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BAL SZEMMEL
Thürmer Gyula
FÉLTEM GÖNCZ KINGÁT
Igen, bevallom, féltem Göncz Kingát. Elõdje,
Somogyi Ferenc azért volt ideális Gyurcsánynak, mert nem ment be a miniszterelnök elõtt
az ajtón. Kovács bement, ezért most "szenvedhet" is Brüsszelben, mint európai biztos. Kinga
asszony is Gyurcsány elõtt megy be, de ez nem
számít, végtére is nõ. Most azonban Kinga
aszzony veszélyes pályára lépett. Úgy döntött,
hogy Szigetfesztiválon a Külügy is képviselteti
magát. Mi köze a Külügynek a pop-zenéhez?
Ne kérdezd, semmi! Ez olyan PR-es, jópofa,
"hátha akad valaki, aki kíváncsi ránk" szemlélet. De le a kalappal! "Isteni" programok várják a Szigetfesztivál vendégeit. Például Benyovszky Móriczról, hazánk nagy fiáról beszél
a madagaszkári konzul, Randrianasolo
Richard. Persze ez sem rossz, de miért nem
hívják meg Benyovszky Móricz gróf nagyon is
elõ rokonát, Benyovszky Gábort? Lehet, hogy
azért, mert Gábor a Munkáspárt tagja?
Simonyi András washingtoni magyar nagykövet elõadására én is szívesen elmennék, mert
õ abszolút profi. Ami igaz, az igaz. A régi
MSZMP KB Külügyi Osztályán tanulta a
szakmát. A csúcsélmény persze az lesz, hogy
Kéri László politológus beszélget Kinga
asszonnyal a "formálódó külpolitikai
stratégiáról". A Külügy vallott célja, hogy ifjú
diplomatákat találjon. Nem semmi! Nem
akarok csúnyát mondani a fesztivál közönségérõl, mivel a lányom is ott van. Ha én
lennék a külügyminiszter, mégis azt mondanám a személyzeti, bocs, humánpolitikai

NÉZÕPONT
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ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.

osztály vezetõjének: jól jegyezzétek meg
azokat, akik itt jelentkeznek diplomatának!
Belõlük sohasem lesz diplomata!
A KERÉKPÁRÜGYI BIZTOS
A Fidesz szerint nem hatékony Bodor Ádám,
kerékpáros közlekedésért felelõs miniszteri
biztos munkája, ugyanis az elmúlt húsz hónapban az ígéretekkel ellentétben nem épültek
tömegesen bicikliutak az országban. Az MTI
szerint errõl beszélt Koszorús László a Fidesz
országgyûlési képviselõje a múlt vasárnap
délelõtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium épülete elõtt. Töredelmesen bevallom, hogy én nem járok biciklivel a városban,
és ezt tanácsolom minden családtagomnak is.
Hofi Gézával értek egyet. Közlekedni ma
Budapesten nem lehet kerékpáron, mert
nagyjából az öngyilkossággal egyenlõ, sportolni meg nem a Népköztársaság úton, pardon,
nem az Andrássy úton kell, hanem a Hûvösvölgyben. E bicikliút persze fontos, de azért
messze nem a legégetõbb gondja kis
hazánknak. AFidesz is jobban tenné, ha valóságos problémák miatt emelné fel szavát.
AKI AZ MSZP-RE SZAVAZ, AZ A GYURCSÁNYCSOMAGRA SZAVAZ!
Nem szeretem Gyürk Andrást, a Fidesz Európa Parlamenti képviselõjét. Most mégis azt
mondom, hogy igaza van. Minap kijelentette
Hatvanban, hogy "aki az önkormányzati
választásokon az MSZP-re, vagy az SZDSZ-re
szavaz,
az
a
Gyurcsány-csomagra adja a voksát."
De tényleg, gondoljunk bele! Nem így
van? Az áprilisi
választásokon bevettük, hogy minden
OK. Aztán kiderült,
hogy nem, nincs
minden rendben, sõt
nekünk kell újabb
áldozatokat hozni.
Ha most az MSZP
vagy az SZDSZ
jelöltjeire adjuk a
szavazatunkat, akkor
azt mondjuk: "Ok,

fiúk, ezt szeretjük, ezt támogatjuk!" Üzenjük
meg az MSZP-nek és az SZDSZ-nek, hogy ezt
a politikát nem támogatjuk. Éppen ezért kell a
Munkáspárt fõpolgármester jelöltjére, Székely
Péterre és a Munkáspárt más jelöltjeire és listáira szavazni.
KEVÉS A NÕ A POLITIKÁBAN
Vallom, hogy több nõre lenne szükség a politikában. Ezért is örültem amikor "szégyenletesnek és fájdalmasnak nevezték parlamenti pártok
nõi képviselõi a nõk alacsony arányát az Országgyûlésben egy, a Sziget fesztiválon, szombaton
rendezett kerekasztal-beszélgetésen" A Nõi
képviselõk - nõi képviselet? címû rendezvényen
kiosztott írásos dokumentum szerint Magyarországon a parlamentben a nõk aránya 10,4
százalék, ugyanakkor Svédországban 45,3,
Norvégiában 37,9, Dániában 36,9, Hollandiában pedig 36,7 százalék. Mi az, ami nem
tetszik? Felszólalnak a nagy pártok, verik a mellüket, hogy ennyi nõ, meg annyi nõ, aztán nem
tesznek semmit.
TARLÓS ÚR ÉS A MUNKÁSOK
Tarlós István úrhoz régi kapcsolatok fûznek. Egy
idõben a Munkáspárt bent volt a III. kerületi
önkormányzatban, és ennek nyomán számolni
kellett velünk. Én magam is többször is találkoztam polgármester úrral. Most nem vagyunk az
önkormányzatban, de Kiss Imre, kerületi
munkáspárti elnök, a kerület díszpolgára, egykori tanácselnök-helyettes, most is elfogadott
szereplõje a politikai életnek. Tarlós úr azonnal
reagált a levelemre, amikor azt kértem, hogy
fogadjon engem és Székely Pétert, aki
versenytársként indul a fõpolgármesteri székért.
Tarlós úr pontosan tudja, hogy a mi indulásunk
neki is érdeke, hiszen Székely Péter jó eséllyel
fog szavazatokat elvenni Demszkytõl. Tudja, és
ezt az elemet tudatosan is igyekszik kihasználni,
de egyúttal óvatos is. Érezhetõen tart a
Munkáspárttól, vagy a támogatóik közül valaki
megmondta neki, hogy óvatosnak kell lenni.
Szerintem, nem kellene ilyen óvatosnak lenni,
Tarlós úr most elindul a kerületekbe, ahol
munkásokkal is akar találkozni. Kívánjuk, hogy
járjon szerencsével. De egy biztos, ahova megy,
mi jobban ismerjük viszonyokat, mert ott mi
vagyunk otthon.
THÜRMER GYULA
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A CSEPELI KÓRHÁZ ESETE A LIBERÁLIS VÁROSVEZETÉS BETEGLOVA
SZÉKELY PÉTER, A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT FÕPOLGÁRMESTERJELÖLTJÉNEK

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

2006. AUGUSZTUS 16-ÁN A CSEPELI WEISS
MANFRÉD KÓRHÁZ ELÕTT
"A Munkáspárt ebben az önkormányzati
kampányban a liberális városvezetés 16
éves bûnei ellen, a fõvárosi többség, a
külsõ
kerületek,
munkásterületek
érdekeiért lép fel.
A csepeli kórház 2003-as bezárása, az
azóta kialakult helyzet jól példázza, hogy
hogyan is mûködött a Demszky vezette
fõváros. A kórházat a 80 ezer lakosú Csepel és a Csepel agglomerációjában élõ 70
ezer ember tiltakozása és érdekei
ellenében zárták be és vonták össze a délpesti Jahn Ferenc kórházzal. Ezek az
emberek, a kórház orvosai, dolgozói
mind azt képviselték, hogy Csepelt nem
elsorvasztani kell, hanem ennek a 150
ezres térségnek régiós kórházává kell
fejleszteni, hiszen mindenkinek joga van
arra, hogy lakóhelyéhez közel és gyorsan
jusson megfelelõ orvosi, kórházi
ellátáshoz.
Csepel esete rávilágít, hogy a fõváros
irányításában és így az egészségügyre
vonatkozó döntésekben is milyen káosz
uralkodik. A 2002-es önkormányzati
kampányban még a kórház megõrzését,
fejlesztését ígérték, 2002. áprilisában
ünnepélyes keretek között még Demszky
Gábor adta át a gyógyító munkához a
drágán megépített korszerû laboratóriumot, majd egy évre rá a Fõvárosi Közgyûlés egy ülésének 32-ik napirendi
pontjaként a szociális-liberális többség
egy tollvonással megszüntette az önálló

