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Mi a bal szemünkkel nézünk
a világra. Így sok mindent
észreveszünk, amit csak a
THÜRMER GYULA
jobb szemünkkel nem látnánk.
Másként is látjuk a világot,
Boldog születésnapot, Kínai Népköztársaság! mondjuk úgy, balszemmel. Ezután
minden számunkban elmondjuk,
miként is látjuk az éppen
Kína, a kínai nép ünnepel. A szocialista Kína hetven évére
szerre, nem egyfor- esedékes eseményeket a saját
tekintenek vissza. A médiában újra és újra felidézik az 1949.
mán, de mindenki.
politikai értékítéletünk alapján,
október elsejei napot, amikor Mao Ce-tung bejelentette a Kínai A kínai emberek el- balszemmel.

Népköztársaság megalakulását.
Nagy pillanat volt ez Mao és a kínai emberek életében. Győztek,
győzött a forradalom! Nem hiába szenvedték végig a „hosszú menetelés” tizenháromezer kilométerét. Nem hiába küzdöttek a japánok
ellen. Nem hiába vállalták a polgárháborút Csang Kaj-sek ellen.
Nem hiába haltak meg sokszázezren a szocializmus eszméjéért.
Kína népe a nemzeti függetlenség és a szocializmus ügye mellé
állt. Örökre el akarta feledni a feudális
Kínát, a nyomort, az éhezést, és ami ennél
is rosszabb, milliók éhhalálát. Elege volt
abból, hogy a fehérek, az európai hatalmak és Amerika lenézzék, újra és újra
megalázzák, kirabolják, kifosszák.
Egy nép, amely ötezer éves történelme során felfedezések sokaságával,
ﬁlozóﬁákkal, vallásokkal gazdagította
a világot, végre saját maga sorsának
gazdája lett. A szocialista Kína elindult
nehéz, ellentmondásos, de sikeres útján.
Hetven esztendeje ennek.
Az új Kína megalapítója Mao elnök volt. Képe ma is ott van
Peking főterén. Soha senki nem vette le. Soha senki sem tudta
Kínát a saját útjáról letéríteni.
Megpróbálták a barátok és szövetségesek. Sztálintól Gorbacsovig
minden szovjet vezető megkísérelte a maga arculatára formálni Kínát. A kínaiak Mao Ce-tungtól Teng Hsziao-pingig nemet mondtak.
A tőkés világ soha nem nyugodott bele abba, hogy Kína kivált
a kapitalizmus rendszeréből. Mindent bevetett, amit csak lehetett.
gy
g Csang
g Kaj-sek
j
Eleinte egyszerűen
nem ismerték el. 1971-ig
kicsinyy
szigete, Tajvan ült Kína helyén az ENSZ Biztonsági Tanácsában.
Aztán váltottak. Belülről alakítsuk át Kínát! A nyugati média
majd lebontja a szellemi nagy falat.
Liberalizáljuk a kínai társadalmat!
Jön Soros, jönnek az alapítványok, a külföldi egyházak!
Nem ez történt. Kína
1989 tavaszán megakadályozta a kapitalizmus
visszatérését. De ez kevés
lett volna. Tudták, hogy
újításra, korszerűsítésre
van szükség. Új lendületet
adtak a reformoknak az
országon belül, és nyitottak
a külvilág felé.
A reform és nyitás
meghozta a sikert.
A kínaiak a
szegénységből
elindultak
a jólét felé.
Nem egy-

fogadták az új politikát, hiszen minden gondjuk mellett is jobbra fordult az életük.
Nemzedékek kaptak reális, megvalósítható életperspektívát.
A kínai vezetők az elmúlt évtizedekben világossá tették,
hogy Kína nem veszi át a nyugati demokrácia-modelleket.
Nem fog meghajolni a divatos ideológiai áramlatok előtt. Nem
fogja megengedni, hogy kívülről diktáljanak neki.
Kína a saját útját járja, amit úgy
hívnak, hogy kínai sajátosságú szocializmus. Marx és Lenin mellé odateszik
saját gondolkodóik szellemi alkotásait
Maotól kezdve egészen Kína mai vezetőjéig, Hszi Csin-ping elnökig.
A kommunista párt politikája érvényesül a legfontosabb döntésekben.
A politikai rendszer sajátos képviseleti intézményekre támaszkodik,
amelyek azokban a küzdelmekben
születtek és formálódtak, amelyeket
még a hetven évvel ezelőtt a függetlenségért és a szocializmusért vívtak.
Új tulajdonformák jönnek létre az állami, szövetkezeti, magán és egyéb tulajdonformák összeolvadásából. Újak, amelyeket korábban egyetlen szocialista ország sem ismert.
Vannak, akik úgy vélik, hogy ez már maga a kapitalizmus és Kínát besorolják a tőkéshatalmak, az USA, az EU és Oroszország közé.
A tények azonban ellentmondanak ennek. Kína a szocializmus útján halad. Más úton, mint a korábbi szocialista országok,
másként, mint ahogyan ezt európai politikai műhelyekben gondolják, de a szocializmus útján.
Nem véletlen, hogy a tőkés világ ma iszonyú dühhel fordul
Kína felé. A Huawei-telefonok tömeges térhódítása komoly
kihívást jelentett. De, amikor a kínai cégek elsőként jelentek
meg az 5G technológiával, a tőkés nyugat a szívéhez kapott.
Elindult a gazdasági háború Kína ellen.
De a tőkés nyugatot igazából más zavarja, de az nagyon. A
kínai sajátosságú szocializmus társadalmi alternatívát kínál a
nyugati liberális modellekkel szemben.
A liberális modell felszámolja a nemzetet, a kínai társadalmi projekt erősíti. A liberalizmus utat nyitott az erkölcsi
értékek rombolása, a nem hagyományos szexualitás kultusza,
a kábítószer, a fasiszta eszmék előtt. A kínai társadalmi modell
képes kezelni az ilyen kihívásokat.
A Munkáspárt az elmúlt harminc évben nem volt kormányon,
nem került a parlamentbe se, de mégis tudtunk nagy dolgokat tenni.
Képesek voltunk nemzetben gondolkodni és cselekedni. Büszkék
vagyunk arra, hogy először mi mentünk el Kínába, mi bátorítottuk,
sürgettük az ország vezetését, hogy nyisson Kína felé. Büszkék
vagyunk arra, hogy ma közelebb hozhatjuk a magyar emberekhez a
kínai sajátosságú szocializmus világát.

