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MUNKÁSPÁRTI HETILAP

Ellenzéki összefogás: 
kinek jut több dinnyeföld?
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2019. JÚLIUS 13. Mi a bal szemünkkel nézünk 

a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a 
jobb szemünkkel nem látnánk. 
Másként is látjuk a világot, 
mondjuk úgy, balszemmel. Ezután 
minden számunkban elmondjuk, 
miként is látjuk az éppen 
esedékes eseményeket a saját 
politikai értékítéletünk alapján, 
balszemmel. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

Ellenzéki összefogás: 
kinek jut több dinnyeföld?

A víz felett A víz felett verseny-verseny-
társak, atársak, a  
víz alatt víz alatt 
egymást egymást 
rugdosó rugdosó 
ellen-ellen-ségek.ségek.

Szeged a jövőben is „szabad, független” város lehet. Legalábbis 
így gondolják az ellenzéki pártok, miután némi kérlelgetés és 
önmutogatás után Gyurcsány Demokratikus Koalíciója is beállt 
Botka László mögé. E logika szerint szegény Pécs pedig elnyo-
mott város marad, nem lesz „demokratikus fordulat”, mivel ott 
meg nem tudtak az ellenzékiek megegyezni.

Szeretem Pécs városát, de bevallom, nem gondolom, hogy 
Pécs nem szabad és nem független. Szerintem nagyon is az. 
Szegedet is szeretem, de nem hiszem, hogy a szocliberális pár-
tok miatt lenne szabad és független. 

Az egész ellenzéki összefogás nem más, mint könyörtelen 
harc a hatalmi pozíciók elosztásáért. Miről is folyik a vita? 
Kinek adunk esélyes körzetet a bejutás-
ra? Aki nyer, fi zetést kap, jó állásokat, 
befolyásra tesz szert, amit jól lehet ap-
rópénzre váltani. 

Ha többségbe kerül valamelyik párt, 
akkor ők határozzák meg, hogy az önkor-
mányzatok mire költenek, kik jutnak elő-
nyökhöz a pályázatoknál, a helyi beruhá-
zások kivitelezésében. Megint csak pénz.

Az önkormányzatok nevezik ki egy 
sor intézmény vezetőjét. Az ellenzék 
ezért is fájlalta az iskolák és kórházak 
állami igazgatás alá vételét, mert azóta 
nem a város, hanem a kormány nevezi 
ki az igazgatókat.

Az önkormányzati választásokon nem 
lehet megdönteni a központi kormányt, 
de a kormány ellen lehet fordítani a helyi 
társadalmi tényezők hangulatát. 

Az ellenzéket a közös ellenség érzése 
tartja össze. 2010-ben megszűnt a koráb-
bi egyensúly, egy ideje nem működik a 
váltógazdálkodás. Az ellenség tehát a Fidesz, és főleg Orbán. 

Ezen túlmenően mindenben folyik a csata, nagyjából úgy, 
mint a vízilabdában. A víz felett versenytársak, a víz alatt egy-
mást rugdosó ellenségek. Itt már ugyanis pénzről van szó. A 
pénzen pedig könnyű összeveszni, és többnyire össze is vesznek.

Az esélyek latolgatása is nehéz dolog, és pillanatonként vál-
tozhat. A Momentumnak, hogy megjött az étvágya a relatíve 

sikeres EP-szerep-
lése után! Vagy 
hogy fújt legalább is 
átmenetileg vissza-
vonulást a DK Kálmán Olga kudarca után.

De ne feledkezzünk meg az „értékek és programok” egyez-
tetéséről sem, amit olyan meghatóan szoktak előadni az ellen-
zéki pártok! A valóságban a programok arról szólnak, hogy 
mondjunk nemet mindenre, amit a Fidesz csinált, és tegyünk 
hozzá tipikus liberális jelszavakat! A fantáziának, vagy talán 
inkább a hülyeségnek itt semmi szab határt. Lásd Karácsony 
Gergely ötletét arról, hogy amennyiben megválasztják, akkor 

a főváros létrehoz egy úgynevezett 
Budapesti Tudományos Akadémiát.

Persze, nincs semmi új a nap alatt. 
Harminc éve, a rendszerváltás egyik 
feltétele az volt, hogy az akkori el-
lenzéki pártok megegyezzenek egy-
mással. Az amerikaiak és a németek 
akkorra már megdolgozták a kor-
mánypárt vezetőit, akik így vagy úgy, 
de már hajlottak a hatalom átadására. 
Már Gorbacsov is lenyelte, hogy haza 
kell menniük. De valakinek át kell 
adni a hatalmat! Ki legyen az?

A magyar ellenzék ugyanúgy 
két részből állt, mint manapság: a 
konzervatívokból és a liberálisokból. 
Utálták egymást, és ha Palmer buda-
pesti amerikai nagykövet nem győz-
ködi őket diplomatikusan, néha meg 
keményen odamondva nekik, talán 
még most egymást marnák.