intézményt, nem számolva semmiféle
következménnyel.
Szétzilálták
az
intézmény szakmai gárdáját, a csepeli és
a Csepel-szigeti embereket pedig arra
kényszerítették, hogy az áldatlan
tömegközlekedési állapotok mellett majd
egy óra alatt érhetik el kórházukat.
Tegyünk egy valóságos próbát: mennyi
idõ alatt lehet a mai viszonyok mellett
tömegközlekedéssel Csepelrõl a dél-pesti
kórházba jutni a Gubacsi hídon keresztül.
Székely Péter fõpolgármester-jelöltnek
ez a "túra" egy órába került szerdán
délelõtt. Más napszakokban ez a sokszorosa is lehet, tekintettel a közlekedési
dugókra.
Miért is van ez? Mivel nemcsak a
kórházat zárták be, hanem a fõvárosi
vezetés által már 1998-ra megígért, Csepelt elkerülõ gerincútból sem lett semmi,
nem csak a tömegközlekedési eszközök,
de a mentõk is arra kényszerülnek, hogy
a fõváros egyik legszûkebb közlekedési

keresztmetszetén
vergõdjenek
a
betegekkel.
A Munkáspárt felülvizsgáltatná
ezeket az ésszerûtlen, az emberek
kárára hozott döntéseket, követelné,
hogy a fõvárosi kórházakról a
kerületi lakosok és önkormányzataik
egyetértése nélkül ne lehessen dönteni. Az új fõvárosi vezetés és közgyûlés a külsõ kerületek évtizedes
lemaradásainak,
hátrányainak
leküzdésére koncentrálja a fõváros
anyagi és pénzügyi erõforrásait, ne a
belváros látványfejlesztésére.
Mi hiszünk abban, hogy minden
embernek alanyi jogon jár a
tisztességes orvosi, kórházi ellátás,
nem csak a belvárosban, a gazdag
kerületekben élõknek, hanem a
külvárosi lakosoknak is.
Az egészségügyet nem szabad profitorientálttá tenni, az egészség nem
árú!" !

ELINDULT AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
A

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

2006.

2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKAT. EZZEL HIVAUGYAN A BELÜGYMINISZTER RENDELETBEN MÉG NEM ÍRTA KI A
HATÁRNAPJAIT, DE AZOKAT A TÖRVÉNYI SZABÁLYOKBÓL HOZZÁVETÕLEGESEN

OKTÓBER

1-RE

KIÍRTA A

TALOSAN IS ELINDUL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY.
VÁLASZTÁSI FOLYAMAT ÚGYNEVEZETT

KISZÁMÍTHATJUK.
A LEGFONTOSABB IDÕPONTOK, AMELYEKRE KÉSZÜLNI KELL, AZ ALÁBBIAK:
- AZ AJÁNLÓ SZELVÉNYEKET MÁR JÚLIUS LEGVÉGÉN, AUGUSZTUS LEGELEJÉN(VÁRHATÓAN JÚLIUS 28. ÉS AUGUSZTUS 3.
KÖZÖTT) KIVISZIK A VÁLASZTÓKNAK, AZAZ AZOKAT ETTÕL LEHET ÉS KELL IS GYÛJTENI.
- SZEPTEMBER 6. - AZ AJÁNLÓSZELVÉNYEK GYÛJTÉSÉNEK VÉGSÕ HATÁRIDEJE
- SZEPTEMBER 7-11. - A KÜLÖNBÖZÕ SZINTÛ JELÖLTEK ÉS LISTÁK BEJELENTÉSÉNEK VÉGSÕ HATÁRIDEJE
- SZEPTEMBER 11-TÕL - A KAMPÁNY UTOLSÓ, INTENZÍV SZAKASZA
- OKTÓBER 1. (VASÁRNAP) - AZ EGYFORDULÓS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS NAPJA
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ÚJ PÁRTRA VAN SZÜKSÉG!
A kongresszusi
bizottság tagjai
V EZETÕJE : T HÜRMER G YULA
TAGJAI :
-

AZ

E LNÖKSÉG

-

A MEGYEI ELNÖKÖK

T OVÁBBI

ÜLÉSEZETT A KONGRESSZUSI ELÕKÉSZÍTÕ BIZOTTSÁG.AUGUSZTUS 12-ÉN,
SZOMBATON TARTOTTA ELSÕ MUNKAÉRTEKEZLETÉT A MUNKÁSPÁRT
KONGRESSZUSI
BIZOTTSÁGA, AMELYET A
KÖZPONTI BIZOTTSÁG A JÚNIUSI ÜLÉSÉN
HOZOTT LÉTRE A PÁRT NOVEMBER 4-ÉRE
ÖSSZEHÍVOTT KONGRESSZUSÁNAK TARTALMI ELÕKÉSZÍTÉSÉRE.
A gyakorló párttisztségviselõk mellett a
munkabizottság tagjai között szép számmal vannak ma is ténylegesen aktív dolgozók és fiatalok. A cél az, hogy a
bizottság ilyen összetétele is segítse,
hogy közös gondolkodással, de új szemlélettel keressük és találjuk meg a párt
mai nehéz és gyökeresen megváltozott
helyzetébõl kivezetõ utat.
A bizottság alapfeladata, hogy kidolgozza, a KB elé terjessze, majd pártvitára
bocsássa a kongresszus - KB-beszámoló
melletti - két fontos dokumentumát: a
politikai
határozat
tervezetet
a
Munkáspárt új feladatairól, valamint az
új szervezeti szabályzatot. A bizottság
most még nem dokumentumokról tárgyalt, hanem a kongresszusra váró
feladatokról konzultált. Az alapkérdésekben egyetértés volt a kongresszus koncepciójáról, amit Thürmer Gyula fejtett
ki bevezetõjében (lásd írását lapunk 5-67-8 oldalán): új pártra van szükség, a
Munkáspártból fegyelmezett politikai
közösséget kell teremtenünk. Egyetértés

volt abban is, hogy nem szabad szembeállítani a párt generációit, mindenkire
szükség van, aki erejéhez mérten kész és
képes dolgozni a párt céljaiért.
Szüntessük meg a formális "felmentett
párttag" kategóriát, mindenki, a párt
odaadó, idõsebb tagjai is legyenek teljes
jogú tagok, de az alapszervezeteinkben
azok dönthessenek a párt ügyeiben, akik
egy-egy ülésen jelen vannak, részt kívánnak venni a döntésben. Abban is
egyetértés volt, hogy kisebb létszámú, de
fegyelmezetten dolgozó testületeket kell
választani a párt minden szintjén, így
Központi Bizottságba is. A bizottság
kézhez kapta az új szervezeti szabályzat
Elnökség által kimunkált elsõ tervezetét.
A KONGRESSZUSI DOKUMENTUMOK
KIDOLGOZÁSÁNAK TOVÁBBI MENETE:

Szeptember 9.: A Kongresszusi
Elõkészítõ bizottság megtárgyalja
a dokumentum-tervezeteket
Szeptember 16.: A Központi Bizottság
"Az új párt feladatai" címû napirend
keretében megtárgyalja a
kongresszusi határozat tervezetét,
illetve a szervezeti szabályzatot
Szeptember 16. után pártvita
a kongresszusi határozatról és a
szervezeti szabályzatról
Október 21.: a Központi Bizottság
beszámolójának elfogadása
November 4. - a Munkáspárt 22.
kongresszusa

(6

FÕ )

(17

FÕ )

TAGJAI

TAGJAI :

R EMÉNYI L ÁSZLÓ ( B ÁCS K ISKUN MEGYE )
S ZÕKE J ÁNOS (B ÉKÉS MEGYE )
S ZÁDVÁRY G YULA (B ORSOD A BAÚJ -Z EMPLÉN MEGYE )
F ÜLÖP J ÓZSEFNÉ (B ORSOD A BAÚJ -Z EMPLÉM MEGYE )
IFJ . N AGYVÁRI L ÁSZLÓ
(C SONGRÁD MEGYE )
E SPÁR I STVÁN (F EJÉR MEGYE )
J AKUS L ÁSZLÓ (G YÕR -M OSON S OPRON MEGYE )
M ARKÓ G ÁBOR (G YÕR -M OSON S OPRON MEGYE )
B ELOVITZ K ÁROLY (G YÕR M OSON -S OPRON MEGYE )
D ÓZSA M IKLÓS (H AJDÚ -B IHAR
MEGYE )
J UHÁSZ N ORBERT (H EVES
MEGYE )
C SANK P ÉTER (N ÓGRÁD
MEGYE )
S ZÖLLÕSINÉ F ITOS É VA
(S ZABOLCS -S ZATMÁR -B EREG
MEGYE )
VARGA L ÁSZLÓ L EVENTE ,
(V ESZPRÉM MEGYE )
K AJLI B ÉLA (N AGY- BUDAPESTI
E LNÖKSÉG )
K OVÁCS I STVÁN (N AGYBUDAPESTI

E LNÖKSÉG )
D R . N AGY Z OLTÁN (N AGYBUDAPESTI E LNÖKSÉG )
F OGARASI Z SUZSA (N AGYBUDAPESTI E LNÖKSÉG )
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ÚJ PÁRTRA VAN SZÜKSÉG!
Másodszor, a forradalom, a
kommunista mozgalom nem
csak Magyarországon, de világszerte
apályban van.