Kína a saját útját járja, amit
úgy hívnak,
hogy kínai
sajátosságú
szocializmus.

Boldog születésnapot, Kínai Népköztársaság!
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Az Egyesült Államok kiutasított
két kubai ENSZ-diplomatát, mert
fenyegetést jelentettek az amerikai
nemzetbiztonságra – jelentette be
Morgan Ortagus amerikai külügyi
szóvivő. Közlése szerint a kubai
ENSZ-misszió két munkatársa az
ENSZ-közgyűlés ülésszaka előtt "az
amerikai nemzetbiztonságát érintő
tevékenységbe bocsátkozott". (www.mti.hu)
Mit árthat a kis Kuba a nagy Amerikának? Mivel veszélyeztetheti két kubai diplomata az USA nemzetbiztonságát? A válasz világos: Kuba nem fenyegeti az Egyesült Államokat. Amerika vezetése mégis fél. A szocialista Kubát 1959 óta nem tudják legyőzni,
a szocialista Kuba él és élete példa Latin-Amerika más országainak is. A tőkés Amerika a szocialista Kubától fél.

Kína jobban és
gyorsabban épít
vasutakat
Kína vasútvonalainak hossza 2020-ra eléri a
150 ezer kilométert. Ebből 30 ezer kilométert
tesznek ki a nagysebességű vonalak.
(http://en.people.cn)
Kína ma jobban és gyorsabban képes vasútvonalakat építeni, mint a világ más országai.
Kína olyan komplex tervezési és kivitelezési
rendszert alakított ki, amellyel az EU-országok
sem rendelkeznek. Nem véletlen, hogy az USA
és az EU nem csupán az 5G technológia terén
fél Kínától, de még a vasútépítés terén is.

Az oroszellenesség háborúhoz vezet
Oroszország feloszlatása legyen a nemzetközi közösség stratégiai célja! – írta Oleksandr Aleksandrovych, Ukrajna belgrádi nagykövete. (https://censor.net.ua)
A belgrádi ukrán nagykövet szerint Oroszországot fel kell darabolni, a területén új államokat kell létrehozni. Nem sok jóra lehet
számítani, ha Zelenszkij elnök belgrádi képviselője ilyen kijelentéseket tesz. A durva oroszellenesség még sohasem vezetett máshoz, mint háborúhoz.
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Ideje, hogy a szakszervezetek
megmutassák erejüket!

A kormány a saját ígéretét sem tartotta
be, ezért a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálatban
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) és
a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) folytatja a tavasszal
felfüggesztett sztrájkot. 2019. március
13-án a kormány azt ígérte a
szakszervezeteknek, hogy
kidolgoz egy bérfelzárkóztatási programot és
megteremti a jogalapját
a szociális ágazatban
dolgozók kollektív

szerződésének. A kormány egyik határidőt és egyik ígéretét sem tartotta be,
ezért az MKKSZ és a SZÁD október 10-re országos sztrájkot hirdet.
(https://www.mkksz.org.hu)
Régóta megy a huzavona. Az állam
visszaél azzal, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak jelentős
része nem tud más munkát vállalni,
ha kenyértörésre kerülne a sor.
Kevés pénzből viszont nem lehet
megélni. Ideje, hogy a szakszervezetek megmutassák erejüket!

