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Nem kérünk csippeket 
a fejünkbe!
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hisznek ugyan a 
polgári rendben, de 
érzik, látják, hogy 
a pénz, amire épül 
ez a polgári rend, az ő hagyományos értékeiket is szétrombolja. 
Ha a pénz uralkodik, vége az elvhűségnek, tisztességnek, be-
csületnek.

Tudja ezt a Fidesz is. Éppen ezért próbálja a kapitalizmus 
nyilvánvaló rombolását új eszmékkel eltakarni. A Fidesz tudja, 
hogy hit és elvek nélkül az ő világuknak is vége szakadhat. És 
ne csak a migráció elleni küzdelemre gondoljanak! Van más is. 

Európában a kereszténységnek vissza 
kell erősödnie! – mondta minap is a 
miniszterelnök. A stabilitást mi nagy 
értéknek tartjuk. Mi, magyarok sze-
retünk ott keresni utat, ahol mások 
csak a bozótot látják. – tette hozzá a 
hétvégén. Kereszténység, stabilitás, 
találékonyság, és persze család. 

A kérdés nem az, hogy jók-e ezek 
az elvek. Jók! A kérdés az, hogy a 
pénz uralma mit enged megvalósulni 
belőlük.

Az idősebb nemzedékek érté-
keiket találták meg a Fideszben. A 
középgenerációk látják, hogy nem 
kell elfogadni az elveket, csak igent 
kell rájuk mondani, és nyitott az út 
az érvényesülésre. A legfi atalabbakat 

nem érdeklik az elvek. Abban hisznek, hogy mindent meg fog-
nak kapni, anélkül hogy bármit is kellene adniuk. 

A liberálisok pont erre játszanak. Amíg a konzervatív oldal 
új-régi eszmékkel igyekszik áthidalni a mai polgári társadalom 
nyilvánvaló értékválságát, addig a liberálisok a pénz uralmát 
kínálják nekünk a maga csupaszságában.

Nem kellenek elvek, azok csak kötöttséget jelentenek! Nem 
kellenek nemzetek, nagy közös európai család kell! Nem kell 
hagyományos család, az emberek szabad döntésük szerint 
állhassanak össze bárkivel! Nem kellenek iskolai kötöttségek, 
nem kell egységes oktatás, mindenki tanulja azt, amit akar, 
olyan tankönyvből, amilyet akar! 

Nem kellenek barátok, hiszen a Facebookon mindenki a 
barátod lehet. Nem kellenek szabályok, nem kell tisztelet, a 
Facebookon bárkit bárhova elküldhetsz, ráadásul be sem kell 
mutatkoznod. 

Mi a következetességet, a tisztességet, a megbecsülést, az 
emberséget, a rendet állítjuk a pénz agressziójával szembe. Mit 
érünk el vele? Hát igen, sokaknak egy letűnt világ utolsó mohi-
kánjai vagyunk. De másoknak reményt adunk, hogy nem halt 
még ki minden, ami emberi, s talán elkerülhető az világ, ahol 
a pénz urai a fejünkbe ültetett csippekkel fognak bennünket 
irányítani. 

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

Nem kérünk csippeket a fejünkbe!

Mi a következe-
tességet, 

a tisztességet, 
a megbecsülést, 
az emberséget, 
a rendet állítjuk 

a pénz agresszió-
jával szembe.

Soha ilyen büszke nem voltam a Munkáspártra, mint ezen a 
választáson. Nem az erőnkre, annak fogytán vagyunk. Nem 
a szervezettségünkre, mert ott sok a baj. A hitünkre voltam 
büszke, arra, hogy mi sohasem hajoltunk meg. 

A Fidesz-pultjainál hosszú sorokban vártak az emberek, 
hogy aláírhassanak. Na ja, ki ne akarna a győztesek közé tar-
tozni? Sokan meg is mondták: mi a győztesekre szavazunk! 
Egyszerű, nem kellenek elvek, csak a győztes személyét kell 
eltalálni.

Tolongtak a liberálisok sárgára festett asztalainál is. Bárkit, 
csak ne Orbánt! Együtt mindenkivel! Igen, mindenkivel! Ne 
gondolkodj, csak írd alá! Csepelen so-
kakat még az sem zavart, hogy a sárgák 
mellé odatolták a Jobbik zöld asztalait. 
Az MSZP-sek pedig a hirtelen jött eső-
ben a sárga pólóra a régi vörös dzseki-
jüket húzták.

Vissza mindent, amit elvettek tőlünk! 
Hova lett a csepeli gyár? A biztonság, 
a nyugodt élet?  Senkinek sem jutott 
eszébe, hogy mindezt nem most vették 
el, hanem harminc éve, a rendszervál-
táskor. 