2.

A tõke soha nem látott mértékben képes
az embereket manipulálni, s a kapitalizmus nyilvánvaló ellentmondásai és bûnei
ellenére elhitetni az emberekkel, hogy a
kapitalizmus a boldogító út. Nincs forradalmi helyzet, a tõke uralja világot. Ez
annak ellenére igaz, hogy DélAmerikában óriási változások mennek
végbe. A szocialista rendszereket
Európában megdöntötték. Ilyen helyzetben a szocializmus eszméje ma nem
jelent olyan lelkesítõ és mozgósító erõt,
mint 1917-ben vagy 1945-ben.
Harmadszor, a tõke megkísérli
nemzetközi méretekben felszámolni a kommunista mozgalmat.

3.

“A MUNKÁSPÁRT RENDKÍVÜL NEHÉZ HELYZETBEN VAN.
A MUNKÁSPÁRT ÚJ HELYZETBEN VAN. NEM KEVESEBBRÕL VAN SZÓ, MINT A
PÁRT TOVÁBBI LÉTEZÉSÉRÕL.
ÚJ PÁRTRA VAN SZÜKSÉG!
OLYAN PÁRTRA, AMELY TAGJAI TUDATOSAK, FEGYELMEZETTEK, KÉSZEK AZ
ÁLDOZATVÁLLALÁSRA . O LYAN PÁRTRA , AMELY NINCS MINDENÜTT
SZERVEZETILEG JELEN, DE MOZGÉKONY, AKTÍV ÉS ÉPPEN EZÉRT POLITIKAILAG MINDENÜTT ÉREZHETÕ. OLYAN PÁRTRA, AMELY HARCOL A KAPITALIZMUS ELLEN, FÕLEG OTT, AHOL AZ ELLENFÉL NEM VÁRJA. OLYAN PÁRTRA, AMELY MAXIMÁLISAN CENTRALIZÁLT ÉS A LEGHATÉKONYABBAN KÉPES
FELHASZNÁLNI A PÁRT ERÕIT.”
THÜRMER GYULA
Mi a gond?
Hol vannak az alapvetõ problémák?

1.

Elõször, a magyar tõkés
rendszer megszilárdult.

Kialakult a tõkés társadalom, amely azt is
jelenti, hogy a kommunista mozgalom
társadalmi bázisa megváltozott. A hagyományos támogató osztályok közül a
szövetkezeti parasztság lényegében
megszûnt, a munkásosztály pedig
alapvetõen átalakult. Osztállyá formálódása éppen csak elindult. Az

emberek érzik a tõkés rendszer
következményeit, de egyelõre csak
panaszkodnak, de nem lázadnak.
E folyamatba illeszkedik a Munkáspárt
fejlõdésének sajátossága is. Miközben a
Munkáspárt objektíve a munkásság és a
dolgozó osztályok érdekeit fejezte ki,
közvetlen támogatóit ennél sokkal
szûkebb körbõl, a szocializmust megélt
idõsebb nemzedékekbõl verbuválta. A
Munkáspárt hagyományos támogatói
köre megcsappant. Ugyanakkor a párt
tömegében nem találta meg az utat más
olyan társadalmi rétegekhez, amelyeket a
tõkés rendszer sújt.

Erre több eszköze is van. Az egyik
oldalon, a tõke kiszorítja a kommunista
pártokat a polgári demokratikus
intézményekbõl, a parlamentekbõl és az
önkormányzatokból. Így például Ukrajnában a kommunisták 2002-ben 20%-ot
kaptak, 2006-ban már csak 3,6%-ot. A
Szlovák KP 2002-ben 6,3%-kal
beküzdötte magát a parlamentbe, az idei
választásokon nem tudtak ismételten
bejutni, 3,8%-at kaptak. A cseh kommunisták 19%-ról 12,8%-ra estek vissza.
Ukrajnában is, Szlovákiában is a tõkének
sikerült elhitetni az emberekkel, hogy két
polgári párt között kell választaniuk, és a
kommunisták szóba sem jöhetnek. Ez
történt Magyarországon is. Nálunk minden fokozódott azzal, hogy a szocialistaliberális erõknek sok emberrel sikerült
elhitetni, hogy fasiszta veszély van, ezért
az MSZP-re és nem a Munkáspártra kell
szavazniuk.
De van más eszköz is. A tõke igyekszik
megtörni a kommunista pártok gerincét,
beintegrálni a polgári demokratikus
intézményekbe. Erre történik kísérlet
Olaszországban, ahol a kommunista pártokat beolvasztották a szocialista Prodi
vezette blokkba. A tõke segítségével és
aktív támogatásával szinte mindenütt felerõsödött a reformizmus, ami a tõkével
való kiegyezést hirdeti. Ennek számtalan

6

2006. augusztus 18.

HÉT TÉMÁJA

ÚJ PÁRTRA VAN SZÜKSÉG!
példáját látni Németországban, Spanyolországban, de ebbe az irányba illeszkedik
a Magyarországi MP 2006 megszervezése is.
A tõke támadása tõlünk független folyamat. Ez a világméretû tõkés ellenforradalom része, ha tetszik, ha nem, világtendencia. A nemzetközi tõke bosszúja
1917-ért, 1945-ért, és mindenért, ami a
20. századi szocializmus nevéhez
kötõdik.
Negyedszer, a Munkáspárt
politikai mozgástere drasztikusan leszûkült.

4.

Ebben szerepe van annak is, hogy mi
magunk sem használunk ki minden
lehetõséget, de a döntõ mégsem ez. A
magyarországi tõkésosztály közös osztály
érdeke az, hogy ne legyen kommunista
mozgalom. A kommunisták léte, akármilyen kicsik is legyenek, mindig potenciális veszélyt jelent a tõke számára, mert
a kommunisták képesek felvilágosítani és
mozgósítani az elnyomott, elvakított dolgozói tömegeket.
Ez az egyik oka annak, hogy a
Munkáspárt nem jutott be a parlamentbe
és kiszorul az önkormányzatokból is.
Ugyanakkor ezzel magyarázható az is,
hogy nem tudunk az MSZP-vel
együttmûködni. Elvileg persze lehetne,
de ezért marxista-leninista jellegünk
feladásával kellene fizetni.
A Fidesz a 2006 áprilisi választásokon
baloldali jelszavakat használt, és számos
területen igen pragmatikus politikát folytatott. A Fidesz taktikája nem jött be, s
ettõl megrettentek. Az önkormányzati
választásokra visszatértek a klasszikus
jobboldali jelszavakhoz. Ez viszont a mi
számunkra nehezíti meg a kapcsolatépítést.
Nyilvánvalóan felülvizsgálata szorul a
Munkáspárt viszonya a parlamenti
demokráciához. A párt 17 éves
tevékenysége során a választási munka
meghatározó volt. Egyik választás véget
ért, kezdtünk készülni a következõre.
Ezerszer
elmondtuk,
hogy
más
területeken kell elõremennünk, beleértve
a szakszervezeti munkát, a pártépítést, a
civilkapcsolatokat, de sajnos, nem értünk
el eredményt. Annak mértében azonban,

hogy kiszorulunk a polgári demokrácia
intézményeibõl, úgy érezzük, hogy nincs
cselekvési terünk, nincs mit csinálni.
Ötödször, a Munkáspárt tagsága elöregedett és szervezetileg
megroppant.

5.

Több megyében lényegében nincs
megyei szervezetünk. Az egyes
megyéken belül pedig minimálisra
csökkentek vagy eltûntek a területi
szervezõdések. A párt káderállománya
elöregedett,
megfáradt,
számos
megyében, városban, kerületben a káderhiány a pártszervezet összeomlásával
fenyeget.
Hatodszor, a Munkáspárt
eszmei-politikai egysége
megingott.

6.

A tagság jelentõs része nem képes
megérteni, hogy a magyar tõkésosztály
két politikai párton keresztül fejti ki
akaratát. Éppen ezért az MSZP és a
Fidesz között az alapvetõ kérdésekben
nincs különbség. A Vajnai-féle pártellenzék ezt a körülményt használta ki, és
elvitte a pártból azokat, akik így, vagy
úgy, de közvetlenül érdekeltek az MSZPvel való együttmûködésben. Ugyanakkor

nem szûntek meg az illúziók az MSZPvel kapcsolatban. Ez a magatartás ma már
életveszélyes, mert bénítja a pártot, és
folyamatosan újjászüli a reformizmust, a
tõkésosztállyal való megalkuvás és
kiegyezés politikáját.
Hetedszer, a Munkáspárt anyagi helyzete drámaian megromlott, mindenekelõtt veszélybe került a
pártközpont fenntartása.

7.