Végül 1989 márciusában kilenc 
szervezet hozta létre az Ellenzéki Kerekasztalt, az akkori el-
lenzék közös intézményét. Közös volt az ellenség. Legyőzni a 
szocializmust, véget vetni a népköztársaságnak! Kapitalizmust 
csinálni, privatizációval, NATO-val, EU-val! Minden másban 
meg vita.

A szereplők azóta változtak némileg. A Fidesz a liberális 
oldalon kezdte, és ma ő vezeti a konzervatív oldalt. Köz-
ben lenyelte az MDF-t, a kisgazdákat. A liberális mag, az 
SZDSZ nem tűnt el, csak átalakult, és más pártok formájá-
ban létezik tovább. 

Az MSZP-t 1994-ben maguk közé engedték az egykori 
ellenzéki pártok, mert ők tudták legjobban lenyeletni az embe-
rekkel a tőkés átalakulás keserű következményeit. De az MSZP 
ma már nem kell a tőkének. 

Sok választást megéltünk 1990 óta. Sok választáson hittük 
el, hogy a pártok a dolgozó emberek, a nép javát akarják. Cso-
konai szavaival élve sok választáson hittünk a „szép szavad-
nak”, és utána csodálkoztunk, hogy „mégis megcsalál”. Ugye, 
most nem lesz így?
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Az Egyesült Államok továbbra is támogatja a magyarországi 
demokrácia megerősítésére tett törekvéseket. Számos beszélge-
tésben részt vettünk a Budapesten töltött idő alatt és csalódottak 
vagyunk, hogy nem találkozhattunk Orbán Viktor miniszterel-
nökkel.” – nyilatkozták a Budapestre látogató amerikai parlamen-
ti képviselők a Népszavának. (https://nepszava.hu/)

Amerika sokszínű, az amerikai parlament 
is az. Nyár van, ilyenkor az amerikai képvi-
selők szívesen utaznak állami pénzen szép 
országokba, és szívesen osztogatják az igét. 
Végülis úgy gondolják, hogy Amerika az 
etalon, ami ott van, az jó, és aki nem úgy 
csinálja, az antidemokrata, konzervatív, 
ősellenség. Azok az urak és hölgyek, akik 
most jöttek Magyarországra, láthatóan a 
Népszava, a CEU, a liberálisok barátai. Nem 
a valóság érdekelte őket, hanem a liberálisok 
képzete a valóságról. Üzenjük: Ne jöjjenek 
többet! Amerika nekünk nem példakép!

Az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács 
Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolja az Európai Bi-
zottság következő elnökének - jelentette be Donald Tusk, az Európai Ta-
nács elnöke Brüsszelben. (www.mti.hu)
Az EU-vezetők megértették, hogy a személyi kérdések további halogatása 
az EU egész működését nehezíti meg. Az európai tőke válságban van, és 
bármi áron, de kompromisszumra jutottak. Nem ismert, hogy pontosan ki 
és miért engedett, és az sem, hogy mit kapnak azok, akik engedtek. A négy 
EU-tisztségre egy német és egy francia nő kerül. A nők jelenléte nem azt 
jelenti, hogy nagyobb megértés lesz a dolgozók, a nők problémái iránt. Azt 
jelenti, hogy az európai tőke továbbra is uralkodni fog a dolgozók, a népek 
felett, de igyekeznek elhitetni velünk, hogy az EU nőkkel az élén mégis 
csak más lesz. Nem lesz más!

Nő az EU élén: 
 a lényeg nem változik!

Kanada fegyvert 
ad Zelenszkijnek
Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott 
találkozó után bejelentette, hogy Kanada felvette 
Ukrajnát azon országok sorába, amelynek a kana-
dai cégek szabadon adhatnak el fegyvereket, bele-
értve a halált okozó támadó eszközöket is.  
(https://www.president.gov.ua)
Kanada változtatott politikáján. Eddig csak vé-
delmi eszközöket, infravörös megfi gyelő rendsze-
reket, páncélmellényeket, egyenruhákat adott el. 
Továbbá kiképeztek 10 ezer ukrán katonát. Most 
szóba jöhetnek harckocsik, önjárólövegek, rakéták 
és más. A nyugat most támadó fegyvereket ad a 
nacionalista ukrán vezetés kezébe.

Amerika nekünk 
nem példakép!
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„Meg kell tartani az intézményes érdekegyeztetési formákat, 
de meg kell találni azokat a pontokat is, ahol határozottab-
ban és eredményesebben lehet képviselni a tagság érdekeit, 
mint a tárgyalóasztalnál. A céltalan radikalizmusnak nem 
vagyok haíve, csak a nagyobb nyilvánosság eléréséért nem 
is fogom alkalmazni, de ha a másik fél „befeszül” és nem 
enged, akkor kész vagyok nagyon is radikálisan képviselni a 
munkavállalóink érdekeit.” – jelentette ki Csóti Csaba, Szak-
szervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) új elnöke. 
(https://nepszava.hu)
A tőke mindenütt Európában támadást indított a dolgozók 
ellen. Magyarországon is nőnek az árak, drágább az élet, 
korlátozzák a dolgozók jogait. A tárgyalás, az egyeztetés 
ma már kevés. Harcos, következetes kiállásra, a dolgozók 
érdekeinek megalkuvás nélküli képviseletére van szükség. A 
Munkáspárt minden tagját arra biztatja, hogy munkahelyü-
kön támogassák a szakszervezetek harcát. Sok sikert a SZEF 
új vezetésének!