Együtt szolgáltam apáddal! De nem 
írom nektek alá, ti árulók vagytok! 
Nem támogatjátok az ellenzéki összefo-
gást! – vágta a szemembe a Nyugatinál 
a Néphadsereg egykori ezredese. Már 
este volt, türelmem is végéhez köze-
ledett. Tudja, ezredes úr, keményen aláhúzva az úr szót, az a 
szerencséje, hogy apám már nincs köztünk. Ő biztosan szembe 
köpné magát. Együtt esküdtek fel a néphatalomra. De maga 
megszegte esküjét, és most árulásra biztat bennünket is. Szé-

gyellje magát!
Maguk az egyetlen párt, 

amely harminc éve ugyan-
azt mondja. Következe-
tesek, tisztességesek, 
becsületesek! Nem 
szavazok magukra, de 
aláírom. Kellenek ezek 
az értékek! Száz ember 
közül hatvan-hetven 
ezekkel a szavakkal tá-

mogatott bennünket. Volt, 
aki hozzátette: tisztességes 

magyarok vagytok!
Sok konzervatív ember 

rokonszenvét nyer-
tük el. Persze, 

nem minden-
kiét. Első-
sorban az 
idősebbe-
két, akik 
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kiét. Első-
sorban az
idősebbe-
két, akik 
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Az amerikai 1. repülőezred 3. helikopterszázada Bulgáriában tart 
éleslövészeti gyakorlatot.  (https://www.dvidshub.net)
Hol is gyakorolhatnák az amerikai katonák? Bulgáriában, Lengyel-
országban, és persze, Magyarországon. Hála a magyar kormánynak, 
az amerikai hadsereg már Magyarország területén is szabadon jár-
kálhat le- és föl.

Lukasenko: rabok pedig nem leszünk!
„Én mindig azt mondtam, és mondom ma is, hogy mi több pillérre támaszkodó külpolitikát 
folytatunk. Nem én teremtettem a belaruszokat a Földnek erre a részére, hanem a jó isten. Hova 
menjünk? Bennünket senki sem vár. Más földet senki sem kínál nekünk. Rabok pedig nem le-
szünk.” – jelentette ki Alekszandr Lukasenko belarusz elnök. (https://www.belta.by/president/
view/nam-nikto-ne-zapretit-smotret-v-raznye-storony-lukashenko-podtverzhdaet-kurs-na-
mnogovektornost-361048-2019/)
Belarusz mai vezetése az ország függetlenségét a legfőbb értéknek tekinti. A belarusz nép erre 
törekedett évszázadokon át. A függetlenségre való törekvés mentette meg Belaruszt attól, hogy a 
Szovjetunió feloszlatása után az EU és a NATO lenyelje. Belarusz több pilléren nyugvó külpoli-
tikát folytat. Szövetségese és legfőbb gazdasági partnere Oroszország, de Belarusz Oroszország 
irányában is megőrizte függetlenségét. Ugyanakkor fejleszti kapcsolatait az USA-val, az EU-val, 
tudva természetesen, hogy a nyugat szándéka az, hogy Belaruszt szembeállítsa Oroszországgal 
majd saját birodalmához csatolja. De rabok pedig nem leszünk! – jelentette ki sokatmondóan a 
belarusz elnök.

Eladó a gyár, eladó a föld, eladó Ukrajna! 
Ukrajna megváltoztatja a 14 éve érvényben lévő 
törvényt, és lehetővé teszi, hogy külföldiek 
mezőgazdasági földeket vásárolja-
nak Ukrajnában – jelentette be 
Olekszij Honcsaruk Ukrajna 
új, 35 éves miniszterelnöke. 
(https://www.kmu.gov.ua)
Na, végre! Most már 
tudjuk, hogy mit jelen-
tenek a 41 éves elnök, 
Zelenszkij reformjai! 
Megszűnnek az eddigi 
korlátozások, eladó a 
gyár, eladó a föld, eladó 
Ukrajna! Ezt szereti a 
liberális tőke.
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Jó program, de engedi a pénzvilág? 
 „Amit most mondok, az magyarországi tapasztalat, szerintem európai érvényű, azon túl talán nincs érvénye, de Európában sze-
rintem az az igazság, és Magyarországon biztosan, hogy akkor győztünk, hogyha egy olyan családtámogatási rendszert tudunk 
fölépíteni, hogy a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mintha ugyanezek az emberek nem vállaltak volna 
gyereket. Ez a fordulópont.” – mondta Orbán Viktor a demográfi ai konferencián elhangzott beszédében. 
(http://www.miniszterelnok.hu)
A gyermekvállalás ne teher legyen 
a családnak, hanem lehetőség a jobb 
életre! Ez nemes és jó cél! Ez a po-
litika helyes, de ne felejtsük: kapita-
lizmusban élünk, ahol a pénz szava 
a döntő. Visszaveszi-e a tőkés cég a 
kismamát a szülési szabadság után? 
Nem viszi-e el az infl áció az állami 
támogatást? Lesz-e megfelelő állami 
kórház a gyermekszületés segítésé-
hez, a beteg gyermekek gyógyításá-
hoz? Továbbra is ilyen drága marad a közlekedés, mint most? És még nagyon sok ügy van, ahol a pénz, a tőke ellenérdekelt. 
Engedi-e a pénzvilág a programot? Képes-e a kormány a pénz akarata ellen tenni?
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Sorry, de a második világháború nem „polgárháború” volt 
„A népességfogyás azért lett európai probléma, mert 
Európa megvívott saját magán belül két kegyetlen polgár-
háborút. Ezeket az iskolában világháborúnak nevezik, és 
kétségkívül az európai földrészen túlra is terjedt, túlnyúj-
tózkodott, de valójában és igazából inkább egy európai, 
hogy még pontosabban fogalmazzak, egy nyugati polgár-
háborúról, illetve két nyugati polgárháborúról van szó, 
iszonyatos emberveszteséggel.” – jelentette ki a magyar 
kormány vezetője. (http://www.miniszterelnok.hu)
Kényelmetlen ellentmondani, de a második világháború 
nem polgárháború volt, hanem világméretű, államok kö-
zötti háború. A világon mindenütt ezért nevezik így. Az Encyclopǣdia Britannica szerint „a polgárháború erőszakos konfl iktus 
egy állam és egy vagy több nem nem állami szereplő között ugyanazon állam területén.”  (https://www.britannica.com/topic/civil-
war) És akkor még a háborúk céljairól nem is beszéltünk.
Hogy mi volt a második világháború? Az emberiség eddigi történetének legvéresebb háborúja. A második világháborút az 1929-
es tőkés világválság következményeinek levezetésére robbantották ki a vezető tőkés országok. A háborút a tőkés Németország 
kezdte 1939. szeptember 1-én. A tőkés Franciaország, a tőkés Anglia, a tőkés USA engedte a német agressziót, bízva abban, hogy 
a Németország a szocialista Szovjetuniót fogja 
megtámadni. Ez volt a tőkés nyugat fő célja a má-
sodik világháborúban: megfojtani a Szovjetuniót, 
eltörölni a szocializmust a Föld színéről.

