vezetése tavaly decemberben haj-
lott is erre. Később a szakszervezetek visszahúzódtak, nyil-
ván megértve, hogy egy dolog a munka törvénykönyve, és 
más a pártok EP-harca.

A Munkáspárt a társadalmi szervezeteket fontos esz-
köznek tekinti a társadalmi érdekek kifejezésében. Mivel 
a Munkáspárt érdekei egybeesnek a társadalom többségét 
kitevő dolgozók érdekeivel, potenciális szövetségest lát a dol-
gozó emberek életével foglalkozó társadalmi szervezetekben. 

Munkáspárt: baloldali, nemzeti, ellenzéki

Az EP-választáson a Munkáspárt volt az egyetlen olyan párt, 
amely elvileg eltérő alternatívát mutatott fel. 

A Munkáspárt baloldali, nemzeti és ellenzéki pártként 
jelent meg. A Munkáspártnak világos véleménye van arról, 
hogy mit tekint baloldalinak. A baloldali az, aki a munká-
sért, a dolgozóért, a kizsákmányoltért dolgozik. A jobboldali 
az, aki nem érte tesz, hanem a tőke érdekeit tartja szem előtt. 

A baloldaliság jellemző vonása a tőkeellenesség. A kapita-
lizmus nem az emberről szól, hanem a pénzről. Mi az em-
berekért dolgozunk, értük és nekik akarunk új társadalmat 
építeni. A dolgozók oldalán állunk, a tőke korlátozására tö-
rekszünk. A jövő útja pedig a közösségi társadalom.

A Munkáspárt nemzeti párt is. Védi a magyar nemzet kö-
zös érdekeit, a magyarság fennmaradását akarja, védelmezi 
az ország szuverenitását. A baloldaliság és a nemzeti jelleg 
között nincs ellentmondás. Aki a dolgozót védi, egyben a 
nemzetet is védi.

A Munkáspárt ellenzéki párt is, ráadásul kettős érte-
lemben. Kritikusa, ellenfele a tőkés érdekeket megvalósító 
kormánynak, és ellenfele a fennálló tőkés rendszernek. A 
parlamenti ellenzék legfeljebb a kormány ellenzéke, de bará-
tai, hívei a kapitalizmusnak.

Nem lesznek mindig pártok

De ne aggódjunk! A jövő nem a mai polgári, tőkés párto-
ké. Mint ahogyan a jövő nem a pénz uralmára épülő kapi-
talizmusé.

Annak mértékében, ahogyan közeledünk az új közösségi 
társadalomhoz, amelyben a tulajdon a közösség tulajdonában 
van, az osztálykülönbségek fokozatosan csökkennek, és így 
a pártok érdekérvényesítő szerepét társadalmi szervezetek 
veszik át. Ezt fontos hangsúlyozni, mert a mai tőkés elmé-
let a pártokat, a többpártrendszert kiáltják ki a demokrácia 
netovábbjának, és nem fogadják el az érdekkifejezés más 
formáit. Pedig ilyenek vannak, és idővel átveszik a pártok 
funkcióit.

ZETI, ELLENZÉKI!
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A Koreai Népi Demokratikus Köz-
társaságról szólva a média azon 
nyomban az „emberi jogok” prob-
lémáját veszi elő, mondván, hogy a 
KNDK nem biztosítja az egyetemes 
emberi jogokat, sőt súlyos hátrá-
nyok érik a gyermekeket.

Vegyünk néhány konkrét példát 
arra, hogy miként is néznek ki a 
gyermekek jogai a KNDK-ban! 
Jó-e ma gyermeknek lenni Észak-
Koreában?

Általánosan elfogadott, hogy 
minden államnak biztosítania kell a 
gyermekek jogát a kötelező és in-
gyenes alapfokú oktatásához. Nos, 
a KNDK-ban minden gyermeknek 
joga van a 12 éves ingyenes és kötelező oktatásra.

Az észak-koreai közoktatási rendszer minden 5-16 év közötti 
gyermekre kiterjed. Egy év az iskola előkészítő, öt év az általá-

nos alapfokú képzés, három-három év a középfokú képzés első 
és második szakasza. 