Hat ellenzéki párt, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az 
LMP és a Momentum megállapodott arról, hogy az őszi ön-
kormányzati választásokon közösen támogatott jelölteket indít 
minden budapesti kerületben. (www.mti.hu)
Hat párt állt egymás mellé. Hat olyan párt, amelyeknek eltér az 
ideológiájuk, eltérően képzelik a jövőt, és borzalmasan utálták 
egymást a múltban. Mi köti őket össze? A hatalomvágy! Mire 
számítanak? Arra, hogy a társadalomban van „Orbán-ellenes-
ség”, és ennek kihasználása elég a győzelemhez.

Miért nem csatlakozik a Munkáspárt? Azért, mert a Mun-
káspárt nem egyik vagy másik csoportot támogatja, hanem a 
dolgozó embereket képviseli. Az „ellenzéki összefogás” pedig 
átveri a dolgozó embereket. Nem nekik akar segíteni, hanem 
saját magát akarja hatalomra juttatni. És azért sem, mert többsé-
gük jobban utálja a Munkáspártot, mint bárki mást.

Hatpárti összeborulás: a hatalom és a 
pénz érdekli őket

Nem akarunk az USA-tól függeni!
Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Magyarország nem kötne újabb hosszútávú szerződést Moszkvával - értesült a Népszava. 
(https://nepszava.hu/3042194_csak-az-orosz-gaz-fele-huznak-orbanek)

Figyelemre méltó, hogy a Népszava mindig értesül arról, hogy mit 
akar az Egyesült Államok. És nem csak értesül róla, hanem azon-
nal közli is a magyar néppel. Nekünk már nincs is más dolgunk, 
mint hallgatni a Népszavára és az USA-ra. 
Az amerikaiak hosszú idő óta nyomást gyakorolnak a magyar kor-
mányra. Függetlenítsük magunkat az orosz energiaszállításoktól! 
Vegyünk inkább amerikai sűrített földgázt, amerikai atomerőműt! 
Igaz, hogy akkor is függenénk, de akkor már az amerikaiaktól. Az 
USA-tól függeni viszont felemelő érzés. Legalábbis az a Népsza-
vának, a magyar liberális erőknek és amerikai barátaiknak. 
Magyarországnak nincs saját energiaforrása, ezért import-
ra szorul. Egy értelmes megoldás van: a több lábon állás, az 
energiabehozatal diverzifi kációja és a saját megújuló energiaforrá-
sok gyors fejlesztése.
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Július 5-én Ózdon a Munkáspárt helyi pártszervezete 
megtartotta a tisztújítási ülését. A pártszervezet titkára Tö-

rök Sándor lett ismét. Vezetőségi tagok: Kónya Béla, Mitru István-
né, Kóródi Péter, Tóth Mária, Fónagyné Németh Margit, Reményi Aladár, 

Balog István. Az ülésen részt vett Fülöp Józsefné, a KB tagja, BAZ megyei elnök. 
Az ózdi szervezet elfogadta jelöltjeit az önkormányzati választásokra. A Munkáspárt – 

összhangban a KB határozatával – Ózdon is önállóan indul. A Munkáspárt nem támogatja azt az 
„ellenzéki összefogást”, amely Janiczak Dávid jelenlegi, jobbikos polgármester újraválasztásáért in-

dult.  A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP és a Mindenki Magyarországa Mozgalom képviselői Janiczak mögé 
álltak, aki ezúttal az Ózdiakért és Ózdért Egyesület nevében fog 
indulni ősszel, hogy újra megszerezze a polgármesteri címet.

Ózd készen áll az Ózd készen áll az 
önkormányzati csatáraönkormányzati csatára
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Paks: a rendszeres 
munkának van haszna
Pakson fő a rendszeresség. A Munkáspárt kicsi, de lelkes szer-
vezete tudja, hogy csak a rendszeres munka hozhat eredményt. 
Szarka Istvánné és Szarka Sándor vezetésével rendszeresen 
megjelennek a paksi piacon, beszélgetnek az emberekkel, osz-
togatják a párt anyagait. Az önkormányzati választásokon a 
paksi munkáspárti szervezet is indul.

Baja, július 13. : 
a Munkáspárt is részt vesz a Munkáspárt is részt vesz a 
BajaiBajai Halfőző Fesztiválon
Az idén is megrendezik a Bajai Halfőző Fesztivált. Természetesen az idén is részt vesz a Munkáspárt kis csapata. Az idén Kala-
pos Mária, Bács-Kiskun megyei elnök és Kós Zoltán Baranya megyei elnök vállalta az irányítást. Lapzártakor még nem tudjuk, 
hogy ki főzi a halászlét. Biztosan tudjuk viszont, hogy jelen lesz Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke.