Hány pedagógus 
dolgozik 

Magyarországon?
Pontosan hány pedagógus dolgozik a magyar-
országi általános iskolákban, középiskolákban 
és óvodákban? Itt vannak a friss statisztikák. 
(www.mti.hu)
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Budapest
Nehéz feladatra vállalkoztak a buda-
pestiek. Gyűjtötték az ajánlásokat a 
főpolgármesteri induláshoz és nyolc 
kerületben a polgármester-jelöltséget is 
megcélozták. Meleg volt a fővárosban 
az időjárás szempontjából is, de politi-
kailag is. A liberális ellenzék mindent 
megtett azért, hogy akadályozza a 
Munkáspárt sikeres indulását.

 Zugló
Zugló párttagságára most is sok munka hárult. Két kerület-
ben is nekik kellett polgármester-jelöltet állítani.

 Újbuda
Budának ebben a részében az „ifjú gárdának” kellett helytáll-
nia. Bár már nem ifjak, de ifjú gárdaként dolgoztak.
 

Baranya
Baranya kis csapatának is több feladatot kellett megoldani. A 
megyei jelölteknek is gyűjtöttek, és erejükhöz mérten besegí-
tettek Budapesten.

Nógrád
 
Nógrád megye párttagságának kettős feladata volt. 
Megállítani saját jelöltjeiket a megyében és besegíteni 
a budapestieknek a főpolgármester-jelölt állításában.

Addig felvillantunk néhány pillanatot ennek a nagyon 
nehéz időszaknak az eseményeiből. Gyűjteni mindenütt 
nehéz volt, de mindenütt, ahol indultunk, lelkesen dolgoz-
tak szervezeteink és tagjaink. Sok helyről, de messze nem 
mindenhonnan kaptunk fotókat, ezekből állítunk össze egy 
csokorral. 

Szeptember 9-én, hétfőn befejeződött a 2019. évi önkor-
mányzati választások első, nagyon fontos szakasza, az 
ajánlások gyűjtése. Amikor A Szabadság mostani száma a 
nyomdába kerül, még folyik az ajánlások leadása és ellen-
őrzése. Több helyről vannak már végleges adatainak, azaz 
vannak már hivatalosan bejegyzett jelöltjeink, de pontos és 
átfogó képet lapunk következő számában tudunk adni.
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A Munkáspárt kicsi, de lelkes paksi csapata ezúttal is telje-
sítette feladatát, van képviselő-jelöltje a Munkáspártnak.

Bács - Kiskun
Nincsenek sokan a megyei munkáspártiak, de lelkesedésük 
és elszántságuk ezúttal is sok nehézségen átsegítette őket. 
Arra is volt erejük, hogy Budapesten is segítsék a főpolgár-
mesteri gyűjtést.
 

Szolnok
A Munkáspárt a mostani választáson is nagy reményeket 
fűz Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez. Szolnokon polgár-
mester-jelöltet is állítottak a helyiek, és besegítettek a bu-
dapesti gyűjtésbe is.

 
Dolgozott az elnök is

A Munkáspárt elnöke két héten át az utcán volt. Kis csapatával 
hárman gyűjtötték az ajánlásokat a főpolgármesteri jelöltségre. 
Rájuk hárult a polgármesterjelölt megállítása is Csepelen. 

