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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

Önzetlenül szolgálni a jövőt, 
avagy 25 éves a Munkás Kupa

Sportoljon 
a fi atal! 
Lehető-ő-sééget 
a fallusi 
fi atalok-
nak is!

Ha én lennék a miniszterelnök, most állami kitüntetésre javasolnám 
Csajbók Ferencet. Hogy eddig nem javasolta senki az illetékesek 
közül? Elég baj! 

Túrkeve városa Kovács Sándor képviselő úr területe, aki szereti 
az itt élőket, és gondját viseli a választókerületének. Túrkevének van 
tiszteletre méltó polgármestere, Magos Vilmos úr személyében. Ha 
valaki tudja, akkor nekik feltétlenül tudniuk kell, hogy most kerül 
sor a huszonötödik alkalommal a Munkáskupa Országos Kispályás 
Labdarúgó Tornára.

Nagy dolog! Mondhatják egyesek. Egy kisvárosi iskola tanára 
rászánja magát, hogy versenyt szervez a focikedvelőknek. Na és? Hol 
van ez ahhoz, hogy a kormány stadionokat épít, és milliárdokat költ 
a sportra?

Bizony, barátaim, hölgyeim és uraim! 
Nagy dolog, nagyon nagy dolog, amit Csaj-
bók Ferenc negyedszázada útjára indított. Ne 
szépítsük a múltat! A rendszerváltás után a 
gyereket a sportban is kiöntötték a fürdővíz-
zel. A szocializmusban volt tornaóra, voltak 
egyesületek, ahova ingyen mehetett az 
ember gyereke focizni, úszni, atletizálni. A 
Fazekasban, ahova én jártam, Győző bácsi, 
a tornatanár telente felöntötte az iskolaud-
vart és jégpályát csinált a gyerekeknek. Egy 
forint volt a belépő, két gombóc fagyi ára, 
szerény hozzájárulás a villanyszámlához. 
Győző bácsi ingyen vállalta a különmunkát. 
Szerette a gyerekeket, a sportot.

Szóval a gyerek, azaz az ingyenes tö-
megsport, a társadalmi munkában vállalt 
iskolai testedzés, meg sok minden más, 
repült a fürdővízzel együtt. Csajbók tanár 
úr ezt akarta megállítani. A gyereknek 
sportolnia kell! Mi lesz a mi gyerekeinkből, 
ha nincs se kötelező katonaság, se sport? 
Milyen jövőre számíthat a nemzet, ha mindenki tornából felmentett?

És Csajbók tanár úr vállalta azt, amit akkoriban már idejétmúlt-
nak, de legalábbis különcködésnek tartottak. 1994-ben megszervezte 
az első kispályás tornát. Nem volt egyedül. Felesége a mai napig 
nagy lelkesedéssel segíti őt. Akkor még közöttünk volt Szurcsik 
István, az egykori Dózsa Mgtsz elnöke, a város tekintélyes polgára, 

akinek szavára az új 
hatalom is odafi gyelt. 
Sipos Sándor a köz-
művelődés elismert személyisége is segítette tekintélyével, meggyőző 
szavaival.

A Munkás Kupa ötletét az első perctől kezdve támogatta a Mun-
káspárt. Sportoljon a fi atal! Lehetőséget a falusi fi ataloknak is! Kö-
zösségeket teremteni! Mindez szóról szóra szerepelt a Munkáspárt 
programjában is. 

Más párt egy ilyen ötletet hatalmas rendezvénnyé duzzasztott 
volna fel. Lett volna média, pénz, kitüntetés, abban a reményben, 
hogy ez majd szavazatokat hoz a választásokon. Igen, mindez lett 

volna! Csak éppen a lényeg veszett volna 
ki, lassan, de biztosan, és ma már nem 
lenne Munkás Kupa.

De szerencsére van! Jó volt az öt-
let, tisztességes és emberi a szervezők 
szándéka, és ezt értékelték a városban. 
Túrkeve polgárai, a helyi vállalkozók és 
közéleti személyiségek közül ma is so-
kan támogatják a Munkás Kupát. 

A verseny megnyitásán mindig jelen 
vannak a Munkáspárt vezetői is. Engem 
is többször ért a megtiszteltetés, hogy 
köszönthettem a csatába induló sporto-
lókat. Sokszor mentem el Túrkevére, de 
nem elégszer. Jól tudom, hogy ez az én 
adósságom.

Minden évben két aláírás szerepel a 
győzteseknek adott oklevélen. A főszer-
vezőé, Csajbók Ferencé, és a Munkás-
párt elnökéé. S tudják mit! Soha senki 
nem utasította vissza az oklevelet, soha 
senki sem kételkedett a Munkáspárt 
tisztességes szándékában és a sport 

iránti elkötelezettségében. Higgyék el, szavazatot szerezni a válasz-
tásokon könnyen tudnak a nagy pártok, de megbecsülésért mást kell 
tenni. Például Munkás Kupát szervezni. Önzetlenül, szeretetből, az 
ügy iránti szolgálatból.

Lehet, hogy megköveznek azért, amit mondok: én támogatom 
a stadionok építését. Támogatom, hogy legyen minél több uszoda, 
sportterem. Mindez itt marad, és pár évtized múlva unokáink is 
büszkék lesznek rá. 