6 XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM
2019. JÚLIUS 13. A többség boldogulá-

sának korszerű útját 
kell megmutatnunk

Munkáspárti megemlékezés 
Kádár János halálának 30. 
évfordulóján

Kádár Jánosra emlékezett a Munkáspárt július 6-án. Az MSZMP egy-
kori főtitkára harminc évvel ezelőtt éppen ezen a napon hunyt el. A 
Munkáspárt három évtizedes hagyományához híven a Fiumei úti Sír-
kertben tartotta rendezvényét. Jelen voltak a Munkáspárt országos és 
megyei vezetői, és mintegy háromszázan az ország minden részéről.

A jelenlevőkhöz a Munkáspárt két ifjú tagja, Kóródi Péter Ózdról és 
Pintye Péter Debrecenből szólt. A kádári korszakról, a Munkáspárt 
harmincéves útjáról és mai küldetéséről Thürmer Gyula, a Munkás-
párt elnöke beszélt. 

A megemlékezést a mohorai énekkórus tagjai tették még emlékeze-
tesebbé.

A megemlékezés résztvevői megkoszorúzták Kádár János sírját, 
és koszorút helyeztek el a Munkásmozgalmi Pantheonnál is.

Már látjuk a fától az erdőt

33 éves ózdi félig kész diplomás vagyok. Az egyetemi 
tanulmányokat anyagi okok miatt kellett abbahagynom 
– mutatkozott be Kóródi Péter. Évek óta hánykolódok a 
munkaerőpiac „szellemhajóján”. De nem egyéni sérelmemet 
akarom elmondani. Ózdon is, máshol is százával éljük meg 
a „sárgamellényes ipari forradalmat.”

Eddig egyedül éreztem magam, de május elsején találkoz-
tam a Munkáspárttal. Most már nem vagyok egyedül. Ma 
már elvtársnak szólíthatom Önöket. Egy hete a Központi 
Bizottság ülésén Farkas Zoltán barátommal együtt vehettük 
át a párttagsági könyvet. Hoztunk új erőket Ózdról, és ho-
zunk holnap is, holnapután is! Mi mostani harmincévesek 
egyre többen látjuk már a fától az erdőt.

Minden egyre kiszámíthatatlanabb

Kádár János a 20. század legnagyobb politikusa volt. Lét-
biztonságot és megélhetést adott az embereknek – kezdte 
beszédét Pintye Péter. A munkásnak és a munkásosztálynak 
hatalma és becsülete volt. A szocializmus megvalósította a 
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás régi munkás-
mozgalmi követelését. A szocializmus az élet minden terén 
biztonságot, tisztességes megélhetést teremtett.

Ma Magyarországon az emberek 12-16 órát dolgoznak – 
folytatta. Más választásuk nincs, féltik a munkahelyüket.  

T  G

P  P
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Az elmúlt harminc éveben egyre nagyobb rétegek szegé-
nyednek el, míg mások szupergazdagokká válnak. Minden 
egyre kiszámíthatatlanabb.

Harminc éve történelmi feladatra 
vállalkoztunk

A megemlékezés fő szónoka Thürmer Gyula, a párt elnöke 
volt.  Méltatta Kádár János történelmi szerepét, és szólt a 
Munkáspárt mai feladatairól. Beszédét sokak kérésére teljes 
terjedelemben közöljük.

Harminc éve ezen a napon hunyt el Kádár János. Nem állt 
meg a közlekedés, nem szólaltak meg a mozdonyok és a 
gyárak kürtjei. Az élet ment a maga menetében – kezdte 
beszédét Thürmer Gyula.

De mi sokan, nagyon sokan, az egyszerű emberek milliói 
megálltunk egy pillanatra. Összerázkódtunk és megdöb-
bentünk. Tudtuk, be fog következni. De reménykedtünk, 
hogy nem most, nem azonnal. Talán egyszer, majd, amikor 
már tudunk nélküle élni.

Az igazság az, hogy akkor egy éve már nem Kádár János 
országában éltünk. Viharszerűen zúdult ránk minden, ami 
Kádár idején tabu volt. Bevezették a többpártrendszert. Az 
MSZMP-t kivonták a hadseregből, az állambiztonságból. Átala-
kították a KISZ-t, ifjú kalandorok kezébe adták az ifjúságot.  

Folyt a spontán privatizáció, azaz a népvagyon széthordása, 
egy egész ország elsikkasztása.

Nagy Imre példakép lett, a demokratikus jövő megtestesítő-
je, Kádár a kínos múlt, amitől szabadulni akartak.

Az MTI július 3-tól adott ki híreket Kádár 
János állapotáról. Július 4-én Grósz Károly 
és Nyers Rezső meglátogatták Kádárt a 
Kútvölgyi Kórházban. Már nem tudtak vele 
beszélni.