 

Szerepeltünk 
a médiában
A főpolgármesteri kampányban 
Thürmer Gyula többször szere-
pelt az M1-en, a Hír TV-ben, az 
ATV-ben, a Heti TV-ben. Jól él-
tek a médialehetőséggel Miskol-
con is, ahol Fülöp József Istvánné 
polgármester-jelölt többször je-
lent meg a helyi médiában.

Miskolc
Miskolc számára is feladat volt a polgármesterjelölt és a 
városi kompenzációs lista megállítása. Sokat dolgoztak, 
gyűjtöttek, szerepeltek a médiában.
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Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke sok szállal kötődik Csepelhez. Itt élt nagynénje és a család egy része ma is itt 
lakik. Itt vett részt harminc éve az új Munkáspárt szervezésében, itt volt alapszervezeti tag, és többször indult választá-
sokon is. Sokan ismerik a csepeliek közül. A Munkáspárt elnöke a Csepeli Hírmondón keresztül üzent a csepelieknek.

Az emberekkel az emberekért! Ez a Munkáspárt egyik legfontosabb alapelve, amikor az önkormányzati munkáról van szó. A 
Munkáspárt célja ugyanis az, hogy az önkormányzatokba elvigye a dolgozó emberek hangját, ellenőrizhetővé tegye a testületeket, 
és ami nem kevésbé fontos: elérhetővé.

Az embereknek érezniük kell, hogy a sok fejlesztés és építkezés értük van. Jogot és lehetőséget kell kapniuk a város jövőjének 
eldöntésébe.

Bizonyára Önök is láttak már elég hirdetményt arról, hogy a polgármester fogadóórája ekkor és ekkor, bejelentkezés alapján, 
de leginkább sohanapján kiskedden van. Persze polgármesterből csak egy van, mondhatjuk, de éppen az lenne a munkája, hogy 
megoldja az itt élő emberek gondjait. Nem is beszélve arról, hogy a képviselő hölgyek és urak, akikből aztán van bőven, jellemző-
en miért csak havonta egy-egy órát szánnak arra, hogy meghallgassák az állampolgárokat. 

A miniszterelnök messze van az állampolgároktól. A polgármester és főleg a képviselők viszont nagyon közel. Ahol jól dolgoz-
nak, valószínűleg a fogadóóráktól függetlenül is találkoznak az emberekkel. De, ahol nem dolgoznak jól, ott mi történik?

Az önkormányzati munka szolgálat, az emberek szolgálata. Legalábbis mi, a Munkáspárt így gondoljuk. Nem kötelező 
polgármesternek, képviselőnek lenni. De ha valaki vállalja, akkor csinálja huszonnégy órában! Az állampolgárral nem 
akkor kell találkozni, amikor én ráérek, hanem akkor, amikor az állampolgárnak szüksége van rám.

Az önkormányzat legyen az emberekért! Dolgozzon az emberekkel együtt 
az emberek problémáinak megoldásáért! Az önkormányzatok fő el-

lenőre nem az állam valamelyik szerve kell, hogy legyen, hanem 
maguk az emberek! Ha népi ellenőrzés van, ha az emberek tudnak 
az önkormányzatok munkájáról, ha érdemi információkat kapnak, 
akkor nem lehet majd csalni, korrumpálódni, a társadalom pénzét 
magáncélra fordítani.

Egy olyan önkormányzatnak, amely valóban segíteni akar 
az embereknek, kell, hogy legyen saját segítő irodája. Olyan 
szolgáltatás, amely hét napon keresztül 0-24 órában az állam-
polgárok, azaz a mi rendelkezésünkre áll. A kazán általában 
nem munkaidőben romlik el, a vízvezeték sem ilyenkor törik el, 
hanem éjszaka vagy húsvétkor, amikor nincs hova fordulni.

A társadalmi segítő iroda összekapcsolhatná a telefonálót a meg-
felelő szakemberrel. Honnan lennének szakemberek a mai szak-

emberhiányos világban? Nos, az önkormányzat különböző kedvez-
ményekkel kiépíthetne egy olyan szakembergárdát, amely expressz 

szolgáltatásként segítené az embereknek.

Ez csak néhány azon sok feladat közül, amelyeket a társa-
dalmi segítő iroda elláthatna. Sokba kerül? Bizonyára 

nem kevés pénz kell hozzá. De ez a beruházás 
megtérül. Az emberek fogják érezni, hogy az 

önkormányzat nem egy távol lévő állami 
intézmény, hanem a város, a kerület saját 
ügyintézésének, az itt lakók szolgálatának 
eszköze.

A Munkáspárt ilyen önkormányzatokat 
szeretne. Emberieket az emberekkel az 
emberekért. Gondoljunk erre is október 

13-án, amikor képviselőinket és pol-
gármestereinket megválasztjuk!

Az önkormányzati munka szolgálat, az emberek szolgálata. Legalábbis mi, a Munkáspárt így gon
polgármesternek, képviselőnek lenni. De ha valaki vállalja, akkor csinálja huszonnégy órában! A
akkor kell találkozni, amikor én ráérek, hanem akkor, amikor az állampolgárnak szüksége van r

Az önkormányzat legyen az emberekért! Dolgozz
az emberek problémáinak megoldásáért! Az ön

lenőre nem az állam valamelyik szerve kell,
maguk az emberek! Ha népi ellenőrzés van
az önkormányzatok munkájáról, ha érdem
akkor nem lehet majd csalni, korrumpáló
magáncélra fordítani.