De a sport legyen mindenkié! A stadion, az uszoda legyen nyitva 
az utca embere előtt is, s akkor legyen nyitva, amikor az utca embere 
ráér! Az iskolában a sport ne nyűg legyen, hanem természetes igény 
és kötelesség.

Mutassuk fel a jó példákat! Mutassuk meg, hogy a pénz világában 
sem lehet minden a pénz! Bátorítsuk azokat, akik mernek az árral 
szemben úszni! Legyünk büszkék a kisvárosi tanárokra! Legyünk 
büszkék Csajbók Ferenc és elvtársai alkotására, a Munkás Kupára! 

Ja igen, és a kitüntetés! Valaki küldje már el ezt a pár sort a mi-
niszterelnöknek!
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Gyorsított eljárásra vonatkozó kérelmet nyújtott be egy amerikai bíróságon a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat, hogy 
tegyék semmissé azt a tiltó rendeletet, amelynek értelmében a kínai vállalat nem vásárolhat alkatrészeket vagy technológiát ame-
rikai cégektől az Egyesült Államok kormányzatának engedélye nélkül – adta hírül a CCTV kínai állami televízió. (www.mfor.hu)
A Huawei ellen indított amerikai támadás már több, mint gazdasági versengés. Trump elnök vezetésével az egész amerikai állami 
gépezetet mozgósították a kínai cég ellen. Az amerikai cégeket eltiltják a kínaiakkal való kereskedéstől. Az USA a többi tőkés or-
szágot igyekszik rábírni, hogy csatlakozzanak az USA érdekeket szolgáló gazdasági háborúhoz. Magyarország eddig viszonylag 
távol tudta magát tartani. Magyarország csatlakozás az USA Kína elleni háborújához súlyos kárt okozna a magyar-kínai viszony-
ban, ami nem lehet érdeke Magyarországnak.

Orosz-kínai összefogás az USA ellen?
Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke június 
5-7. között Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására 
látogatást tesz Oroszországban. 
(http://www.xinhuanet.com)
Szokványos diplomáciai hír lehetne, de nem az. A kínai 
és az orosz elnök olyan helyzetben találkozik, amikor 
az amerikai-kínai kereskedelmi háború teljesen elfajult. 
Trump nem egyszerűen Kínát akarja térdre kényszeríte-
ni, hanem az USA érdekei szerint akarja a világgazda-
ságot átrendezni. Az USA súlyos kárt okoz a világnak, 
veszélybe sodorja a békét.

Isztambul: hányszor 
lehet megtartani ugyan-
azt a választást?

Özge Demir ügyvéd a Török Kommunista Párt nevé-
ben az Alkotmánybírósághoz fordult, kijelent-

ve, hogy a Legfelső Választási Tanács 
(YSK) megsértette a török alkot-
mányt, amikor érvénytelenítette az 

isztambuli főpolgármester-választás 
eredményét.
Történt ugyanis az, hogy az ellenzéki 
CHP jelöltje, Ekrem İmamoğlu megnyerte 

a március 31-i választást és ő lett Isztambul 
főpolgármestere. A kormányzó AKP na-
gyon szerette volna, ha a korábbi miniszter-

elnök, Binali Yıldırım győz, de nem sikerült. 
Erre május 6-án a Legfelső Választási Tanács 
érvénytelenítette a választást, és június 23-ra 

új választást írt ki. A Török KP példátlannak 
tartja az eljárást, amely sérti a polgári demok-
rácia minden normáját. Egyébként is milyen 

demokrácia van ott, ahol a parlamenti bejutási 
küszöb 10 százalék?
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pusztuljon el?
„A hétvégén ülésezett a Magyar Orvosi Kamara Területi Szer-
vezetének Tanácsa. Elemezve az elmúlt időszak egészségügyben 
kialakult helyzetét, egyhangú határozatában a következőket hozza 
nyilvánosságra: Felelős állami vezetőkkel folytatott, mindvégig 
eredményesnek tűnő, közös megegyezéssel zárult tárgyalássoro-
zatot kormányzati döntés nem követett. Ez nagy várakozás után 
még nagyobb csalódást okoz az egészségügyi munkavállalók kö-
rében. A kiszámíthatóság, a tervezhető jövőkép továbbra is hiány-
cikk ágazatunkban” (https://mok.hu)
A társadalom és a kormány nem azonos nyelven beszél az egész-
ségügyet illetően. A társadalom nagy része szerint az, ami van, 
szégyen! A kormány szerint is vannak gondok, de az emberek 
hibásak, miért járnak kórházba. Tarthatatlan, hogy a kormány 
nem ad elég pénzt az egészségügyre, és a betegeket a magán-
egészségügybe küldi. De oda csak a tehetősek mehetnek. Akinek 
nincs pénze, pusztuljon el?