Július 6-án reggel meghalt. A pártközpont-
ban, a vezetésben zűrzavar támadt. Jön 
George Bush, az amerikai elnök, az új isten! 
Mit csináljunk? Temessük el csendben, észre-
vétlenül, hogy ne zavarjuk az amerikai elnö-
köt! – mondták többen a párt és állam felső 
vezetői közül, és komolyan gondolták.

Becsületére legyen mondva, egy ember volt a 
vezetésben, Grósz Károly, aki ki merte mon-
dani: emberek, álljon meg a menet! Ennyire 
még ti se lehettek tisztességtelenek! Ezt nem 
tehetjük meg azzal az emberrel, aki 32 éven 
át vezette az országot. 

Végül július 14-én a nép tisztességgel kísér-
hette utolsó útjára Kádár Jánost. A Széchenyi 
rakparton, az MSZMP székházában rava-
talozták fel. Az egyszerű emberek hosszú 
órákon át álltak sorba a ravatalánál, megköny-
nyezték, megsiratták. 

Történelmi pillanat volt. Százezrek az utcán. Lázad-
nának ők, de nem tudnak. Álljon valaki az élre, védjük 
meg a nép hatalmát! Szinte hallani a tömegből. De 
nincs, aki vezesse őket. 

Abban a bizonyos sorban sokan álltak közületek is. Érez-
tük, hogy tennünk kell valamit. Éreztük, de még nem tud-
tuk, hogy mit. 

Nem tudtuk, hogy néhány hónap múlva nekünk kell cse-
lekedni. Nekünk kell felemelni az eldobott vörös zászlót. 
Nekünk kell új pártot alapítani.

Erre vállalkoztunk immáron harminc éve, 1989. december 
17-én.  Megalakítottuk a Magyar Munkáspártot. Harminc éve 
becsülettel védjük ezt a zászlót és védeni fogjuk, amíg élünk. 

A mi gyökereink erősek, ezért élünk

Harminc éve népszerűtlen küldetést vállaltunk magunk-
ra. Vállaltuk a kádári örökséget, amit nem vállalt senki. 
Sokan mondták: ne vállaljuk, zsákutcába kerülünk, elszige-
telődünk!

Mi vállaltuk. Vállaltuk, mert a gyökerek nélküli növény 
előbb-utóbb elhal. A gyökerek nélküli párt eltűnik a süly-
lyesztőben.

A mi gyökereink erősek. Kötődünk a szocializmushoz, 
kötődünk a kádári örökséghez. Sokan csodálkoznak: hogy-
hogy még ma is él a Munkáspárt? Nos, ezért. Van hitünk, 
van meggyőződésünk, vannak gyökereink.

K  P
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Az örökséget vállaltuk, de nem kritika nélkül. Sohasem 
mondtuk jónak azt, ami rossz volt. De sohasem tagadtuk 
meg azt, ami jó volt.

Magyarország vezetésének, bárki is legyen az élen, min-
dig ugyanaz a feladata: megélhetést, biztonságot, jövőt 
adni az embereknek, a nemzetnek.

Kádár megtette azt, amit rajta kívül senki sem tett meg. Egy 
rendkívül nehéz pillanatban vállalta az ország vezetését. 

Mártírnak lenni nem könnyű. De még mindig könnyebb, 
mint vállalni a munkát, leküzdeni a nehézségeket. Egy 
nemzet nem válhat mártírrá, élnie kell, boldogulnia kell. A 
vezető dolga, hogy vezesse a népet, megteremtse a nemzet 
boldogulását. Kádár János ezt tette.

Kádár számolt a realitásokkal. Akkor még nem 1989-et 
írtak, hanem 1956-ot! Kádár tudta, hogy sem a Szovjetunó, 
sem Kína nem engedi megdönteni a szocializmust. 

Kádár felismerte, hogy a második világháborút lezáró nagy-
hatalmi megállapodások is éltek. Az Egyesült Államok ezért 
sohasem fog a Szovjetunióval háborúzni Magyarországért. Az 
amerikai csapatok jöttek volna, a németországi támaszponto-
kon csak a parancsra vártak, de a parancsot sohasem adták ki.  

Akkor pedig csak egy reális út van: szocialista országként, 
a Szovjetunió szövetségeseként élni tovább és a lehető leg-
nagyobb mozgásteret találni a magyar nemzeti érdekek 
érvényesítéséhez.  Tetszik, nem tetszik, Kádár ezt tette. 

Sajátos nemzeti úton jártunk

Magyarország Kádár idején a sajátos nemzeti útját jár-
ta. Külpolitikai téren sok mindenben engedett, ez igaz. 

De nem adta fel Magyarország szuverenitását. A KGST 
nem lett nemzetek feletti szervezet. A nemzeti kormányok 
döntöttek a nemzeti érdekek egyeztetése alapján.
Magyarország nem vált szovjet tagköztársasággá, noha 
ilyen szándékok voltak. Nem vette át sem Hruscsov képte-
len ötleteit, sem Gorbacsov peresztrojkáját.

Nem kellett idegen érdekekért háborúzni. Kádár amíg 
lehetett húzta az 1968-as csehszlovákiai beavatkozást. 1980-
ban pedig nemet mondott a szovjetek afganisztáni háború-
jára. Magyar katonának akkor nem kellett Afganisztánba 
menni. És egyáltalán háborúba se kellett mennie.