A gyermekek az általános iskolában megtanulnak írni és 
olvasni.  A KNDK-ban az írástudatlanságot teljesen felszá-
molták. A gyermekek megtanulhatnak angolul, megismerik 
a számítástechnika alapjait. Ismereteket szereznek a KNDK 
történelméből, hagyományaiból. Nagy fi gyelmet szentelnek a 
sportnak. 

A koreai emberek nagyon zeneszeretők. A gyermekeket egé-
szen kis koruktól zenére tanítják. Nagyon sok koreai művész 
tehetségét az általános iskolában fedezték fel,

A KNDK gondoskodik arról, hogy szó szerint minden gyer-
mek hozzájusson az oktatáshoz. A KNDK-ban sokszor a tanár 
megy a tanulóhoz, és nem a tanuló a tanárhoz. Mit is jelent ez? 
A KNDK tengeri ország, sok-sok szigete van, a falvak jelentős 
része távoli hegységekben van. A szigeteken kevesen élnek, a 
világítótornyok személyzete és családjaik, az ott dolgozó ha-
lászok és családjaik. Ilyen településeken nagyon drága lenne 

külön iskolát fenntartani néhány gyermeknek, ezért a tanárok 
keresik fel a távol élő gyermekeket. 

A KNDK-ban számos létesítmény szolgálja a gyermekek 
jólétét. A fővárosban, Phenjanban van a Mangyondae Gyermek 
Palota.  1989-ben létesült, saját uszodával, kétezer fős színház-
teremmel rendelkezik. Számtalan tanfolyam, szakkör segíti a 
gyermekek iskolán kívüli nevelését. A KNDK-ban természetes, 
hogy a palota szolgáltatásai ingyenesek, a szülőknek semmiért 
nem kell fi zetniük.

A KNDK-ban a gyermekek jogosultak teljesen ingyenes 
egészségügyi ellátásra. Az állam viseli a teljes költséget a di-
agnózistól kezdve a gyermekek gyógyításáig. Ingyenesek az 
oltások, a védőnői ellátás és még sok minden más.

A szocialista állam nem hagyja magukra a nehéz helyzetbe 
kerülő gyermeket sem. Ha a gyermek elveszti szüleit, számít-
hat az állam támogatására. A koreai utcákon nincsenek hajlék-
talanok, nincsenek koldusok, se gyermekek, se felnőttek. 

A gyermekek iskolán kívüli nevelésének fontos intézménye 
a Koreai Ifjúsági Unió, azaz a KNDK úttörőinek szervezete. 
Az úttörők viselete a vörös nyakkendő.

Jó-e ma gyermeknek lenni 
Észak-Koreában?

I   
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KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történeté-
hez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megválto-
zott. 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 V. ker. Honvéd tér, itt állt a 
spanyol polgárháború magyar hőseinek 
emlékműve

Makrisz Agamemnon (1913-1993) görög származású magyar 
szobrász alkotását 1970-ben állították fel, emlékül a spanyol 
polgárháború magyar hőseire. A kőtömbbe az egykori csaták 
helyszíneinek neve volt bevésve, ahol a nemzetközi brigádok 
magyar önkéntesei harcoltak. 

Ez az emlékmű is eltűnt a rendszerváltás politikai süllyesz-
tőjében.  Fizikailag nem verték szét, de száműzték a diósdi Szo-
borparkba. Helyére 1993-ban – ki tudja miért – a „szovjet kény-
szermunkatáborok magyar áldozatainak emlékműve” került.

„Rajta, csak rajta, törhetetlen fajta”

De kik is voltak a magyar „spanyolosok”? Komját Aladár ne-
vezte őket „törhetetlen fajtának”. 1936-ban, Spanyolországban 
demokratikus választásokon egy baloldali pártokból álló egy-
ségfront győzelmet aratott. A jobboldal ebbe nem nyugodott 
bele. 1936. július 17-18-án katonai felkelés kezdődött a balolda-
li kormány ellen. 

Az egyik oldalon a baloldali erők. Élükön eleinte a 67 éves 
Francisco Largo Caballero miniszterelnök állt. Őt követte a 43 
éves, ugyancsak szocialista párti politikus, Juan Negrín López. 
Nemzetközi téren a baloldali kormányt támogatja a Szovjet-
unió, a Komintern, a kommunista és munkáspártok zöme. 