A szakszervezet erejét nem a pénz adja

Törvényjavaslatot nyújtott be Korózs Lajos (MSZP) és Tordai Bence (Párbeszéd) parlamenti képviselő. Javaslatuk lényege, hogy a 
magánszemély által befi zetett személyi jövedelemadó külön rendelkezés szerinti jelenlegi 2x1 százalékos kedvezményezési lehe-
tősége - a) civil szervezetek, b) bevett egyházak) - bővüljön újabb 1 százalékkal: ez a plusz 1 százalék kizárólag a munkavállalói 
érdekképviseletek (szakszervezetek) számára lenne elérhető. (www.nepszava.hu)
Látszólag jó javaslat. Ha mélyebben megvizsgáljuk, több kérdés felmerül. Egy, a szakszervezet az adott szakmában dolgozók 
érdekvédelmi szervezete. Önmagát fi nanszírozza. Ha a szakszervezet más forrásokból szerez pénzt, önmagát is félrevezeti. Ket-
tő, az állampolgár befi zetése ugyan az állampolgár pénze, de mégis csak az államon keresztül jut a szakszervezethez. Kell-e a 
szakszervezetnek ez a kapcsolódás az államhoz? Három, és ez a legfontosabb: a szakszervezetek erejét nem a pénz adja, hanem a 
bátor és világos harcuk a dolgozókért. Ha ez nincs, Dárius kincse sem segít rajtuk.

A Munkáspárt rossz, a Mi Hazánk meg jó?A Munkáspárt rossz, a Mi Hazánk meg jó?
„A Mi Hazánk európai parlamenti választáson elért törökszentmiklósi eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom a rend pártján áll, eluta-
sítja a »cigánykérdés« szőnyeg alá söprését – mondta Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.   A politikus 
úgy fogalmazott, »se Orbán, se Gyurcsány nem oldotta meg a cigánykérdést« és ez nem is várható tőlük, ezzel szemben a Mi Hazánk »programot 
készített a cigánykérdés megoldására«, aminek két legfontosabb eleme a »cigánybűnözés« és a »megélhetési gyermekvállalás« visszaszorítása. 
Kiemelte, a Mi Hazánk azt követően ért el 15 százalék feletti eredményt, és lett a második legerősebb politikai erő Törökszentmiklóson, hogy a 
településen felvonulást terveztek a »cigánybűnözés« ellen.” (https://mihazank.hu/se-orban-se-gyurcsany-nem-oldotta-meg-a-ciganykerdest/)
A Jobbik évekkel ezelőtt a nyílt cigányellenességgel és a leplezett zsidóellenességgel jutott be a parlamentbe. Döntően ott nyertek, ahol a magyar 
és a cigány lakosság nagy számban él együtt. A magyar politikai elit nem szívlelte a Jobbikot, de megtűrte. A Jobbik azonban kormányra akart 
jutni, ezért meg kellett szabadulnia mind a cigányellenességtől, mind az antiszemitizmustól. Az átalakítás, mint ismeretes, nem sikerült. Az „át-
alakított” Jobbik bukásra van ítélve. A Mi Hazánk párt visszahozza a szélsőjobboldal „kedvenc” fegyvereit, beleértve a cigánygyűlöletet is. A 
magyar politikai elit miközben kizárja a médiából az egyetlen baloldali pártot, a Munkáspártot, a legnagyobb lelki nyugalommal teret enged a 
szélsőjobboldalnak. Hogy van ez? A Munkáspárt rossz, a Mi Hazánk meg jó?
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milyen lesz a Munkáspárt jelenléte?
A kérdés nem az, hogy részt vesz-e a Munkáspárt az őszi önkor-
mányzati választásokon. Az elmúlt harminc évben mindig részt 
vettünk és ez az idén sem maradhat el. Ebben nincs vita a helyi 
szervezeteinkben. A kérdés az, hogy milyen erőket tudunk moz-
gósítani, mennyire lesz erős a Munkáspárt jelenléte.

A Központi Bizottság titkára, Hajdu József részvételével több 
helyi elnökségünk tekintette át a feladatokat az elmúlt héten.  Sor 
került az egyeztető megbeszélésékre Budapesten, Bács, Pest, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 

A legnagyobb feladat mindenképpen a budapesti szervezetre 
vár, s örömteli, hogy szépen haladnak az előkészítésben. Mint 
ismeretes, a Központi Bizottságnak kell döntenie arról, hogy az 
EP-választások eredményeit és a pártszervezetek helyzetét fi -
gyelembe véve indít-e a párt főpolgármester-jelöltet Budapesten. 
Ezzel szorosan összefügg az a kérdés, hogy hány budapesti kerü-
letben tudunk polgármester-jelöltet indítani. 

Nem kicsi a megyék feladata sem. Jó lenne, ha a Munkáspárt 
több megyeközpontban tudna polgármester-jelöltet állítani, hiszen 
a Munkáspárt politikai jelenléte ezen a szinten látszik leginkább. 
Szervezeteink több kisebb városban és faluban is csatába szállnak.

Hajdu József elmondása szerint a munka mindenütt folyik. A 
következő hetekben kell fontos döntéseket meghozni. Ne felejtsük 
el, hogy október 13-a, amit a legvalószínűbb dátumnak tartanak, 
már nincs messze. Ha valóban ezen a napon lesz a választás, úgy 
augusztus 20-a után már gyűjteni kell az ajánlásokat. (Képünk a 
miskolci értekezleten készült.)