Mire támaszkodott a sajátos nemzeti út politikája? A 
nemzeti iparra és mezőgazdaságra! A MOM-ra, a Diósgyőri 
Gépgyárra, a Rábára, a Ganz-MÁVAG-ra, a Medicorra, az 
Ikarusra, és nem utolsó sorban a Május 1 Ruhagyárra. 

És volt nemzeti mezőgazdaság, Bábolna, Mezőhegyes, Nád-
udvar. Összekapcsolták a háztájit és a nagyüzemi gazdálko-
dást. Ettől lakott jól a magyar, ettől virágzott a magyar falu.

És támaszkodott a nemzeti közmegegyezésre. A kádári 
szocializmus mindenki számára biztosított egy elfogadható 
életszínvonalat. Felülről nem engedte, hogy milliomosok, 
milliárdosok szülessenek. Alulról pedig nem engedte, hogy 
emberek lehetetlen helyzetbe kerüljenek, elnyomorodjanak. 

Bárki bármit mondjon, az a rendszer jobb volt, mint a 
mai.  Lehetsz milliárdos, de lehetsz földönfutó is. A mostani 
kormány igyekszik sokat adni sok embernek.  De az is tény, 
hogy szegény és gazdag között ma óriási és egyre nagyobb 
a különbség. 

Az emberek, a népek türelme véges

Ma a világ nehezebb helyzetben van, mint bármikor 
az elmúlt harminc évben. Az Európai Uniót a szétesés 
fenyegeti. 

Az EU új vezetése bizonyosan más lesz, mint elődeik. De 
egy dolog nem változik: semmi közük a dolgozó töme-
gekhez, a népekhez, az emberekhez!

Az Európai Unió vezetőit évtizedek óta egy szempont ve-
zéreli: mi jó a tőkének, mi hoz nagyobb profi tot. Ennek 
jegyében minden válságot a dolgozó tömegekkel fi zettetnek 
meg. Elnyomják a nemzeti önállóságot. Megváltoztatják az 
európai társadalmakat. Roham léptekkel készülődnek egy új 
világháborúra.
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A technika, a tudomány fejlődése fantasztikus távlatokat 
nyithat előttünk. Felszámolhatnánk az éhezést. Egészséges 
vizet és élelmiszert adhatnánk mindenkinek. Megállíthat-
nánk a természeti környezet, a klíma rombolását. 

De nem tehetjük. Ma nem az ember számít, hanem a pénz. 
Ma nem azt fejlesztik, ami az emberek életét szebbé tehet-
né, hanem azt, ami profi tot hoz.

Az emberek, a népek türelme véges. Már nem a középkor-
ban élünk. Tudunk egymásról, kapcsolatban vagyunk egy-
mással. Felismerjük az együttműködés, a közös harc erejét.

A magyar emberek is választ várnak.  Kérdés pedig sok 
van. Van elég időnk saját ipar és mezőgazdaság felépítésé-
re, mielőtt egy világválság lerombolja a nyugati autóipar 
betelepítésére épített álmokat? Van-e B-terv arra az esetre, 
ha pár évtizeden belül összeomlik az amerikai birodalom? 
Van-e terv és akarat egy új világháború elkerülésére?

Ne felejtsük el! Magyarország vezetésének, bárki is legyen 
az élen, mindig ugyanaz a feladata: megélhetést, biztonsá-
got, jövőt adni az embereknek, a nemzetnek.

Vannak, akik ma is a múltért akarnak bosszút állni. 
Harminc év eltelt a rendszerváltás óta, ideje abbahagy-

ni! Harminc év elteltével ez nem több, mint pótcse-
lekvés. A múlt kiátkozásával a félelmüket leplezik el, 
s persze azt, hogy nem tudnak választ adni a holnap 
kérdéseire. 

A többség boldogulásának kor-
szerű útját kell megmutatnunk!

Korunk nagy kérdéseire nem csak a hatalomnak 
kell válaszolnia. Nekünk is dolgunk!  Kádár Já-
nos emlékét őriznünk kell. Küzdenünk kell, hogy 
elismerjék méltó helyét a nemzeti történelemben. 

De a múlton tovább kell lépnünk. Sőt túl kell lép-
nünk a jelenen is.  A mi dolgunk megmutatni a 

többség korszerű boldogulásának útját. 

A mi célunk, hogy minden ember már ma elmondhassa: ma 
jobban élek, mint tegnap és holnap jobban fogok élni, mint ma. 

Ehhez az kell, hogy a technika vívmányai ne a milliárdoso-
kat gyarapítsák, hanem mindenki javát szolgálják. 

Ehhez pedig az kell, hogy a társadalom többségének joga, 
lehetősége legyen eldönteni az ország sorsát. 

Kádár János emléke, a magyar szocializmus tapasztalata 
ebben ad segítséget. De a további utat nekünk kell megten-
ni. Nem egyszerű, de nem is lehetetlen!