Központ nélkül viszont a párt nem képes
mûködni.
A kialakult helyzetben több tényezõ játszik szerepet. Az egyik az a tény, hogy
tagságunkban nagyon kevés az aktív dolgozók aránya, és viszonylag sok a
szegény ember.
Azonban igaz az is, hogy az állami támogatásból és más forrásokból a pártot
mindeddig viszonylag kis tagdíj mellett is
lehetett üzemeltetni, és nem alakult ki az
a tudat, hogy a pártot nekünk kell eltartani. Az átlag tagdíj 150-200 forint között
van, ami nem felel meg sem a tagság
valós anyagi helyzetének, sem a
követelményeknek. A párt vészkiáltására
620 fõ jelentkezett eddig az Ezres Klubba. Ez szép, de még messze van az
ezertõl, ami egyébként is csak minimális
könnyebbséget jelentene.

VOJTECH FILIP, A CSEH- ÉS MORVAORSZÁG KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK ELNÖKE BESZÉDET
LAJOS TÉREN, A JÓZSEF
ATTILA-SZOBORNÁL. NEM LEHETTÜNK BÜSZKÉK MAGUNKRA, MÉG A FÕVÁROSI TAGJAINK
TÖBBSÉGE SEM VOLT OTT. MINDEZ A SZERVEZETLENSÉGNEK AZ EREDMÉNYE.

MOND A MUNKÁSPÁRT KAMPÁNYZÁRÓ GYÛLÉSÉN A KOSSUTH
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MI A TEENDÕ?
MIT LEHET TENNI EBBEN A HELYZETBEN?
AZ EGYIK LEHETÕSÉG,

HOGY KONZERVÁLJUK A HELYZETET, ÉS CSINÁLJUK,

AMEDDIG VÉGLEG EL NEM FOGY A PÁRT.

ERRE ÓRIÁSI A HAJLANDÓSÁG A PÁRTBAN.
ÉSZRE SEM VESSZÜK, DE FOLYAMATOS KOMPROMISSZUMOKAT KÖTÜNK, AMIVEL MEGBÉNÍTJUK A PÁRTOT. LENYELJÜK, HOGY ELVTÁRSAINK NEVETSÉGES TAGDÍJAT
FIZETNEK. ELTÛRJÜK, HOGY NEM MENNEK EL SZAVAZNI. ELVISELJÜK, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON MÉG FÉLGÕZZEL SEM DOLGOZUNK. MEGGYÕZÕDÉSEM,
HOGY EZ AZ EGYRE GYORSABB SZELLEMI ÉS SZERVEZETI LEÉPÜLÉS ÚTJA.
A MÁSIK LEHETÕSÉG, HOGY FELÉPÍTÜNK EGY ÚJ PÁRTOT. NEM MEGÚJULT PÁRTOT, HANEM EGY ÚJ PÁRTOT.
ÚJ PÁRTOT, AMELY MEGFELEL A JELENLEGI ÚJ
HELYZETNEK. EZ AZ ÚT NEHÉZ. OLYAN MÉRCÉT ÁLLÍTUNK MAGUNK ELÉ, AMELYNEK
NEM FELELÜNK MEG VALAMENNYIEN. EZEN AZ ÚTON AZ ELSÕ IDÕBEN NEM TÖBB PÁRTTAGUNK LESZ, HANEM KEVESEBB. KÉPLETESEN SZÓLVA, ÁT KELL ÚSZNUNK A DUNÁT.
TUDJUK, HOGY NEM MINDENKINEK SIKERÜL. DE HA NEM TÛZZÜK KI MAGUNK ELÉ
VILÁGOSAN A CÉLT, NEM JELÖLJÜK MEG EGYÉRTELMÛEN AZ EHHEZ SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖKET, MAGA A PÁRT NEM FOGJA ÁTÚSZNI A DUNÁT.

A Munkáspárt 22. kongresszusától
azt várjuk, hogy hirdesse meg az új
pártot, fogadja el az ennek
megfelelõ szervezeti szabályzatot,
és válassza meg az ennek végrehajtására vállalkozó és cselekedni
képes vezetést.
Milyen legyen az új párt?

Az új Munkáspárt legyen
marxista-leninista
harci
szervezet.

1.

Olyan párt, amely vállalja a küzdelmet, a harcot a tõke ellen.
Mit jelent a harc? Azt, hogy a
kórházak érdekében felmerünk lépni a
kormánnyal szemben. Azt, hogy a
bíróság Munkáspárt ellenes ítéletérõl
megmerjük mondani a véleményünket. Azt, hogy az izraeli agresszió
ellen merünk tiltakozni a libanoni
nagykövetség ellen. Azt, hogy a gyulai
húskombinátban
felemeljük
a
hangunkat az elbocsátások ellen.
Hol harcoljunk?
Ott, ahol az ellenség nem vár bennünket. A választásokon azért sem tudunk
eredményt elérni, mert a tõke tudja,
hogy itt várhat bennünket.

A választási csata szabályait a tõke
dönti el, és ezek számunkra
hátrányosak. A kórházak eladása
elleni népszavazási akció váratlan volt
a tõkének, ezért is tudtunk némi eredményt elérni. Ilyen lehetõség mindig
születik. Ezeket nem lehet elõre
kitalálni, de lehet gyorsan reagálni a
változásokra. Ma ilyen területet jelentenek az utcai sajtótájékoztatók, utcai
megmozdulások. Figyelni kell az
eseményeket, és mindig a legmegfelelõbb módszereket kell alkalmaznunk.
Ki ellen harcolunk?
A kapitalizmus, a tõkések osztálya
ellen harcolunk. Tisztában vagyunk
vele, hogy Magyarországon kapitalizmus van, és a tõkésosztály uralkodik.
Mi meg kíséreljük a tõkésosztály
egyik osztagát felhasználni a másik
ellen.
Olyan pártnak kell lennünk, amely a
tõkésosztály egyetlen szervezetének
sem adja fel önállóságát, de a párt
érdekében lavirozik a tõkés pártok és
szervezetek között. Ezt jelentette az,
hogy a népszavazási aláírásgyûjtés
idején elfogadtuk a Fidesz politikai
támogatását. Ezt jelenti az, hogy a
Gyurcsány-program megakadályozása
érdekében
készek
vagyunk
együttmûködni mindenkivel.

Az új Munkáspárt legyen
mozgékony, gyors reagálású
harci szervezet.

2.

A párt nincs jelen a legtöbb településen,
sõt lassan egyes megyékben és
budapesti kerületekben sem lesznek tagjaink és szervezeteink. Sajnos, ez a
valóság. A megoldás az, hogy kis csapatokkal mozgó akciókat hajtunk végre, és
ezzel biztosítjuk a politikai jelenlétet.
Menjünk oda és tartsunk sajtókonferenciát! Jelenjünk meg az utcán! A pártról
beszéljenek, írjanak! Ezt jelenti ma a
politikai jelenlét.
Az új Munkáspárt legyen
fegyelmezett,
felkészült,
áldozatokra kész tagok szervezete.

3.

A párt tagjai egymásra vannak utalva,
mint a katonák a háborúban. Joggal várják el egymástól, hogy mindenki tartsa
be a tagság hármas követelményét. Párttag csak az lehet, aki elfogadja a párt
programját,
aki
dolgozik
egy
szervezetben, és aki a párt fenntartása
érdekében tagdíjat fizet. Ebben a
kérdésben nem lehet pardon, nem lehet
kompromisszum.
A fegyelem azt jelenti, hogy törvénynek
tekintjük a demokratikus centralizmust.
Demokratikusan döntünk, és maradék-
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talanul végrehajtjuk és végrehajtatjuk a
párthatározatokat.
A felkészültség azt jelenti, hogy ta-nuljuk
a marxizmust. Párttagjaink, sõt pártaktivistáink olyan alapvetõ fogalmakkal
nincsenek
tisztában,
mint
osztály, osztályharc, reformizmus,
revizionizmus. Ezt a munkát az alapoknál
kell kezdeni, és azonnal el kell kezdeni.
Az áldozatkészség azt jelenti, hogy én
fizetek a pártnak, és nem azt várom el,
hogy a párt fizessen nekem. Az elmúlt
években sokat adtunk a pártnak, de
sokat kaptunk is. Ma nem az a kérdés,
hogy kevés a pénz, vagy sok. Nincs
pénz! A tagdíjfizetés mértékét fel kell
emelnünk. Helyes lenne, ha 80 ezer
forint havi jövedelem után fél százalékot, e fölött pedig egy százalékot
fizetnénk.
A fentiek biztosítása érdekében szigorúbban kell megválasztanunk a párt
tagjait. Ezért ajánlatos lenne, hogy az új
tagokat a jövõben egy párttagunk ajánlja a pártba. Szigorúbbnak kell önmagunkhoz lenni. Helyes lenne az új
szervezeti szabályzatban rögzíteni, hogy
azt, aki három hónapig nem fizet tagdíjat, vagy félévig igazolatlanul nem vesz
részt a munkában, törölni kell.

Az új Munkáspárt legyen
maximálisan
centralizált,
hatékony irányítású párt.

4.