Intenzív lesz a következő hetek munkáspárti élete. Június 8-án, Túrkevén sor kerül a 
XXV. Munkáskupa rendezvényre. Az esemény fontosságát aláhúzandó a megnyi-
táson a párt elnökét leszámítva részt vesz a Munkáspárt egész Elnöksége. A 
Munkáspárt elnöke a Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találko-
zója irányítószervének, a Munkacsoportnak az ülésére utazik ebben az 
időpontban. 

Túrkeve: 
XXV. 

Munkás Kupa

Központi Bizottság: döntünk az önkormányzati választásokról
A Központi Bizottság június 29-én ülésezik. Áttekinti az EP-
választások tapasztalatait és dönt az önkormányzati választá-
sokkal kapcsolatos kérdésekről. Ezt megelőzően a megyei és 
budapesti elnökök június 11-én, kedden üléseznek.
Szervezeteink nagy munkát végeztek az elmúlt hónapok-
ban. Az eredmény nem maradt el. A Munkáspártot számon 
tartják az emberek, helyünk van a magyar politikában. Most 
vennünk kell egy mély lélegzetet és teljes erővel belevágni 
az önkormányzati választásokba. Minden választás lehe-
tőséget jelent nekünk politikánk ismertetésére, új emberek 
megnyerésére. Úgyhogy tegyük a dolgunkat!
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A Munkáspárt jó márkanév
Többször elmondtuk, leírtuk, hogy tagságunk tisztességgel 
dolgozott az európai parlamenti választásokon. Megértették, 
hogy miért vállaljuk a sok munkát és el is végezték ezt az 
óriási munkát. A 26 ezer ajánlás összegyűjtésével felhívtuk 
magunkra a fi gyelmet. Aki egy kicsit is ismeri a pártok világát, 
rögtön tudta, hogy a Munkáspárt nem „kamupárt”, nem „mér-
hetetlen párt”, hanem valóságos politikai erő. Nem jutottunk be 
az Európai Parlamentbe, bár reálisan erre nem is számítottunk, 
de versenyben maradtunk. A párt él, működik.

Az önkormányzati választás más műfaj. A nagy pártok itt is 
tarolnak, de nagy jelentősége van annak is, hogy ki milyen 
mértékben van jelen a helyi politikában. Ha valakinek tekinté-
lye van a faluban, az emberek szívesebben szavaznak rá, mint 
ismeretlenekre vagy kevésbé ismert személyekre.

Beszéljünk őszintén! A Munkáspárt ereje ma leginkább a 
márkanévben van. Ismerik a Munkáspártot. Sokan becsülik a 
Munkáspártot. A Munkáspárt, mint márkanév vonz embereket. 
Az is igaz, hogy ez a vonzerő ma még korlátozott. Az emberek 
többsége ma még nem a Munkáspárttól várja sorsának jobbra-
fordulását. 

Ezek a körülmények hatni fognak az önkormányzati válasz-
tásokon is. Nagyjából ugyanolyan formában, mint az eddigi 
választásokon. Ezen nem tudunk változtatni októberig, de ahol 
lehet, ki kell használnunk a márkanév vonzerejét. 

Egyébként tessék megnézni, hogy a márkanévnek milyen 
jelentősége van. A parlamenti ellenzéki pártok nem mer-
nek a saját márkanevükkel indulni, hanem mindenféle helyi 
álcivilszervezetet gründolnak, és azok mögé bújnak. A Mun-
káspártnak nem kell szégyenkeznie, és más mögé bújni.

Budapest: belevágunk a 
főpolgármesteri indulásba?
A Munkáspártra döntően három szinten fi gyelhetnek oda. Há-
rom olyan szinten, ahol a pártok is megjelennek, mint politikai 
tényezők, nem csak a konkrét szereplők. Az egyik a budapesti 
főpolgármesterség kérdése. A Munkáspárt harminc éves törté-
netében szép hagyománya van főpolgármester-jelöltségnek. A 
párt jelenlegi vezetői közül Karacs Lajosné 2002-ben volt jelöl-
tünk. A párt korábbi budapesti elnökei, Kollát Pál és Székely 
Péter is több alkalommal indultak. 2014-ben olyan döntés szü-
letett, hogy a párt elnöke legyen a jelölt. Sajnálatosan azonban 
nem sikerült kellő számú érvényes ajánlást összegyűjteni. 

Ez a tapasztalat fi gyelmeztetőleg hat. Az idén a biztos indu-
láshoz mintegy 8 ezer ajánlást kell összegyűjteni, ami nagyon 
nagy feladat. A budapesti indulásnak azonban megvan a maga 
haszna. Meg tudjuk mutatni a Munkáspártot, mint egyetlen 
baloldali alternatívát. A parlamenti ellenzék botrányos ügyei 
láttán az emberek erre most odafi gyelnének. Másrészt, jelez-
nénk, hogy a Munkáspárt szervezett erő, és igen is tessenek 
számolni vele!

Nem irigyeljük görög barátainkat. Görög-
országban május 26-án európai parlamenti 
választások és egyidejűleg helyhatósági 
választások is voltak. Ez sem kevés, de júni-
usban ehhez még a parlamenti választások 
is hozzájönnek.

Nálunk szerencsésebb a helyzet. Tavaly 
letudtuk a parlamenti választásokat. Május 
26-án nálunk is megvoltak az európai parla-
menti választások. Októberben viszont újra 
szavazni kell, ezúttal az önkormányzatokra.