Egy olyan önkormányzatnak, amely va
az embereknek, kell, hogy legyen saját
szolgáltatás, amely hét napon keresztü
polgárok, azaz a mi rendelkezésünkre
nem munkaidőben romlik el, a vízveze
hanem éjszaka vagy húsvétkor, amikor

A társadalmi segítő iroda összekapcsolh
felelő szakemberrel. Honnan lennének sz

emberhiányos világban? Nos, az önkormán
ményekkel kiépíthetne egy olyan szakembe

szolgáltatásként segítené az embereknek.

Ez csak néhány azon sok feladat kö
dalmi segítő iroda elláthatna.

nem kevés pénz kell hozz
megtérül. Az emberek

önkormányzat nem e
intézmény, hanem a
ügyintézésének, az
eszköze.

A Munkáspárt il
szeretne. Embe
emberekért. G

13-án, amiko
gármesterei
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Kádár harminc év után újra Pekingben. 1957-ben sikerült 
megszereznie a kínai vezetés támogatását. Mao a második 
legerősebb szocialista hatalom, Kína vezetője támogatta Ká-
dárt. Harminc év elteltével Magyarország újra nehézségekkel 
küzd. A hazai politikában szaporodnak a gondok, és Kádár 
egyre kevésbé tud mit kezdeni velük. Még nincs kapitalizmus, 
de számos olyan lépés történik, ami a kapitalista gazdaságra 
jellemző. A szocialista renddel szemben egyre markánsabban 
lépnek fel az ellenzéki erők és megkezdődik az ellenzéki tömö-
rülések szervezése. 1987 júniusában a Beszélő című illegális 
folyóiratban megjelenik a „Társadalmi szerződés (A politikai 
kibontakozás feltételei)” című anyag, ami a demokratikus el-
lenzék programja. Szeptemberben Lakitelken megalakul a né-
pies ellenzék szervezete, a Magyar Demokrata Fórum.

Júliusban a párt Központi Bizottsága lényegében kimondja, 
hogy új gazdaságpolitikai irányra van szükség.  Kádár tisztá-
ban van azzal, hogy amennyiben így folytatódik, a szocializ-
must felválthatja a kapitalizmus. Az idős emberekre jellemző 
módon Kádár néha pontosabban emlékszik arra, ami 1956-ban 
történt, mint az előző napon. Pontosan tudja, hogy milyen erők 
szövetkeztek a magyarországi szocializmus megdöntésére és a 
kapitalizmus bevezetésére.

Kádár nem üzletelni megy Kínába. Nem pénzt megy kérni, 
ez már nem oszt nem szoroz. Kádár a maga módján a stratégiai 
lehetőségeket akarja felmérni. A régi ismerősök közül Mao már 
nem él. Zhou Enlai (Csou En-laj) egykori miniszterelnök sincs 

már az élők között. Talán szót lehet érteni Deng Xiaopinggel 
(Teng Hsziao-ping)? Deng nyolc évvel idősebb Kádárnál, 
1904-ben született. Vannak hasonlóságok a kettőjük életútjá-
ban. Mindketten korán elkötelezték magukat a kommunista 
párttal, Deng 18 évesen, Kádár 23 évesen lesz a párt tagja. 
Deng is, Kádár is évtizedeken át fontos tisztségeket töltenek be 
saját pártjukban. Deng 34 évesen a japánok elleni harc egyik 
meghatározó vezetője. 52 éves korában a Kínai KP főtitkára, a 
kínai vezetők első nemzedékének kiemelkedő tagja.  74 évesen 
fogalmazza meg a reform és nyitás máig is követett politikáját.  
Kádár fi atalon lett belügyminiszter, a párt egyik csúcsvezetője. 
De még 1956-ban is, amikor az MSZMP első számú vezetője 
lesz, még csak 44 éves.

Mindkettőjük életútjában van még egy fontos közös elem. 
Kádár 1952-54-ben két évig ül koholt vádak alapján Rákosi 
börtönében. Deng Xiaopinget 1966-ban, a kulturális forrada-
lom idején az egykori harcostárs, Mao tudtával fosztják meg 
minden politikai és katonai tisztségétől. Börtönbe ugyan nem 
kerül, de a Pekingtől messze eső, dél-kínai Jiangxi tartomány-
ban, Xinjian város traktorgyárába osztják be munkára. Kitele-
pítés, politikai elszigetelés a javából! Deng is, Kádár is vitatha-
tatlanul nagy túlélők, nagy visszatérők, akik a meghurcoltatás 
és a megaláztatásuk ellenére sem vesztik el hitüket, képesek 
visszatérni a nagypolitikába, sőt életük fő műve is csak ezután 
következik. Kádár azért megy Pekingbe, hogy maga mellé ál-
lítsa a kínaiakat. Kérdés: sikerül-e?