A pártot a jelenlegi körülmények között
nem lehet alulról szervezni. A legtöbb
pártszervezet nem képes a vezetõ
kádereket alulról kinevelni, nem képes
az utánpótlást biztosítani. Az országos
politikai jelenlétet nem lehet alulról
szervezni, ehhez egy erõs központi
bázis kell.
Ez jelent döntõ változást a párt életében.
A pártot felülrõl kell szervezni. A párt
irányításában a központnak és a megyei
szerveknek kell meghatározó fontosságot kapniuk. A párt új szervezeti szabályzatát ennek megfelelõen kell
kialakítani.
Az új párt mûködéséhez fenn kell tartanunk néhány fõs forradalmi központot.
Annyi pénzt kell összegyûjtenünk, hogy
a párt képes legyen ezt a néhány embert
eltartani. A mai tõkés viszonyok mellett
mindennapos munkavégzés mellett
gyakorlatilag lehetetlen országos pártmunkát végezni.
Kis létszámú vezetésekre van szükség.
A vezetésnek forradalmi központként
kell mûködnie, és nem területi

A MUNKÁSPÁRT VEZETÕI KÁDÁR JÁNOS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN. AZ ÖKÖLBE
SZORÍTOTT FELEMELT KÉZ IMMÁR AZ ÚJ PÁRTOT JELKÉPEZTE. KÉPÜNKÖN URBÁN
SÁNDOR NOGRÁD MEGYEI ELNÖK, THÜRMER GYULA ÉS SZÉKELY PÉTER.

érdekképviseleti szervként. A vezetés
álljon 5-7 elkötelezett, politikailag
egyetértõ, cselekedni akaró és tudó
emberbõl. A vezetésben olyan vegyenek
részt, akik vállalják a költségeket. A
vezetés elképzelhetetlenül anélkül, hogy
legyen legalább egy számítógép, internetes hozzáférés, mobiltelefonos kapcsolat. A párthelység fontos, de nem
elengedhetetlen feltétele.
A Központi Bizottság kicsi legyen. A
KB nem a megyék arányos képviseletét
lássa el, hanem a párt vezetését. A helyi
információkat továbbítsák a központba,
segítsék a döntéseket, de visszafelé õk
legyenek kommunista ügyünk komisszárjai.
Meg kell változtatnunk a pártvezetõségek jelölésének módját is. A
pártvezetõk megválasztásánál a helyi
szervek mellett javaslati jogot kell kapniuk a felsõbb pártszerveknek.
A párt információs rendszerét gyorssá és
hatékonnyá kell tenni. A párt tájékoztatási rendszere rossz. Papírra és az
egyes szereplõk szóbeli információira
épül. Ezt a rendszert nem tudjuk fenntartani, mert nincs hozzá pénz. De nem
is szabad fenntartani, mert akadályozza
a fejlõdést. A központ számítógéppel
Interneten át folyamatosan tájékoztassa
a megyei központokat. A megyei
központok Interneten vagy SMS-láncon
keresztül tájékoztassák az alsóbb szintû
vezetéseket.
Mindez nagyobb elvárásokat támaszt a
párt országos és megyei vezetõi felé. A
párt országos vezetõi, a KB tagjai, a
megyei elnökök rendelkezzenek Internet hozzáféréssel, mobil telefonnal és
megfelelõ mobilitással.
A Munkáspárt 22. kongresszusa egy
folyamat. A kongresszuson döntenünk
kell, hogy akarunk-e új fegyelmezett
és harcoló pártot. Ha igen, el kell
fogadnunk az ennek megfelelõ új
szervezeti szabályzatot. Meg kell
választanunk azokat a vezetõket, akik
országosan képesek és akarják is ezt a
feladatot megoldani. Novemberben és
decemberben pedig közös erõvel meg
kell találnunk azokat a helyi vezetõinket, akik ugyancsak akarják és képesek is az új pártot megteremteni.
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VIVA FIDEL CASTRO!

Fidel Castro Rúz 80 éve, 1926. augusztus
13-án született a kubai Oriente tartományban,
Biranban. Apja Spanyolországból érkezett
mezõgazdasági munkás volt, késõbb birtokot
szerzett, anyja kubai kreol. Nyolcan voltak
testvérek, Fidel középiskoláit a jezsuitáknál
végezte, majd a havannai egyetemen jogot
tanult. Részt vett a diákok politikai harcaiban,
1950-ben kapott diplomát, három évig jogász
volt, majd doktorátust szerzett. 1948-ban
megnõsült, 1955-ben elvált.
Már fiatalon a forradalmi eszmék híve lett.
Fulgencio Batista 1952. december 10-én
katonai puccsa után, amely diktatúrát vezetett
be s kiszolgáltatta az országot az Egyesült
Államoknak, Castro társaival beadványt írt a
legfelsõ bíróságnak, ez megbélyegezte az
államcsínyt és szankciókat követelt. 1953.
július 26-án száz fõvel megostromolták a
Moncada-laktanyát. Az akció kudarca után
Castrót 15 évre ítélték. Két év múlva a
nemzetközi tiltakozások hatására kegyelmet
kapott és Mexikóba ment, majd hazatért, hogy
harcba szálljon a diktatúra ellen. 1956. december 2-án a Granma nevû hajón 82 társával partra szállt Los Coloradasnál, Oriente tartományban, de Batista csapatai szétszórták

õket. Castro 12 emberével a Sierra Maestra
hegységben gerillaháborút kezdett. 1957
januárban elfoglalták a La Plata kaszárnyát.
Testvére, Raúl Castro 1958 februárjában megnyitotta a második frontot, majd Camillo
Cienfuegos és Ernesto Che Guevara csapatai
az ország nyugati részén lendültek támadásba.
Miután bevették a sziget közepén fekvõ Santa
Clarát, Castro kiadta a jelszót: Elõre Havannába!
1959. január 1-jén megbuktatták a diktatúrát,
Castro mint fõparancsnok, majd kormányfõ
marxista-leninista programot hirdetett. 1961ben lett a Kubai Szocialista Forradalom
Egységpártja (1965-tõl Kubai Kommunista
Párt)
fõtitkára.
Földet
osztottak,
szövetkezeteket szerveztek, elkezdték felszámolni az analfabetizmust. 1960-ban az
Egyesült Államok felmondta a cukor-megállapodást, erre Kuba államosította a cukoripart
s az amerikaiak tulajdonait. 1961 januárjában
az Egyesült Államok megszakította a
diplomáciai kapcsolatokat, április 15-én bombázta Havannát.
Két nap múlva a Disznó-öbölnél 1300
kubai emigráns partraszállást kísérelt meg
amerikai támogatással. A támadást 72 óra

alatt visszaverték, a támadók többségét
foglyul ejtették, Castro maga irányította a
védelmet. 1962. februárban Kennedy elnök
kereskedelmi embargót rendelt el Kuba
ellen. Az amerikai fenyegetés miatt Castro
Moszkva támogatását kérte. A Kubába
telepített szovjet rakéták a hidegháború
legélesebb válságát okozták 1962 õszén. A
Szovjetunió végül visszavonta rakétáit,
Washington pedig lemondott az intervencióról. A földbirtokos osztályt egy új földreform felszámolta, bevezették a gazdaság
központi irányítását, fõ exportterméküket,
a cukrot a szovjet tömb vette meg. 1962ben a latin-amerikai népek konferenciáját
Havanna rendezte. Kuba kilépett az
Amerikai Államok Szervezetébõl (AÁSZ),
1972-ben a KGST tagja lett, mind aktívabbá vált az el nem kötelezett országok csoportjában, 1975-ben katonailag segítette az
angolai felszabadító mozgalmat, 1977-ben
az etiópiai forradalmat. Castro 1976-ban
államfõ lett.
1989-ben leomlott a berlini fal. Sokan azt
várták, Castro következik, ám alábecsülték õt.
Kilenc amerikai elnököt élt túl, s kis országát
jelentõs világpolitikai szerephez juttatta. !
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ALÁÍRÁS KUBÁÉRT

Internetes aláírásgyûjtés kezdõdött. A WWW. PORCUBA . ORG honlapon minden embernek lehetõsége
van kifejezni szolidaritását a szocialista Kubával és tiltakozni az
Egyesült Államok folyamatosan
hirdetett agressziója ellen. Már
több Nobel-díjas író, költõ,
befolyásos emberek álltak ki a
kubai nép és a szocialista Kuba
mellett. Tegye meg Ön is!
A Fidel Castro egészségi állapotáról
szóló hírek és az ideiglenes bizottság
reakciói alapján magas rangú
amerikai hivatalnokok sokkal nyilvánvalóbb álláspontot alakítottak ki
Kuba közeljövõérõl. Az USA
kereskedelmi titkára a következõt
mondta: „elérkezett a pillanat egy az
igazi átmenethez az igazi demokráciába”, és a Fehér Ház szóvivõje,
Tony Snow azt nyilatkozta: a kormánya „kész arra, hogy humanitárius, gazdasági és más segé-

lyekkel ellássa a kubai népet”, amit
nemrégiben George Bush ismételt
meg.
A ”Segély a Szabad Kubának
Bizottság” már ülésezett Condoleezza
Rice külügyminiszterrel, és júniusi
beszámolójukon kihangsúlyozták „a
munka fontossága ma, hogy biztosítsuk, hogy Castro uralmának utódlási
terve ne járjon sikerrel”. Bush elnök
elmondta, hogy ez a dokumentum jelzi,
hogy „mi aktívan dolgozunk azon,
hogy Kubában változások legyenek és
nem csupán várunk a változásra”. A
külügyminisztérium hangsúlyt fektetett
arra, hogy a tervben a lépések egy
része maradjon meg titokban „a
nemzeti biztonság miatt” és hogy biztosítva
legyen
„a
hatékony
kivitelezés”.Nem nehéz elképzelni
ezeknek a lépéseknek és a „meghirdetett
segélyeknek” a jellegét, ha valaki
figyelemmel kíséri a jelenlegi amerikai
kormányzat külpolitikájának militarizálását és iraki mûveleteit.