G  J , B  
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Budapesten nagy jelentősége van a kerületi polgármester-je-
löltségnek. Nagyjából ugyanilyen megfontolások alapján. Ez 
is jelezné a Munkáspárt politikai jelenlétét. De van még egy 
praktikus szempont. Ha legalább nyolc kerületben tudunk in-
dítani polgármester-jelöltet, akkor a főpolgármesteri ajánlások 
gyűjtése is könnyebb lenne. A budapesti elvtársaink értik a 
feladatot. Keresik a legjobb megoldásokat. A Központi Bizott-
ság ebben a kérdésben is dönteni fog.

A Munkáspárt nagyon fontosnak tekinti a választásokat egy 
harmadik szinten is, nevezetesen a megyeszékhelyek polgár-
mester-jelöltségében. Erre ugyancsak odafi gyel a közvélemény 
és a politikai élet. Itt is vannak jó hagyományaink, és nem 
lehetetlen, hogy több városban is tudunk munkáspárti jelöltet 
indítani.

A választások negyedik – számunkra fontos – szintjét a bu-
dapesti kerületi és vidéki települési önkormányzatok jelentik. 
Egy-egy emberrel a legtöbb helyen el tudunk indulni, de sok 
helyütt valamennyi önkormányzati helyre tudunk embereket 
jelölni.

Az önkormányzati választásokon a párt, mint márkanév fő-
leg a politikailag kiemelt területeken számít. Kis települése-
ken az emberek inkább konkrét személyekre szavaznak. Itt 
megmutatkozik a Munkáspárt gyengesége. Nincs elég olyan 
személyiségünk, akik a helyi közéletben otthon lennének, 
akiket ismernek és elfogadnak az emberek. Nem elég mély 
a párt társadalmi beágyazódottsága, nem ismerjük elégé a 

helyi problémákat. Ilyen helyzetben szinte lehetetlen szövet-
ségeseket találni.

Nem tettünk most említést a megyei listákról. Természetesen 
ez is fontos harci terület, de itt igen kicsi lehetőségekkel ren-
delkezünk.

Kik induljanak a választásokon?
Kik induljanak a választásokon? A választás is háború. A 
hadsereg, a mi esetünkben a párt minden katonájának indulnia 
kell. Természetesen az egészség, az életkor érthető akadályt 
jelent. De aki tudja vállalni, az vállalja is!

Vannak jó tapasztalataink arról, hogy a Munkáspárt színeiben 
indultak olyan jelöltek, akik nem a párt tagjai. Ezt folytatni 
kell az idén is! Sok helyütt fedeztek fel szervezeteink új embe-
reket. Nos, itt a lehetőség, hogy kipróbálják magukat.

Vegyük komolyan az önkormányzati választásokat! Jelenleg 
Borsodbótán Gulyás János személyében van munkáspárti pol-
gármester. Mindent megteszünk azért, hogy továbbra is így 
legyen.

2014-ben Magyarcsanádon és Kötegyánban tudott egy-egy 
képviselőnk bejutni. Az időközi választásokon Nógrád megye 
egyik településén is képviselő lett a Munkáspárt jelöltje. Van 
tehát tapasztalatunk, induljunk neki!

P  G ,  
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Az európai országok munkáspártjai kivették részüket a válasz-
tásokból. Az új európai parlamentben is lesznek kommunista 
és munkáspártok. A ciprusi AKEL 2 mandátumot szerzett, a 
Görög Kommunista Párt (KKE) 2 mandátumot, Cseh- és Mor-
vaország Kommunista Pártja és a Portugál KP 1-1 mandátu-
mot. Első alkalommal jutott be az Európai Parlamentbe a Belga 
Munkapárt 1 képviselővel.  Gratulálunk európai barátaink 
helytállásához és eredményeikhez – olvashattuk a Munkáspárt 
Elnökségének múlt heti állásfoglalásában.

Tanuljunk a külföldi pártok tapasztala-
taiból!

Az EP választások minden párt, és az európai munkásmozga-
lom szempontjából is fontos tanulságokkal szolgálnak. E tanul-
ságokból és tapasztalatokból idehaza nekünk is meríteni kell 
és lehet is. A Munkáspárt további erősítésének fontos eszköze 
a saját tapasztalatok elemzése mellett a külföldi pártok folya-
matainak tanulmányozása és a tapasztalataik hasznosítása. A 
Szabadság több számában fog foglalkozni az EP-választás kül-
földi tapasztalataival. Ezzel is segíteni kívánjuk a Munkáspárt 
Központi Bizottságának június végi ülését és általában is párt-
aktivistáink gondolkodását.

Görögország: kire szavazzak?

A KKE megtartotta eddigi 2 mandá-
tumát, ami jelentős siker a mai nagyon 
nehéz helyzetben. A szavazatok 5,34 
százalékát kapta, ami mintegy 300 ezer 
szavazatot jelent. Siker, különösen, ha 
fi gyelembe vesszük, hogy nem minden 
európai párt tudta megőrizni mandátu-
mait az Európai Parlamentben.