1987. október 13. Peking – 

K  J   Deng Xiaoping 1987-ben
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Kádár három évtizede nem járt Kínában. Az 1957-es látogatás 
politikailag is és emberileg is mély benyomást tett Kádárra. 
Későbbiekben sokszor hozza szóba a kínai emberek általa igen 
nagyra értékelt tulajdonságait.  Ügyesség, hallatlan szorgalom, 
odaadás a munkában, az erkölcsiség magas foka, mérhetet-
len szerénység – mindez élénken él Kádár emlékezetében. A 
dokumentumok tanúsága szerint 1957-ben, még a Központi 
Bizottságnak adott beszámolójában is megemlíti, hogy a kínai 
emberek nem isznak.

Kádár Pekingben találkozik Zhao Ziyang (Csao Ce-jang) 
főtitkárral. Zhao fi atalabb, mint Kádár. Kínai fogalmak szerint 
fi atalon, 61 évesen lett miniszterelnök. Zhao Ziyang – ha az 
események nem alakulnak másként – Deng Xiaoping utódja 
lett volna. 1989 októberében, a Tienanmen téri események 
során azonban meginog. Rokonszenvet tanúsít a tüntető diákok 
iránt. Ezzel veszélyezteti a kínai nyitás és reform egyik alapel-
vét, a „népi demokratikus diktatúra” meglétét. Deng  javaslatá-
ra félreállítják, de még sokáig él, 2005 januárjában hal meg. 

Kádár a kínai fejlemények hatása alatt van. Most szembesül 
igazán azzal, hogy Kínában milyen jelentős belpolitikai vál-
tozások mennek végbe. 1982 szeptemberében a Kínai KP 12. 
kongresszusán Deng Xiaoping megfogalmazza a kínai színeze-
tű szocialista építés koncepcióját. Meghirdetik a célt: „Kínának 
kulturális és ideológiailag fejlett, magas fokúan demokratikus 
országgá kell válnia”. Kádár sok mindent tud Dengről. Ismeri 
Deng nézetét arról, hogy a tények elemzése, a gyakorlat kö-
vetelményeinek érvényesítése az egyetlen helyes módszer az 
álforradalmi álmodozás és a kispolgári liberális illúziók ellen. 
Ez a felfogás összecseng azzal, amit Kádár Lenintől tanult a 
konkrét helyzet konkrét elemzéséről. „1977 júliusában jöttem 

a nagy öregek találkoznak
vissza, kilenc hónappal a négyek bandájának szétzúzása után. 
Azt követően vehettem ismét részt a Központi Bizottság ülé-
sén. Visszatérésem után rögtön felvetettem, hogy Mao Zedong 
eszméinek a lényege éppen az, hogy tényekből vonjunk le kö-
vetkeztetéseket” – olvasható Dengnél.

Deng is szembe kerül azzal a dilemmával, amivel Kádár. 
Mitől jobb a szocializmus?  Kína a múlt században is az elma-
radott országok közé tartozott, ahol a legnagyobb probléma 
az volt, hogy minden ember ehessen és legyen hol laknia. 
Deng úgy véli, hogy a szocializmus nem lehet a szegények 
szocializmusa. „A szocializmus építésében mindent meg kell 
tenni azért, hogy fejlesszük a termelő erőket, megszüntessük 
a szegénységet, folyamatosan emeljük az emberek életszínvo-
nalát. Másként hogyan is tudnánk bizonyítani a szocializmus 
felsőbbrendűségét?” – mondja.

Deng a gazdasági építőmunkát a proletariátus osztályharca 
egyik formájának tekinti. „A tapasztalataink elemzése alapján 
azt javasoltuk, hogy a szocializmus egész időszakában a köz-
ponti feladatunk a termelő erők fejlesztése legyen” – mondja 
Kádár Jánosnak 1987 őszén.

Kádár egy szegény országba érkezik. Peking 1987-ben még 
a szó szoros értelmében a kerékpárok birodalma. Gépkocsi nem 
sok van, magántulajdonban főként nem. Az emberek biciklivel 
járnak. A magyarországi értelemben vett élelmiszerüzletek nem 
léteznek. Piacokon, árusoknál vagy kisebb boltokban vásárol-
nak. A külföldieket teljesen elzárják a kínai lakosságtól. A nem-
zeti valutának két változata van, a hazai yuan, amivel a kínaiak 
egymás között fi zetnek, és a valuta-yuan, ami kék színű és a 
külföldiek fi zetési eszköze. A külföldiek ezt is lényegében egy 
helyen tudják csak elkölteni, a pekingi Barátság Áruházban.

K   1987-
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Kádár a magyar reform tapasztalatait viszi magával. Kádár 
pontosan tudja, hogy a gazdasági reform lényegében azt jelenti, 
hogy a szocializmus viszonyai között alkalmaznak olyan ele-
meket, amelyek egy másik rendszerre, a kapitalizmusra jellem-
zőek. A szocializmus a közösségi tulajdon van többségben, a 
reform pedig utat nyit a magántulajdon előtt. A szocializmus a 
közösség gyarapodását tekinti elsődlegesnek, a reform viszont 
megteremti az egyén átlagosnál nagyobb gazdagodásának a 
feltételét.