1938 áprilisáig mintegy 32 ezer internacionalista érkezik 
Spanyolországba. Közülük 4575-en halnak hősi halált. A hadi-
technikát a Szovjetunió adja. Három év alatt 802 repülőt, 362 
harckocsit. 772 szovjet pilóta, 351 harckocsizó és számtalan 
más katonai szakértő harcol a spanyol köztársasági erőkben. 

A másik oldal a szélsőjobboldali falangisták oldala. Ve-
zetőjük a 44 éves Francisco Franco, aki a polgárháborúban 
aratott győzelmét követően 1975-ig Spanyolország diktátora. 
Őt támogatja a fasiszta Németország és Olaszország. Hitler az 
„önkéntes” alapon szerveződő Condor Légió keretében 13 ezer 
katonát küld Spanyolországba.

A háború végül is a jobboldal győzelmével ér véget.  A 
háborús áldozatok számát 600-800 ezerre, az emigránsokét 
300-400 ezerre teszik, a következő években legalább 100 ezer 
embert végeznek ki. 

„De jönnek új hadak, ha kell a semmiből”

A Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) kezdettől fogva 
a spanyol nép ügye mellé áll. Pénzt gyűjtenek, szolidaritási 
akciókat szerveznek, önkénteseket toboroznak. Mintegy 900-
1100 magyar vett részt a spanyol polgárháborúban. Többségük 

munkás. A magyarok közül 56-an halnak 
hősi halált a spanyol fronton.

Az internacionalista magatartás igazi 
megtestesítője Zalka Máté.  Az első világháborúban Kun Bé-
lához hasonlóan orosz fogságba esik, és csatlakozik a Lenin 
vezette forradalomhoz. 1919-20-ben a fehér ellenforradalmi 
erők ellen küzd. Később diplomata, majd a moszkvai Forra-
dalmi Színház igazgatója. 1936-tól a 12. nemzetközi brigád 
parancsnoka. Mindössze 41 évesen hősi halált hal a spanyol 
polgárháborúban. 

Akik túlélik Spanyolországot, a magyar kommunista moz-
galom új vezetői lesznek. Rajk László a polgárháború idején 
28 éves. A magyar zászlóalj politikai biztosa. 1945 után a párt 
egyik vezetője, belügy-, majd külügyminiszter. 1949-ben kom-
munistaként hal meg.

A spanyol polgárháború legendás résztvevője Münnich Fe-
renc is, aki Flatter Ottó őrnagy néven küzd. Münnich ekkor 
már 51 éves. 1945 után az új magyar rendőrség egyik megte-
remtője. Később diplomáciai szolgálatba kerül. 1956-ban Ká-
dár János mellé áll. A fegyveres erők és a közbiztonsági ügyek 
minisztere, miniszterelnök-helyettes, majd 1958-61 között 
hazánk miniszterelnöke. 1967-ben távozik örökre.

Pedro fedőnévvel vesz részt Gerő Ernő, aki Negrin minisz-
terelnök tanácsadója. Gerő ekkor 39 éves. 1945 után a Rákosi 
Mátyás vezette MDP-ben ő a második ember. 1956-ban rövid 
ideig a párt főtitkára. Felelőssége van mind abban, jóban és 
rosszban, ami az 1950-es években történt. 1956 után nem tér-
het vissza a politikai életbe. 1980-ban hal meg.

32 évesen itt esett át a tűzkeresztségen Mező Imre is, aki 
később a kommunista párt egyik vezetője. 1956 októberében a 
budapesti pártbizottság titkára, a Köztársaság téri pártház vé-
dője. Ekkor hal hősi halált.

Spanyolországban harcol egy akkor 24 éves fi atal magyar 
kommunista is, Steinmetz Miklós, aki majd 1944-ben, Buda-
pest határában szovjet parlamenterként hal hősi halált. És még 
sorolhatnánk a neveket…

A spanyol polgárháború Párizsban éri Radnóti Miklóst. His-
pánia, Hispánia című versében olvashatók biztató sorai: „De 
jönnek új hadak, ha kell a semmiből”

A    1970-  
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