A KKE ugyanakkor tisztában van azzal, 
hogy a két mandátum nem jelent elő-
relépést. Másként fogalmazva, a tőkés 
kizsákmányolás növekedése, az embe-
rek kiszolgáltatottságának erősödése és 

sok más negatív tényező nem vezetett a 
tömegek hangulatának radikális megvál-
tozásához. Ha a párt oldaláról vizsgáljuk 
a helyzetet, tény, hogy a KKE a jelentős 
társadalmi beágyazottsága, a jelentős 
tömegmozgósító képessége ellenére sem 
tudott fordulatot elérni. Miről is van szó?

A KKE következetesen küzd a görög 
dolgozók érdekeiért.  A KKE elítélte az 
EU migrációs politikáját, és síkraszáll 
amellett, hogy a bevándorlókat fogadni 
kell Európában és emberhez méltó élet- 
és munkakörülményeket kell biztosítani 
számukra.

A KKE értékelése szerint a „görög vá-
lasztók dilemma előtt állnak: a jövőben 
is azt az utat támogassák, ami a mához 
vezetett, azaz a tőkés fejlődés és az 

Európai Unió útját, vállalva a kizsákmányolás növekedését, a 
szegénységet, a munkanélküliséget vagy határozottan támo-
gassák az ellenállást, az ellentámadást, a küzdelmet a fejlődés 
egy más útjáért, ahol a nép gyakorolja a hatalmat, a nép a 
gazdája a megtermelt javaknak és arra használja azokat, hogy 
az emberek mai igényeit kielégítse.” A KKE megállapítása 
szerint továbbra is sok dolgozó ember nehéz szívvel, lelkesedés 
és különösebb várakozások nélkül még mindig a tőkés pártok 
közül választ. 

Még nem jutottunk az ellentámadás 
dinamikus szakaszába

„Az erőviszonyok még mindig kedvezőtlenek, és nem csak 
Görögországban, de mindenütt Európában. A dolgozói-népi 
mozgalom még nem jutott el a dinamikus és erőteljesebb el-
lentámadás szakaszába. Tudatában vagyunk annak, hogy a 
dolgozó emberek, az önfoglalkoztatottak, a fi atalok között az 
igénytelenség, a defetizmus és a fatalizmus érzése uralkodik, 
ami kifejeződik az alacsony választási aktivitásban” – emeli ki 
a KKE értékelése.

Dimitris Koutsoumpas, a KKE főtitkára is rámutatott, hogy a 
görög dolgozók hamis alternatívák előtt állnak. Ha nem tetszik 
a Sziriza, ha csalódtál benne, szavazz az Új Demokrácia pártra 
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(ND). Mindkét párt a nagytőke érdekeit 
képviseli, az EU és a NATO akaratát 
hajtja végre. Mégis a tőkés propaganda 
hatására sokan gondolják, hogy a kettő 
közül kell választaniuk. Ez a bipola-
rizmus csapdája: bármelyikre szavazol 
a kettő közül, ugyanazt kapod! Éppen 
ez az, ami eltéríti „azokat a társadalmi 
rétegeket, amelyek még nem bíznak 
saját erejükben” – hangsúlyozta a KKE 
főtitkára.

A KKE vezetése ugyanakkor kiemelte, 
hogy sok pozitív változás is van. „Azt 
látjuk ma, hogy a szélesebb néprétegek 
egyre pozitívabban viszonyulnak a 
KKE-hez. Figyelik a KKE állásfoglalá-
sait, noha még nem szánták rá magukat, 
hogy határozott lépéseket tegyenek. 
Egyre jobban arra van szükség, hogy 
erősítsük a KKE és a dolgozó tömegek kapcsolatát, beleértve a 
párt minden szervezetét a Központi Bizottságtól az alapszerve-
zetekig” – olvashatjuk a KKE állásfoglalásában.

A KKE pozitívnak tartja azt is, hogy többen támogatták a 
KKE-t az elmúlt évek agrárküzdelmeiben, a szakszervezeti 
harcokban, az ifjúsági és női szervezetek küzdelmében, és 
most is lehetett a támogatásukat látni. Igaz, hogy ez még nem 
járt azzal, hogy a KKE-re is szavaztak volna.

Az idei év nehéz a KKE számára. Júniusban parlamenti 
választásokra kerül sor Görögországban. A KKE jelenleg 15 
képviselővel rendelkezik a görög parlamentben. A 2013-as 
választáson a szavazatok 5,6 százalékát kapták.

„Derűlátással megyünk a küzdelembe” – jelentette ki a párt. 
A feladat az, hogy leleplezzék a „Sziriza vagy Új Demokrácia” 
hamis választási lehetőségét. Meg kell magyarázni a dolgozók-
nak, hogy egyikkel sem járnak jól. 

Erős Görög Kommunista Párttal lehet valóságos változást 
elérni – üzeni a KKE a választóknak. Ha a KKE-re szavazol, 
sikerrel lehet felvenni a harcot a tőkével szemben, lehet küzde-
ni a szélsőjobboldali és fasiszta erőkkel szemben.  

Ez utóbbi utalás nagyon is szükségszerű, hiszen az EP-vá-
lasztáson a fasiszta Arany Hajnal párt 488 ezer szavazatot, 
2 mandátumot kapott. 2013-ban a fasiszta párt 7 százalékkal 
jutott a görög parlamentbe, és 18 képviselőjük van. Az Arany 
Hajnal propagandája a munkanélküliség, a gazdaság és a 

megszorítások közötti aggodalmakra épült, valamint maró 
bevándorlásellenességre, ami a támogatottságuk jelentős növe-
kedését eredményezte.