Deng elhatárolódik a kulturális forradalomtól. Balra, és 
főleg szélsőbalra most nem lehet menni. „A kulturális forrada-
lommal tíz egész esztendőt veszítettünk. Kína történelmének 
szocialista szakaszában a hibák zöme »balról« jött.” Deng el-
mondja Kádárnak, hogy 1978-ban a XI. kongresszuson válasz-
tott Központi Bizottság III. ülésén döntöttek az új politikáról, 
aminek a lényege az, hogy a tényekből kell kiindulni, vissza 
kell menni az elvi gyökerekhez, és meg kell erősíteni a szocia-
lista irányvonalat. Deng (Teng) szavai szinte szóról szóra egy-
beesnek azzal, amit Kádár képvisel ezekben az években.

Deng elfogadja Kádár javaslatát a magyar-kínai kapcsolatok 
fejlesztésére. Világossá teszi az alapelveket is: szocializmust 
építünk a marxizmus alapján, ki-ki a saját nemzeti sajátosságai 
alapján, s nem avatkozunk egymás ügyeibe. „Nem másolhatjuk 
sem a nyugati tőkés országok útját, sem más szocialista or-
szágokét.” Világossá teszi Kádárnak, hogy a kommunista párt 

vezető szerepe megmarad Kínában, de elkülönítik egymástól 
a politikai és kifejezetten kormányzati funkciókat. A pártban 
megmarad a demokratikus centralizmus elve is, nem alakulnak 
át politikai vitaklubbá.

Kádár megállapodik a kínai vezetőkkel, hogy „a kapcso-
latok fejlesztése nem lehet konjunkturális, rendszeresnek, 
folyamatosnak, tervszerűnek kell lennie, és minden területre 
ki kelt terjedni, be kell hozni a történelmi lemaradást”. Abban 
a történelmi helyzetben biztatóan hatnak Zhao Ziyang  (Csao 
Ce-jang) szavai: „A kapcsolatok fejlesztésének szilárd alapja a 
kölcsönös tisztelet és bizalom, az, hogy a két nép azonos véle-
ményen van a béke kérdésében, hogy mindkét országban szoci-
alista építés folyik, és mindkét országban történelmileg azonos 
problémák megoldásán munkálkodnak”.

A kínai vezetők megnyugvással fogadják Kádár informáci-
óját arról, hogy Magyarországon „a helyzet szilárd, érvényesül 
a párt vezető szerepe, a párt élvezi a nép támogatását”.  Bána-
tomra 1990-ben, az én tárgyalásaim során majd fi noman, de 
határozottan visszakérdeznek: hogy is volt ez valójában? A 
kínai pártvezetés biztatja Kádárt. Nehézségek ugyan vannak, 
de ha Magyarország a szocializmus és a reformok útján halad 
tovább, nem lesz baj.  Ebben számíthat Kínára.

(R  T  G  A    
 )

A P    1979-
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KÖV E KKÖV E K
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan középülettel, ame-
lyek 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 sétá-
ra! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

Budapest, XXI. Árpád utca 1. Csepeli Munkásotthon

A Csepeli Munkásotthon valaha a csepeli munkásmozgalom éb-
redését jelezte, és évtizedeken át a munkásság művelődésének, 
sőt politikai szervezkedésének egyik helyszíne volt. Az épület 
átalakítva ugyan, de ma is áll. Még a Munkásotthon elnevezés-
hez is ragaszkodnak, de munkásközpont jellegét már elveszítet-
te. Igaz, már Csepel sem a dalban megénekelt „Vörös Csepel”.

A Népszava 1916. november 9-én adta hírül: „A csepeli 
Munkásotthon november 12-én, délután tartja fölavató ünne-
pélyét. Ez alkalomra meghívja az összes szervezett munkásokat 
és a munkások jóakaróit.” 

Nem akármilyen program várta a vendégeket. Megnyitó 
beszédet Kertész Mór (1874-1920) mondott. Kertész 1919-ben, 
a Tanácsköztársaság idején majd a csepeli forradalmi törvény-
szék elnöke lesz. 1920-ban Horthy különítményesei elfogják és 
felakasztják. 

Ünnepi beszédet Bokányi Dezső (1871-1943) tartott. Boká-
nyi ekkor már Budapest egyik legnépszerűbb munkásvezetője 
és szónoka volt. A Tanácsköztársaság idején majd munkaügyi 
és népjóléti népbiztos lesz.

A Munkásotthont a szó szoros értelmében a csepeli dolgo-
zók pénzéből építették.  1915-ben megvásárolták Saufner János 
vendéglőjét, ami helyén új épületet terveztek.  Ehhez azonban 
a munkások pénze kevés lett volna, így Weiss Manfréd nagy-
iparos jelentős támogatását is igénybe vették. Weiss híve volt 
az ilyen beruházásoknak, mondván, hogy a munkás inkább 
művelődjön, mintsem hogy sztrájkoljon.