A MUNKÁSPÁRT MINDIG IS JÓ KAPCSOLATOKAT ÁPOLT A
KUBÁVAL. A KÉPEN FIDEL CASTRO FOGADJA
THÜRMER GYULÁT AZ EGYIK HAVANNAI LÁTOGATÁSAKOR

SZOCIALISTA

A növekvõ fenyegetettséggel szemben az állam sértetlensége, LatinAmerika és a világ békéje és biztonsága ellen, mi aláírók követeljük,
hogy az Amerikai Egyesült Államok
kormánya tartsa tiszteletben Kuba
függetlenségét. Minden áron meg
kell akadályoznunk az új agressziót.

A KÉT BARÁTI SZOCIALISTA ORSZÁG: FIDEL CASTRO
TALÁLKOZÁSA PEKINGBEN HU JIN TAO-VAL, A KÍNAI
KOMMUNISTA PÁRT FÕTITKÁRÁVAL
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INKÁBB CSENDBEN MARADNAK
A magyarországi szakszervezetek többsége vérlázító csendben ül.
Azóta a pofabefogó tüntetés óta takarodót
fújtak. Csak a Liga és a Munkástanácsok
jelennek meg néha. Zöld könyv, elbocsájtások, budapesti közlekedési káosz és
kosz, a dolgozók jogainak megsértése
senkit sem érdekel. Miért nem emelt szót
az MSZOSZ az elképesztõ munkanélküliség növekedése ellen? Nem nehéz
kitalálni. Nincs is értelme számonkérni ,
mert õk más érdekek kiszolgálására
szegõdtek ,,a dolgozók élére” A ropogós
baloldali fráziscsattogtatás mögött semmi
nincs . Az csak cicoma a tõke szolgájának
testén.
Megtévesztõen csillogó hamis ékszer,
akár szoci barátaikon a piros poló.
Mindig a bohócokat juttatják az eszembe.
Az MSZP szegényebb rokona képtelen
NEMet mondani az úri nagynéninek,
mert jóléte függ tõle. Nem a széles
tagságé , hanem az émelyítõ krémé. A
tagság bambán bámulja a világi-egyházi-

szocialista kampánymûsorokat és mindent elhisz a színes propagandakiadványoknak, amelyek napilap formában
jelennek meg.
Kedves újságolvasók! Fordúljanak balra!
Olvassanak néha vörös újságot is. A
baloldal lapja A SZABADSÁG !
A dolgozó ember minden baját itt
olvashatják és nem a tõkés újságokban.
Míg a szakszervezetek régi új vezetõi , a

népszavi és a népszabi tollnokai a mi
hátunkból vágott pecsenyéjüket sütögetik, eladják az összes kórházat és utcára
teszik a proletárt: a kórházból, mert nem
tud fizetni, a munkahalyérõl, mert öreg,
mert nem képes megújulni, mert
kevesebb munkásnak kevesebb bért kell
fizetni és többet lehet dugni a feneketlen
profitzabáló zsebbe.
ÕK HALLGATNAK. MI NEM !

MUNKÁSPÁRTI AKTIVISTÁK A SZAKSZERVEZETEK TÜNTETÉSÉN

ELMÉLETI SAROK:
VIGYÁZAT, VESZÉLYES!

A marxizmus életveszélyes dolog. Nem
véletlen, hogy Marxtól Leninen át napjainkig
minden tõkés hatalom üldözte és üldözi.
Életveszélyes a tõkére nézve, mert a tõke
szellemi sötétségben szereti tartani az
embereket. Minél butábbak az emberek, annál
jobb a tõkének. A marxizmus iránytût ad a
munkások, a tömegek kezébe. Megmagyarázza, hogy a tõkések hogyan verik át a dolgozókat. Megmutatja, hogy a tõkések nem barátok, akármilyen barátságosak is, hanem ellenfelek. A marxista elmélet így fegyverré válik,
életveszélyes fegyverré. Ha a marxizmus
általában veszélyes, úgy az osztályok harcáról
vallott elmélete nem százszoros, hanem ezerszeres kihívást jelent a tõkéseknek. Mit mond

ugyanis a tõkés? Nincsenek osztályok, nincs
osztályharc. Így próbálja eleve lefegyverezni a
munkást. Atõke szerint az emberek között vannak okosak és buták, szorgalmasak és lusták,
fiatalok és öregek. A tõke megkísérli elhitetni,
hogy az okosak, szorgalmasak és fiatalok mindenre képesek. Õk lesznek a gazdagok, a sikeresek. A többi meg magára vessen. Ez az,
amit nálunk sokan elhittek. Aztán rájöttek,
hogy hiába vagy okos, hiába van egy jó vállalkozásod, a multik elfojtanak, a magyar tõkés
kormány pedig nem segít rajtad. A tõke még
valamit igyekszik nekünk bebeszélni. A mai
kapitalizmusban persze nem minden jó, ezt
nem tagadják, de e problémák megoldásához
nem kell harcolni. Elég az érdekegyeztetés, a
lobbizás, a jó személyes kapcsolat. Ez az, amit
sok magyar szakszervezet elhitt. Avalóság persze nem ez.
A valóság az, hogy ma a gyárak, a bankok,
általában a tulajdon a tõke kezében van, Ezért õ
határozza meg a törvényeket. A tõke soha sem
fog lemondani a gyáráról, a bankjáról, és
általában a hatalmáról. A kapitalizmusban csak
az a munkásé, csak az a dolgozóé, amit kiharcol magának. Gyakran irigyeljük a francia,

olasz munkásokat, hogy sikeresen tudnak jobb
bért, jobb munkafeltételeket kiharcolni. Igen,
de e mögött hosszú és kemény harc áll, ami
ráadásul nem ma kezdõdött. Ha tetszik, ha
nem, osztályharc nélkül nem megy!
Lenin errõl így ír: "Az emberek a politikában
mindig az ámítás és önámítás együgyû
áldozatai voltak és lesznek, amíg meg nem tanulják azt, hogy akármelyik erkölcsi, vallási,
politikai és szociális frázis, nyilatkozat, ígéret
mögött felismerjék az egyik vagy a másik
osztály érdekeit. A reformok és javítgatások
híveit a régi rend védelmezõi mindig rá fogják
szedni, amíg azok meg nem értik, hogy minden
régi intézmény, bármily képtelennek és
rothadtnak lássék is, egyik vagy másik
uralkodó osztály erejére támaszkodik. Arra
pedig, hogy ezeknek, az osztályoknak az
ellenállását megtörjük, csak egy mód van: meg
kell találni magában a bennünket környezõ társadalomban, fel kell világosítani, és harcra kell
szervezni azokat az erõket, amelyek olyan
erõvé válhatnak - és társadalmi helyzetüknél
fogva olyan erõvé kell válniok -, mely képes
arra, hogy a régit elsöpörje, s az újat megalkossa." !
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A SZOVJETUNIÓ SZÉTVERÉSÉRÕL
Az Orosz Föderáció Kommunista Pártja
elnökhelyetettese, Ivan Melnyikov újságírók
kérésére kommentálta a 15 éve történteket. Az
1991 augusztusi események csak egy epizódot,
- igaz nagyon fontos és lényeges epizódot - ,
jelentettek abban az eseménysorozatban ami a
Szovjetunióban a nyolcvanas évek második
felében kezdõdött, amikor a GorbacsovJakovlev-Sevarnadze csoport nyíltan elárulta a
Szovjetunió érdekeit. A GKCSP létrehozása
csak egy kísérlet volt a bomlasztó folyamatok
megállítására. A társadalom nagy része
megértette ezt, mégis ez a kísérlet nem volt kellõképpen felkészítve, én nem volt elég határozott. Ilyen felkészületlen tétova lépésekkel
lehetetlen volt leállítani a romboló gépezetet
ami már javában mûködött. Ennek eredményeként megtörtént a politikai rendszerváltás. Nemcsak az emberek cserélõdtek

ki, hanem a fõ hatalmi szervek is. A hatalmi
szervek mostantól olyan csoportok érdekeit
képviselték, amelyeknek az volt a célja, hogy
visszahozzák a kapitalizmust, és mindenki
láthatta, milyen szörnyû következményekkel
jár ez az ország és népe számára. Az állam
szétesett. Az ország gazdasági ereje nagyban
megfogyatkozott. Egész iparágak vannak
romokban, fõleg a kutatás-fejlesztés terén. A
lakosság többségének életminõsége lényegesen lecsökkent. Kiélezõdtek a nemzetiségi
ellentétek, emberek százezreit ölték meg
nyomorították meg, és milliók voltak kénytelenek elmenekülni. Ahagyományos szövetségi
rendszerek szétestek és a Szovjetunió
elvesztette régi tekintélyét. A nép most kezdett
öntudatra ébredni, de a reakció még mindig
nem arányos azzal a kárral, amit ez az ellenforradalom okozott az országnak.