A görög tőke láthatóan olyan tartalékerőnek tekinti a fasisz-
ta pártot, amelyet fel lehet használni abban az esetben, ha a 
tőke hagyományos pártjai már nem képesek a tömegeket mani-
pulálni, és fennáll a lehetősége annak, hogy a KKE jelentősen 
megerősödik, és hatalomra jut.

Párhuzamok és eltérések

A KKE helyzete és munkája számos hasonlóságot mutat fel a 
magyar valósággal. A Munkáspárt is küzd azzal a jelenséggel, 
hogy az emberek egyre elégedetlenebbek, és mégsem szavaz-
nak a Munkáspártra. Magyarországon nincs szociáldemokrata 
Sziriza, de van konzervatív Fidesz, amely számos baloldali 
jellegű ígérettel hódított meg sok embert.

Magyarországon a tőke elégedett a Fidesz tevékenységével, 
hiszen a kapitalizmus helyzete szilárd, a politikai helyzet sta-
bil, nincsenek jelentős tüntetések, sztrájkok. A tőke egyelőre 
nem állít fel választási alternatívát a Fidesszel szemben. Az EP 
választások azonban jelezték, hogy nem kizárt egy erős liberá-
lis alternatíva kialakulása a DK körül.  

A feladat nálunk is az, hogy megmagyarázzuk az emberek-
nek, hogy akkor változik meg gyökeresen a helyzetük, ha a Mun-

káspárt megerősödik és előre lépünk egy 
olyan világ felé, ahol nem a pénz az úr.

Magyarországon is tapasztalható, 
hogy sok ember elfogadja a Munkás-
pártot, dicsérik következetességét, de 
a választásokon még nem szavaznak a 
Munkáspártra.

Csodák és csodareceptek nincsenek 
sem Görögországban, sem Magyaror-
szágon. Erősíteni kell a pártot, bővíteni a 
társadalmi kapcsolatokat. A Munkáspárt 
számára különösen időszerű feladat a tö-
megkapcsolatok erősítése. Tudnunk kell, 
mit akarnak az emberek, közöttük kell 
élnünk, velük együtt kell cselekednünk.
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Mond meg, hogy kivel vagy, és 
megmondom, hogy ki vagy!

Június 2-án ukrán szélsőséges naciona-
listák Harkovban ledöntötték Georgij 
Zsukov szovjet hadvezér szobrát. Az 
ukrán rendőrség ugyan jelen volt és ösz-
szetűzésre is sor került, de nem akadá-
lyozta meg a szobor ledöntését.

Zelenszkij ukrán elnök nem ítélte el 
magát az akciót. Homályosan utalt arra, 
hogy az egész konfl iktus a korábbi ukrán 
vezetés hibás politikájának a következ-
ménye, és felszólította Harkov vezetését, 
hogy értékeljék jogilag az eseményt és 
tegyék meg a szükséges lépéseket.

Nehéz megérteni, hogy mit nem ért az 
ukrán elnök. Köztéri szobrok ledöntése 
nem tartozik az alapvető emberi jogok 
közé. Egy ilyen szobor sokba kerül, így 
az, aki ledönti, anyagi kárt is okoz.

A képeken is látni, hogy a szobor le-
döntése nem egy perc alatt történt. 
Fel kellett rá készülni, embereket és 
technikai eszközöket kellett odavinni. 
A rendőrség nyilvánvalóan látta, hogy 
jogsértésre készülnek. Látták, de nem 
akadályozták meg.

Georgij Konsztantyinovics Zsukov nem 
egyszerűen szovjet hadvezér volt, hanem 
a második világháború legnagyobb had-
vezére, akinek felbecsülhetetlen érdemei 
voltak a fasizmus legyőzésében, Európa 
megszállt országainak felszabadításában.

A képlet világos. Ha Zsukov az ellenség, 
akinek a szobrát le kell dönteni, akkor 
Hitler a jó, akinek akár szobrot is lehet-

ne állítani. Erről egyelőre nincs szó, de 
a tervek szerint már szobrot fog kapni 
Roman Joszifovics Suhevics, a Hitler 
oldalán harcoló Ukrán felkelő hadsereg 
parancsnoka. Vagy éppenséggel Sztepan 
Andrejevics Bandera, a mai ukrán na-
cionalisták „istene”, aki ugyancsak a 
fasiszták szövetségese volt. Tegyük hoz-
zá: a szocialista Szovjetunióval és saját 
népükkel szemben.

Mint ismeretes, az ukrán kormány 
üldözi az Ukrán Kommunista Pártot. 
Minden törvényt felrúgva nem engedték, 
hogy Pjotr Szimonyenko, az Ukrán KP 
vezetője elinduljon az elnökválasztáson. 
Ha valaki nincs a listán, arra nem lehet 
szavazni. Ilyen egyszerű.