Adjon erőt Kádár János öröksége!
Lelkesítsen bennünket a 
Munkáspárt harmincéves harca!
Éljen a Munkáspárt!
Éljen a magyar nép!
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A Görög Kommunista Párt meg-
őrizte pozícióit a július 7-i görögor-
szági parlamenti választásokon. 299 
ezer szavazatott kapott, ami a sza-
vazatok 5,3 százalékának felel meg. 
2015-ben a párt 301 ezer szavazatot 
kapott, azaz 5,55 százalékot. To-
vábbra is 15 mandátummal fognak 
rendelkezni az új parlamentben.

A választást a konzervatív Új 
Demokrácia párt nyerte meg a 
szavazatok 39,85 százalékával. 158 
képviselőjével abszolút többséget 
szerzett a 300 fős parlamentben. Az 
eddig kormányzó Sziriza 31,53 szá-
zalékkal a második lett.

mok és NATO is ellene volt, hiszen Görögországban jelentős 
amerikai és NATO támaszpontok vannak. 

2015-ben hatalomra jutott a Ciprasz vezette Sziriza párt, 
amely átvette a KKE számos követelését, és így azt látszatot 
keltette, hogy „baloldali pártként” azt fogja tenni, amit az 
emberek akarnak. Az emberek elhitték. 

Az elmúlt években azonban az emberek rájöttek arra, hogy 
a Sziriza becsapta őket. A közvélemény számottevő része ismét 
a KKE felé fordult. Ismét fennállt annak veszélye, hogy a KKE 
megerősíti állásait, ami semmiképpen nem érdeke a tőkének.

A görög helyzet és választások átfogó értékelése még hát-
ravan. A KKE nyilván elemezni fogja a párt stratégiai hely-
zetét, lehetőségeit a jövőre nézve. De kimondhatjuk: a KKE 
eredménye jelentős siker. A tőke ugyanis a görög kommunista 
mozgalom felszámolására törekszik. Zavarja őket, hogy a 
KKE a negyedik politikai erőként folyamatosan jelen van a 
parlamentben és a közéletben. 

A tőke ezt nem tudta elérni. A KKE felismerte a veszélyt. 
Dimitris Koutsoumpas főtitkár vezetésével a szó legszorosabb 
értelmében minden egyes szavazatért kemény csatát folytat-
tak és megvédték az eddigi pozíciókat.

A tőke elérte azt, hogy az embereket ismét sikerült manipu-
lálni. Elégedetlenek voltak a Sziriza politikájával, de töme-
gében mégsem a KKE-re szavaztak, hanem egy konzervatív 
pártra. A tőke a hagyományos váltógazdálkodást akarja. 
Azaz, akármelyik tőkés párt is győzzön, a kapitalizmus léte, a 
NATO- és EU-elkötelezettség nem kerülhet veszélybe. 

Nem véletlen, hogy Juncker, az Európai Bizottság elnöke 
az elsők között gratulált. Az EU legnagyobb sikereként jelle-
mezte, hogy segítettek túllépni a válságon és „Görögország 
elfoglalta jogos helyét Európa és az euró lüktető szívében.”

Hogyan jutott ide Görögország? A 2008-as válság, mint is-
meretes, súlyosan érintette Görögországot. A gazdaság tönk-
rement. A nagytőke a pénzét külföldre menekítette, a hazai 
kis- és középvállalkozók zöme eladósodott, sőt tönkrement. 
Görögországban súlyos politikai válság alakult ki. A konzer-
vatív erők nem voltak képesek kézben tartani a folyamatokat. 
Reálissá vált annak lehetősége, hogy a KKE megerősödve 
olyan népi-dolgozói mozgalom élére állhat, amely alapvetően 
megváltoztathatja Görögország jövőjét.

Az európai nagytőke nem engedhette meg, hogy Görögor-
szág elhagyja a tőkés utat. Természetesen az Egyesült Álla-

A Görög KPA Görög KP megőrizte 
pozícióit
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KÖV E KKÖV E K
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 munkásmozgal-
mi Budapestből?

Budapest, Belgrád rakpart 2. Itt élt Lukács György

zionizmus megnyilvánulásaként értékeli, és kiszorul az aktív 
politikai életből.

1956 tavaszán szerepet vállal a Petőfi  körben, amely az 
értelmiségi körök nyílt fellépése a szocializmus ellen. 1956. 
október 26-án elvállalta a népművelési miniszter tisztségét 
Nagy Imre kormányában. 1957 után a Kádár János vezette 
MSZMP nem veszi fel soraiba. Hosszú ideig nem publikálhat, 
és nem szerepelhet a politikai életben. 1967-ben felveszik az 
MSZMP-be és párttagságát visszamenőleg is elismerik.

Lukács vitatja a szocialista országok életében kialakult po-
litikai gyakorlatot, nem tartja elég demokratikusnak. Bírálja a 
sztálini időszakot, elfogadja, hogy létezik olyan fogalom, mint 
sztálinizmus. Ma már tudjuk, hogy a sztálinizmus fogalmát 
Nyikita Hruscsov, az SZKP vezetője vezette be, és a szocialis-
taellenes nyugati szellemi áramlatok azonnal felkapták.