ÁLLÍTSUK MEG A HÁBORÚT

DÉL-KELET ÁZSIAI EGYÜTTMÛKÖDÉS

CENZÚRA AMERIKÁBAN

Összehangolt akciókat tervez a Brit Kommunista Párt, és más háborúellenes szervezetek. A
Diákok a Háború Ellen elnevezésû mozgalom
jótékonysági koncertet szervez szeptember
másodikára Londonba, melynek célja, hogy
finanszírozni tudják tevékenységüket. A koncerten népszerû londoni punkzenekarok
vesznek részt, és alighanem nagy sikerre
számíthatnak. Nem sokkal késõbb, szeptember 23-án pedig Manchesterbe tervez nagyszabású tüntetést a Stop The War koalíció.
Szándékosan egy idõben tartják a brit
Munkáspárt éves kongresszusával, az akció
tehát nyílt üzenet Tony Blairnek.

Szorosabb kapcsolatot sürget Indonéziával Le
Doan Hop, Vietnam kulturális és hírközlési
minisztere. A politikus Indonézia nemzeti
ünnepén találkozott nagykövetasszonyukkal,
Artauli Ratna Tobinggal, akivel közösen nyilatkoztak ebben a kérdésben. A nagykövetasszony kiemelte, hogy a két ország barátságát
nagy mértékben megerõsítette 2003-as megállapodásuk. Köszönetét fejezte ki a vietnami
népnek, amiért rengeteg segítséget nyújtottak a
természeti katasztrófák után, illetve abbéli
reményének is hangot adott, hogy Vietnam
fontosabb szerepet fog játszani a nemzetközi
politikában.

Azonnali intézkedéseket sürget Anna
Diggs Taylor, Detroit állam szövetségi
bírója az illegális telefonlehallgatások
ellen. Az amerikai állam és a nemzetbiztonsági hivatal évek óta, a terrorizmus elleni harc ürügyével, ellenõrzése
alatt tartja az USA telefonos és internetes kommunikációját. Az intézkedést
általános tiltakozás fogadta, különösen
az újságírók és más értelmiségiek
részérõl, akiknek munkáját nagyban
megnehezíti az alapvetõen alkotmányellenes tevékenység. - írja a Prensa Latina.
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AUGUSZTUS HUSZADIKA
Augusztus huszadika eredetileg
István államalapító királyunkra való
emlékezés ünnepe volt. Elévülhetetlen érdeme, hogy erélyes,
olykor kegyetlen intézkedéseivel
megakadályozta
a
magyarság
széthullását,
biztosította
fennmaradását. A külsõ tényezõk mellett
felgyorsult az õsközösség bomlása,
kialakulóban voltak a társadalmi
ellentétek, melyeket a feudális elit
érdekében csak egy erõszakszervezetre támaszkodva lehetett kordában
tartani. Az államalapító tettei ebben
az értelemben forradalmiak voltak.
Augusztus huszadika szocialista
alkotmányunk ünnepe is. Ezzel a régi
ünnep új tartalommal egészült ki: az
1949. augusztus 20-án elfogadott
alkotmányunk kifejezi a népi "államalapítás" tényét.
Ezt az alapokmányt méltán tekintjük
Európa egyik legdemokratikusabb
törvényének. Elõkészítõi nemcsak a
szovjet (sztálini) mintára támaszkodtak, de a Tanácsköztársaság alkotmányára is. Az írásban rögzített
állampolgári jogok és kötelességek
(munkához,
mûvelõdéshez,
egészséghez, lakhatáshoz stb.) nem
formális passzusok voltak, hanem
egyben biztosítékai a lefektetett
jogoknak.
Ez különösen akkor méltányolandó,
amikor a munkanélküliség, az
oktatás-, és egészségügy sanyarú
helyzete, a hajléktalanság és elnyomorodás kilátástalanná teszi a
magyar dolgozók életét.
1949-es
alkotmányunk
óriási
energiákat szabadított fel azzal, hogy
nagy mozgásteret biztosított a
munkások, parasztok, értelmiségiek
számára alkotótehetségük kibontakoztatására.
A mai alkotmány - ha tiszteletben
tartjuk is - nem a miénk, hanem a
rendszerváltó elité, mely megteremti
a törvényes alapokat az elnyomásra
és kizsákmányolásra.
Tomcsányi Móric jogtudós szerint a
felszabadulás elõtti alkotmány nem
érinti a szent korona tanát, de a horthysta jogrend ezt kiegészítette a

fajüldözéssel és
a demokratikus
jogok eltiprásával. A mi alkotmányunk kinyilvánította, hogy
"minden hatalom
a dolgozó népé",
ami
lehetõvé
tette
a
társadalom felszabadítását az úri
önkény
nyûgétõl.
Ennek az alapokmánynak
a
nyomdokain
járva fogjuk felépíteni a jövõ
közösségi társadalmát.
H EGEDÛS
S ÁNDOR

1959-BEN NAGYGYÛLÉST TARTOTTAK GYÕRBEN AZ ALKOTMÁNY
KÁDÁR JÁNOS
AZ MSZMP KB TITKÁRA.

ÜNNEPÉNEK TISZTELETÉRE, MELYEN RÉSZTVETT

1949. évi XX. törvény - A MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG
ALKOTMÁNYÁNAK
BEVEZETÕJE ÉS
ELSÕ FEJEZETE

társadalmi szerkezetében végbement
alapvetõ változásokat fejezi ki és a
további fejlõdés útját jelöli meg:
I. FEJEZET
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a német
fasiszták igája alól, szétzúzta a
földesurak és nagytõkések népellenes
államhatalmát, megnyitotta dolgozó
népünk elõtt a demokratikus fejlõdés
útját. A régi rend urai és védelmezõi
ellen vívott kemény küzdelmekben
hatalomra jutva, a magyar munkásosztály, szövetségben a dolgozó
parasztsággal, a Szovjetunió önzetlen
támogatásával újjáépítette háborúban
elpusztult országunkat. Évtizedes harcokban megedzõdött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk
a népi demokrácia útján halad elõre a
szocializmus felé. E küzdelem és
országépítõ munka már megvalósult
eredményeit, országunk gazdasági és

1. § Magyarország: népköztársaság.
2. § (1) A Magyar Népköztársaság a
munkások és dolgozó parasztok állama.
(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és
falu dolgozói választott és a népnek
felelõs küldöttek útján gyakorolják
hatalmukat.
3. § A Magyar Népköztársaság állama
védi a magyar dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét, harcol az ember kizsákmányolásának minden formája ellen,
szervezi a társadalom erõit a szocialista építésre. A Magyar Népköztársaságban megvalósul a munkásság és a
dolgozó parasztság szoros szövetsége a
munkásosztály vezetésével.
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A Z 1947- ES

PÁRIZSI

BÉKESZERZÕDÉS

BÉKESZERZÕDÉS ALÁÍRÁSA A

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÓRASZALONJÁBAN, SZEMBEN

A MAGYAR DELEGÁCIÓ.

A mai elit bajainak fõ forrását Trianonban látja ("Csonka Magyarország nem
ország, egész Magyarország mennyország"). Kevesebb szó esik azonban a
párizsi békérõl, melynek tárgyalásai
1946. július 29-én kezdõdtek meg.
Trianon súlyos területi kihatásainak korrekcióját a magyar uralkodó osztályok
Hitler oldalán, egy Európát áttérképezõ
agresszióval képzelték el. Ez sodorta
országunkat a német szövetségbe, majd
a nácik oldalán a második világháborúba. Ennek a véres kalandnak a kimenetele közismert.
Ezt nem lehetett Párizsban figyelmen
kívül hagyni. A fasiszta szövetség
megszálló
tevékenységének
és
vereségének következményeit a tábor
valamennyi hadviselõ felének vállalnia
kellett.
A második világháború befejezése után
a gyõztes hatalmak képviselõi Párizsban
összeültek, hogy békeszerzõdéssel
tegyenek pontot a nagy világégés
végére. Egészen természetes, hogy a
Szovjetunió és nyugati szövetségesei
közötti antagonizmusok a rendezés
kérdéseiben felszínre kerültek. A konferencia szelleme már magán viselte a