Zelenszkij új elnökkel kapcsolatban sok 
az illúzió. Színész, médiaember, egyelő-
re kimossa magát minden szituációból. 
De előbb-utóbb döntenie kell! Mondd 
meg, hogy kivel vagy és megmondom, 
hogy ki vagy? Nos, Zelenszkij úr! Ön 
kivel van? A nacionalistákkal, a fasisz-
tákkal? Zsukovval vagy Hitlerrel?
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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, II. kerület, Pasaréti út 59. 
Itt lakott Szakasits Árpád

A Pasaréti út 59. szám alatt egy nagyon szép villa található. 
Kismarty-Lechner Jenő (1868-1962) építész munkája még 1910-ből. 
Éppen 1910-től fi gyelhető meg saját stílusának kialakulása. A rá 
jellemző úgynevezett pártázatos szerkesztést mutatja a Pasaréti út. 
59. szám alatti villa is.  

Ebben az épületben lakott egy ideig Szakasits Árpád (1888-
1965), a magyar munkásmozgalom kiemelkedő személyisége. 
Szakasits 1938-tól lett az MSZDP főtitkára. „Iskolai végzettsége 
négy elemi volt. Széles tudását, gazdag ismereteit a munkásmozga-
lomban, a munkás önképző körökben, a Szabad Iskolában szerezte. 
Bokányi Dezső és Szabó Ervin tanítványa volt” – írja róla lánya. 

Mint tudjuk, a két világháború között az 1921-es Bethlen-Pe-
yer paktum két évtizeden át viszonylag nyugodt létet biztosít az 
MSZDP számára.  Ott vannak a parlamentben, legális intézmé-
nyeik vannak, tömeglap a Népszava. Az 1939-es választásokon az 
MSZDP 5 mandátumhoz jut. A radikalizálódó tagságot folyamato-
san visszafogja a vezetés, amely részben jobboldaliakból, részben 
az alkalmazkodás kényelmes útját választókból áll. 

A háború azonban mindent megváltoztat. „Szakasits az 1939. 
januári pártkongresszuson  antifasiszta programot hirdetett meg. 
Ez a politika természetszerűleg találkozott a kommunisták nép-
front törekvéseivel” – írta róla Kende János történész. „Mindig 
tisztában voltam vele, hogy ebből a háborúból, 
mint győztes kizárólag a Szovjetunió 
kerülhet ki.  Ez nekünk – magyar 
munkásoknak – közös érdekünk. 
Ezért tegyünk félre minden 
eddigi ellentétet” – üzeni 1941. 

júniusában Szakasits Árpád, akit 
a mozgalomban kedvesen Szaki-
nak hívnak.

Szakasits Árpád vezetésével 
így jutnak el a Népszava 1942. 
karácsonyi számának megjelen-
tetéséig, amely az antifasiszta 
összefogás első jelentős meg-
nyilvánulása. 1944 tavaszán 
pedig csatlakoznak a Magyar 
Fronthoz. 

Az MSZDP és a KMP 1944. 
október 10-én megállapodást 
köt, amelyet Szakasits Árpád és 
Kállai Gyula ír alá. Gondoljunk csak bele! A szociáldemokraták 
1919-ben elárulják a Tanácsköztársaságot. A Horthy-rendszer 25 
éve alatt elhatárolódnak a kommunistáktól, sőt nem egyszer rend-
őrkézre adják őket. S ennek ellenére, mindent félretéve most meg-
születik a megállapodás. 

Miért jöhet létre ilyen megegyezés? A kommunistáknak szük-
ségük van a szociáldemokratákra. Az MSZDP óriási szervezett-
séggel, infrastruktúrával rendelkezik. Ismerik őket. Ne feledjük! A 
Horthy-rendszerben minden szakszervezeti tag egyben az MSZDP 
tagja is. A kommunisták néhány százan vannak, a mély illegali-
tásból jönnek. Az MSZDP-nek is szüksége van a kommunistákra. 
Pontosan tudják, hogy a Szovjetunió a szocializmus lehetőségét 
hozza Magyarországra és ebben a fő szerep a kommunistáké.

A háború utolsó időszakában a két párt együttműködik, és meg-
teremtődnek a feltételek a háború utáni együttműködésre is. Ez 
vezet el 1948 júniusában a két párt egyesüléséhez, a Magyar Dolgo-
zók Pártjának megalakításához. 1956 őszén majd ismét megerősítik 
ezt a kapcsolatot, és fennmarad egészen 1988-ig, amikor is majd a 
szociáldemokrata Nyers Rezső szembefordul a kommunista Kádár 
Jánossal, megtéve az első nagy lépést a tőkés ellenforradalom felé.

Szakasits a felszabadulás után egy ideig a köztársaság elnö-
ke, sőt a közös párt, az MDP elnöke. Kádárhoz, Marosánhoz 
hasonlóan ő is börtönbe kerül. 1956 után a kádári MSZMP 
vezetésének tagja. 

A család máig jelen van a magyar politikában. Szakasits lányát 
egyik munkatársa, Schiff er Pál (1939-2001) fi lmrendező vette fele-

ségül. Az ő fi uk Schiff er János, (1948-), aki korábban az MSZP 
színeiben budapesti főpolgármester-helyettes volt. Sza-

kasits lányának unokája Schiff er András, ügyvéd, 
politikus, az LMP alapítója és szervezője. 

Hát igen, ez egy kicsit 
messze van a dédapa 

fájától! De ez már 
egy másik történet.
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