Lukács a „demokratikus szocializmus” szükségességét 
hirdeti. Ez utóbbi válik később a tőkés rendszerváltásban 
résztvevő szociáldemokrata erők fő jelszavává. 

Lukács fi lozófus tanítványainak egy része az 1960-as 
években létrehozza az úgynevezett budapesti iskolát. Többen 
közülük a baloldal megújítása címén széleskörű támadást 
indítottak a marxizmus-leninizmus ellen. A Lukács-tanítvá-
nyok között volt   Heller Ágnes (1929-), a mai liberalizmus 
közismert képviselője.

Lukács a szocializmus reformját hirdette. A reform szük-
séges, de onnan csak egy lépés a kapitalizmus. Lukács nem 
akart kapitalizmust, 
tanítványai viszont 
elvégezték a tőkés 
rendszerváltás szelle-
mi megágyazását. 

A Szabadság híd pesti hídfőjénél csodálatos épület áll. Az 
épületet Lenz József és Gyula nagykereskedők megrende-
lésére Möller Károly (1894-1945) építész építette 1937–1938 
között. A lakóház a Bauhaus stílusban épült. Érdemes arra 
sétálni, és gyönyörködni egy pillanatra az épület fi nom vo-
nalaiban, és persze a Gellért-hegy látványában. az épület 
belsőjéről sokat tudhatunk meg az alábbi internetes honlapon: 
(https://www.octogon.hu/epiteszet/rejtozkodo-modernizmus-
a-belgrad-rakpart-2)

Az épület V. emeletén lakott 1945-71 között haláláig Lukács 
György (1885-1971), a Kossuth- és Goethe-díjas marxista fi lo-
zófus és esztéta, az MTA tagja, a magyar munkásmozgalom 
egyik legellentmondásosabb és legvitatottabb személyisége.

Nagypolgári családból származott. „Történelmileg kedve-
ző körülmények között születtem, átélhettem az első világhá-
borút megelőző korszakot és főképp a marxista módszernek 
Lenin által véghezvitt megújítását. – írta később önmagáról.

„Hogy kicsoda voltaképpen Lukács György, a tízes évek 
moralista lázadója, a húszas évek profetikus forradalmára, 
vagy a későbbi évtizedeknek az a rejtőzködő gondolkodója, 
aki a dogmatizmus sáncai mögül támadja Sztálint, netán az, 
aki a hatvanas években, a magyar politikai konszolidáció s 
a békés egymás mellett élés tapasztalataira építve alapvető 
feladatként a dogmatizmus felszámolását és a szocializmus 
reformpolitikán keresztül történő megújulását tűzi saját fi lo-
zófi ai törekvései elé célként, ma is heves viták tárgya” – írta 
róla 1986-ban Hermann István, az MTA tagja, fi lozófus.

Lukács fi atalon, 25 évesen szerepet vállalt a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának megszervezésében. 1919-ben a Ta-
nácsköztársaság idején közoktatási népbiztos volt. A Tanácsköz-
társaság bukása után Bécsbe emigrál. Tagja lesz a kommunista 
párt vezetésének. Több kommunista folyóirat munkatársaként 
dolgozik. 

1923-ban írja meg Történelem és osztálytudat című 
kötetét, amely a marxizmus számos kérdését új módon 
közelíti meg. Később a Szovjetunióban él, tudományos 
vonalon dolgozik. 

A felszabadulás után a magyar munkásmozgalom tekinté-
lyes személyiségeként kerül a politikai és tudományos életbe. 
Országgyűlési képviselő, tudós, kutató. Sok tekintetben nem 
ért egyet a hatalom gyakorlásának módszereivel. 1949-ben a 
Déry Tibor Felelet című regénye ürügyén lezajlott úgyneve-
zett Lukács-vita során a Rákosi vezette MDP a nézeteit a revi-
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Romsics Ignác: 
Bethlen István
Nem kifeje-
zetten strandi 
olvasmány, 
de otthon a 
hűs szobában 
mindenkinek 
ajánljuk. Sok 
újat tudhatunk 
meg a Horthy-
korszakról. 
 

Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó
Rejtő Jenő könyvein nemzedékek mulattak, sőt nőttek fel. Nem ma íród-
tak, de a mát is megértjük belőlük. Az emberek ugyanis nem változnak.
 

Jo Nesbø : Fejvadászok
A norvég Jo Nesbo a világ egyik leghíresebb krimiírója. Jól jár, aki 

bármelyik könyvét elolvassa. 

 

Thürmer Gyula: Az elsikkasztott ország
Ezt a könyvet többször érdemes elolvasni. Most, a rendszerváltás 
30. évfordulóján sok izgalmas részletet tudhatunk meg arról, hogy 
miként is történt minden. Ha nem találja könyvesboltokban, keresse 
a Munkáspárt központjában! Segítünk! Jó olvasást!

Mit olvassunk nyáron?