hidegháború bélyegét: az angolszászok
arra törekedtek, hogy elszigeteljék a
Szovjetuniót, és megakadályozzák a
népi demokratikus fordulat kibontakozását
Kelet-Közép-Európában,
Sztálin pedig ki akarta aknázni a nagy
áldozatokkal járó diadalában rejlõ
lehetõségeket. Párizsban tehát ellentétes
érdekek ütköztek össze, mígnem kompromisszumok születtek. Molotov, szovjet külügyminiszter: "… törekednünk
kell az összhang, a kölcsönös megértés
elérésére, az egymásnak teendõ ésszerû
engedményekre …"
A 22 tagú magyar delegáció vezetõje
Gyöngyösi János külügyminiszter volt, s
a küldöttségben valamennyi koalíciós
fél részt vett. A Magyar Kommunista
Pártot Gerõ Ernõ képviselte. Az elõzetes
tárgyalásokon megegyeztek abban, hogy
Párizsban igyekezni fognak bizonyos
magyarlakta területeket "kialkudni", de
Révai József óvta a társaságot az
irreális, szomszédainkat provokáló
igényektõl.
A Szovjetunió nem zárkózott el attól,
hogy Magyarország és az "utódállamok"
között megegyezés szülessék, de azt vallotta: Budapestnek viselnie kell "a

felelõsség rá esõ részét, mert nem lehet a
magyarokat megjutalmazni azért, amiért
végig kitartottak a németek mellett …"
Miután a románok, csehszlovákok nem
mutattak hajlandóságot a területi
kiigazításokra, a Szovjetunió Benesék
mellett foglalt állást. Maradtak a trianoni határok a "pozsonyi hídfõ"
(Dunacsun, Oroszvár, Horvátújfalu)
kivételével. Prága még Bezenyét és
Rajkát is követelte, ám ennek a nagyhatalmak nem adtak helyt. Bármennyire
fájdalmas is, el kell ismernünk: a párizsi
békeszerzõdés igazságos volt.
A 42 cikkelybõl álló okmány kétségtelen
hiányossága a kisebbségi kérdés iránti
közömbösség, valamint, hogy elõírta a
magyarországi németség és a szlovákiai
magyarság egy részének ki-, illetve
áttelepítését.
Komolyan sújtotta a magyar gazdaságot
az elõírt 300 millió dolláros jóvátétel
(200 a Szovjetuniónak, 70 Jugoszláviának, 30 Csehszlovákiának). Sztálin
késõbb jelentõs összeget engedett el.
A párizsi béke hozzájárult Magyarország nemzetközi elismeréséhez,
demokráciánk stabilizálásához. Sohasem pihenõ irredentáink revízióról
ábrándoznak, ezzel leplezve imperialista
céljaikat, de a jövõ a szomszéd népekkel
való szoros együttmûködés felé mutat.
H. S.

GERÕ ERNÕ, AKI A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRTOT KÉPVISELTE A BÉKEKONFERENCIÁN
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PORTÉ: BERTOLT BRECHT
Bertolt Brecht a bajorországi Augsburg városában született. Gazdag polgári családból származott, apja egy papírgyár
igazgatója volt, így fia számára biztosítani tudta a kitûnõ nevelést. Elsõ drámáját, a Baalt, mely még magán viseli a
kor expresszionista stílusjegyeit, 1918-ban írta. Egy évvel késõbb belépett a Független Szociáldemokrata Pártba.
Ebben az évben írta a Dobszó az éjszakában címû szatirikus színmûvét a háborúból hazatért katonákról, mellyel jelentõs sikert ért el. A világhírnevet az 1928-ban bemutatott Koldusopera címû zenés dráma hozta meg számára, 1927tõl egyre komolyabban kezdett érdeklõdni a marxizmus iránt. Karl Marx A tõke címû mûvének elolvasása után még
egy marxista szemináriumot is elvégzett. Kommunistának vallotta magát, és mûvészetét is a proletáriátus szolgálatába kívánta állítani. Hitler hatalomra jutása után emigrálnia kellett és hazájában írásait és darabjait betiltották. Az emigrációban is folyamatosan írta antifasiszta drámáit. Brechtet 1947-ben az USA-ban Amerika-ellenes tevékenységgel
vádolták, ezért visszatért Európába, feleségével elõbb Zürichben töltöttek egy évet, majd 1949-ben az NDK-ban,
Kelet-Berlinben telepedtek le. 1949-ben Berlinben megalapította saját színházát, a Berliner Ensemble-t, melyet
feleségével együtt vezetett. Brecht 1956. augusztus 14-én halt meg Berlinben.

ÉVFORDULÓK
Augusztu 12.

" 1932-ben ezen a napon több vezetõ kommunistát letartóztatnak
A rendõrség fölfedezi a Kommunisták Magyarországi Pártjának illegális nyomdáját Budapest II. kerületében; Poll Sándort és több vezetõ pártmunkást letartóztatnak.
Augusztus 13.

" 1894-ben sztrájk kezdõdik Budapesten
4000 budapesti asztalosmunkás sztrájkba kezd. Követeléseik: béremelés, munkaidõ-csökkentés, a bizalmi rendszer és a
szakszervezeti munkaközvetítési jog elismertetése
" 1954-ben Magyarországon megalakul a Hazafias Népfront
" 1961. augusztus 13-án a Német Demokratikus Köztársaság hatóságai a nyugati provokációk és az NDK népgazdaság kiszipolyozásának megakadályozása érdekében nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkezõ, korábban nyitott határvonalát és megkezdõdik a Berlini Fal építése.
Az NDK hatóságai ezzel az antifasiszta védõgáttal kívánták megakadályozni az amerikai imperialisták és a nyugatmémet
revansisták további aknamunkáját a szocialista NDK ellen.
Augusztus14.

" 1949-ben Világifjúsági Találkozó Budapesten
A Szovjetunió és a kelet-európai szocialista országok köré szervezõdõ demokratikus békefront-mozgalom része volt a DIVSZ (Demokratikus Ifjúsági Világszövetség) által kétévente
megrendezett fesztivál, ahol a világ ifjúsága kifejezhette békevágyát. Az elsõ, sportünnepélyekkel, kulturális és politikai rendezvényekkel tarkított találkozót 1947-ben tartották
Prágában. 1949 nyarán Budapest lett a színhelye a második Világifjúsági Találkozónak.
Augusztus 15.

" 1919-ben kormány elfogatóparancsot ad ki a kommunisták ellen
A Friedrich-kormány elfogatóparancsot ad ki a Forradalmi Kormányzótanács valamennyi volt népbiztosa ellen.Az elfogatóparancsot kiadatási kérelemmel megküldik Ausztriának.
" 1927-ben ezen a napon indul meg a kommunisták új lapja
100% címmel megindítják a kommunisták legális politikai, irodalmi, mûvészeti folyóiratát. Szerkeszti: Tamás Aladár.
Augusztus 16.

" 1925-ben, Bécsben magyar kommunista kongresszus kezdõdik
Megkezdõdik Bécsben a Kommunisták Magyarországi Pártjának I. kongresszusa. A magyarországi ügyek irányítására háromtagú
titkárságot szervez, melynek tagjai: Rákosi Mátyás, Komor Imre és Õri Károly.
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UTOLSÓ OLDAL

ÚJRA BALOLDALI FRONT TÁBOR

A Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági
Szövetség ötödik nyári táborát idén
Bánkon tartjuk 2006. szeptember 1-3-ig.
Bánk Budapesttõl kb. 60 km-re északra
található, Rétság irányában (innen 2 km).
A Szlovák határ mindössze 15 km-re van
a településtõl.
A faluban 700-an élnek, de ez a szám
nyáron megnövekszik 2500-ra. A faluban
található egy tó, ami horgászási és
fürdõzési lehetõséget nyújt.
Az idén egyik tagunk ajánlotta fel telkét,
hogy ott tartsuk a tábort. A telek elég
nagy ahhoz, hogy 20-30 fõ kényelmesen
tudjon sátorozni rajta. A telken áll egy

OLVASSA,
TERJESSZE,
TÁMOGASSA!
OTP 11705008-20441997

ház, így a fürdési lehetõség is biztosítva
van. Az ételt helyben fogják fõzni a
vendéglátók. Pénteken ebéd és vacsora,
szombaton reggeli, ebéd és vacsora,
vasárnap reggeli és ebéd.
Sátort mindenki hozzon magával (ha
gondot jelent, szólj!).
A települést busszal lehet megközelíteni,
ami az Árpád hídnál található autóbusz
állomásról indul.
A költségekbe az utazás és az étkezés tartozik bele, a szállás ingyenes.
Az étkezés a három napra 3000 forintba
kerül.
Az oda-vissza út kb. 1520 Ft (teljes árú

menetjegy).
A tábor politikai programjának legfõbb
eleme a felkészülésünk a novemberi kongresszusra. Nagyon fontos áttekinteni a
Baloldali Front eddigi hét évének tapasztalatait és felkészülni az elkövetkezõ
évekre. A politikai programokon túl
filmvetítéseket, elõadásokat tervezünk.
Várjuk a jelentkezéseteket (jelentkezési
határidõ 2006. augusztus 25.)
Elérthetõségek:
Cím: 1083. Budapest, Baross utca 61.
Telefon: 0630-4407786
E-mail: info@baloldalifront.hu
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