Az épület terveit Diebold Hermann (1877-1960) készítette. 
A színház termet szecessziós stílusban Maróthy Géza (1875-
1941) pannói díszítik. Maróthy a kor nagyon ismert építésze és 
festője volt. A Zeneakadémia homlokzata is az ő műve.

A Munkásotthon új épületét 1917-ben 
kezdték építeni, s a nagyterem építése 
1918-ban már erősen előrehaladt. A 
Tanácsköztársaság létrejötte lendített a 
munkákon, a Tanácsköztársaság leveré-
se után viszont egy időre leállt az építke-
zés. Az épületet végül 1920. március 14-
én nyitották meg, így 2020-ban ünneplik 
majd fennállásának 100. évfordulóját. 

A Munkásotthon sorsa nem volt egy-
szerű. A hatóságok előbb a fi lmvetítési 
jogot vették el tőle, majd időről időre 
igyekeztek az állami intézmények sorá-
ba integrálni, megfosztva a dolgozókat 
intézményüktől.

A két világháború között a munkás 
művelődés intézménye volt, de számos politikai gyűlést is 
tartottak itt. Innen indult el sok sztrájk és megmozdulás szer-
vezése is. 

1923-ban a munkásság a rendőrségi ellenőrzések szigorítása 
ellen tiltakozott. „Méreteiben hatalmas, lefolyásában impo-
záns és méltóságteljes volt az a pártgyűlés, amelyet a csepeli 
Munkásotthon nagytermében tartottak. A nagy földszintet és a 
hatalmas karzatot több mint 2000 ember lepte el, akik mindvé-
gig izzó lelkesedéssel és viharos megnyilatkozásokkal kísérték 
az előadó beszédét” – olvashattuk a Népszava 1923. január 
12-i számában.

„A csepeli magyar posztógyárban változatlan erővel tart a 
sztrájk, amelyben több mint 1600 munkás vesz részt. Pénteken 
délelőtt a rekkenő hőségben gyűlést tartottak a csepeli mun-
kásotthonban, amely zsúfolásig megtelt a sztrájkolókkal.” – 
írta a Friss Újság 1935 júniusában.

1945 után a Munkásotthonból a művelődés háza lett, s a 
rendszerváltásig zömében a Csepel Vas- és Fémművek dolgo-
zóinak kulturális igényeit elégítette ki.  Csepel és ezen belül a 
Munkásotthon a szocializmus korának egyik jelképévé vált.

Az épület 1968-ban kapta a ma is meglévő külső arculatát.  
Szépnek nem mondható, de tükrözi a korszellemet. Szerencsé-
re a szecessziós színházterem megmaradt. 

A Munkásotthon a rendszerváltás utáni Magyarország 
életében is játszott politikai szerepet. Az intézmény vezetése 
igyekezett szociáldemokrata alapokon maradni. Teret adtak 
számos munkásmozgalmi rendezvénynek is. Ez többé-kevésbé 
egybeesett Csepel egykori MSZP-többségű vezetésének elkép-
zelésével. A Fidesz-KDNP mai szándékaival azonban, fi noman 
szólva, nem fér össze egy munkáshagyo-
mányokat idéző intézmény.

1990 elején a Munkáspárt itt tartotta a XIV. 
kongresszusának második szakaszát.
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K       ? K    
  ? K    ?

Gáz van, 
mert az oroszoknál van a gáz
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Alekszej Miller, az orosz 
Gazprom elnöke külön-külön is mumus, de így együtt szinte 
rettegett ellensége minden liberálisnak. Na ja, ők döntenek 
arról, hogy hova és mennyiért megy az orosz földgáz.

 

Nem elég, hogy kínai, még kom-
munista is…
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 
holtversenyben vannak. Nem tudni, hogy ki a nagyobb mumus 
a liberálisoknak. Talán Hszi Csin-ping, mert ő nem csak kínai, 
de kínai kommunista is. És barátkozik Putyinnal is.

 

Ha én egyszer kinyitom a kaput, 
ha én egyszer kiengedem a mig-
ránsokat…
Recep Tayyip Erdoğan török elnök már régen kihúzta a gyufát 
a liberálisoknál, de hogy NATO-tag létére orosz fegyvereket 
vesz, és Putyinnal cimborál Szíria, Venezuela ügyében, az már 
megfekszi a liberálisok gyomrát. Ráadásul megértették a török 
elnök üzenetét: ha én egyszer kinyitom a kaput, nagy nemulass 
lesz nálatok!
 

A rétes akkor is jár, ha nem lé-
pünk egyszerre
És persze ne feledkezzünk meg a regionális mumusokról sem! 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök világossá tette, hogy a 
rétes akkor is jár, ha nem lép egyszerre a liberálisokkal.  A 
réteshez megjött a lengyelek, a csehek és a szlovákok kedve is. 
És októberben megint jön Putyin orosz elnök!

 
Nem beszélnek róla, de tőle félnek

Ő már nem él, de jobban félnek tőle, mint sok élőtől. Szelleme itt van, és bármikor új erőre kaphat. 