Újra tárgyalná a bérmegállapodást a
Magyar Szakszervezeti Szövetség

Újra tárgyalná a tavaly két évre megkötött bérmegállapodást a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ). A szakszervezet
azt szeretné, hogy a tavaly elfogadott nyolc százalékos emelésnél nagyobb mértékben növekedjen a minimálbér és a garantált
bérminimum is január 1-jétől. Kordás László szakszervezeti elnök ezért már kezdeményezte a Versenyszféra és a Kormány
Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívását a Pénzügyminisztériumnál. (https://vasasok.hu)
Szurkolunk a szakszervezeteknek és a szakszervezetek tagjainak. Az árak emelkednek, és hiába emelkednek a bérek is, egyre nehezebb megélni. A mai minimálbér már kevés, és nem követi az árak rohamos növekedését.

Miért nem küzdenek a vasutas szakszervezetek?
Az utóbbi időben soha nem látott támadás érte a médiában és a közösségi oldalakon
a MÁV csoport működését, a vasúti szolgáltatás színvonalát, aminek célkeresztjében
sokszor a vasutasok álltak. Ez azonban méltatlan, hiszen a vasutas nem okozója, hanem elszenvedője a súlyos működési zavarokkal terhelt vasúti közlekedésnek –
közölte a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete. (http://www.vdszsz.hu)

A MÁV egy tőkésvállalat. A vasutasok
a tőkés cég alkalmazottjai. A vasutasok
szakszervezetei a vasutas dolgozók érdekvédelmi szervezetei. Miért nem harcolnak? Miért nem sztrájkolnak? Miért
nem tüntetnek? A társadalom, az emberek dolga támogatni a vasutasok harcát,
amennyiben a vasutasok is harcolnak.

NoMás Bloqueo! Elég a blokádból!
Kuba folytatja harcát az Egyesült Államok embargós intézkedései
ellen. Bruno Rodriguez Parilla kubai külügyminiszter kezdeményezte, hogy az ENSZ Közgyűlés ítélje el a Kuba elleni szankciókat és szólítsa fel az Egyesült Államokat az embargó leállítására.
Kubai közlések szerint Kuba 2018 áprilisa és 2019 márciusa
között mintegy 4,3 milliárd dollár veszteséget szenvedett el az amerikai embargó miatt. Az embargó különösen nagy károkat okozott olyan területeken, mint
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az egészségügy, az oktatás, az élelmiszerellátás vagy éppen az
idegenforgalom.
A Magyar Munkáspárt mindig is szolidaritást vállalt a kubai
néppel. Thürmer Gyula, a párt elnöke szeptember 24-én ismételten megerősítette szolidaritásunkat és támogatásunkat.

„Raul Castro Elvtársnak,
a Kubai Kommunista Párt
Központi Bizottság első titkárának
ársnak,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez elvt
sa
nác
mta
a Kubai Köztársaság Álla
és Minisztertanácsa elnökének
Havanna
Tisztelt Castro Elvtárs!
Tisztelt Díaz-Canel Elvtárs!

mben, amelyet a Kuba
zzük ki a kubai népnek abban a küzdele
feje
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itásu
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árt
ések és más korlátozások ellen
A Magyar Mun kásp
yi és kereskedelmi embargós intézked
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olitikát. Elítéli a Kubai
által Kuba ellen foly tatott blokádp
mok
Álla
t
esül
Egy
az
li
elíté
árt
gásának korlátozását.
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sát és a kubai ENSZ-képviselet moz
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zavetik a normális
kubai emberek nek. Ugyanakkor viss
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Az amerikai embargós inté
veszteségeket okoznak a világ számos
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és
ságot szítsanak Kuba vezetése ellen,
ítsék a kubai társadalmat, bizalmatlan
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szám
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meg
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ített
az,
erős
célja
és
tt
argó
szto
emb
vála
Az
ai nép
szocializmus útjáról, amelyet a kub
letérítsék Kubát a függetlenség és a
választáson.
által
az Egyesült Nemzetek Szervezete
y az Egyesült Államok hajtsa végre
hog
i,
etel
köv
árt
kásp
Mun
yar
Mag
A
en véget a Kuba elleni blokádnak.
korábban hozott 27 határozatot és vess
l. Sok erőt, egészséget kívánun k
küzdelmét. Egy ütt vag yun k Önökke
nép
ai
kub
a
tja
oga
tám
árt
kásp
Mun
A Magyar
igazságos harcukhoz!
NoMás Bloqueo! Elég a blokádból!
Budapest, 2019. szeptember 24.
Tisztelettel
Dr. Thürmer Gyula
Magyar Mun káspárt elnöke”
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Bemutatjuk a Munkáspár

Budapest VIII. kerület
Fehérvári Zsolt István

Budapest IX. kerület
Fléger Tamás

Budapest
Kerezs

Budapest XXI. kerület
Wolf József

Miskolc
Fülöp József Istvánné

Szo
Kalmá

Hangony
Farkas Zoltán

Pusztaföldvár
Gál Ferenc

Borso
Gulyás

rt polgármester-jelöltjeit

X. kerület
i László
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Budapest XIV. kerület
Koch János

Budapest XV. kerület
Karacs Lajosné

lnok
r Dávid

Salgótarján
Nagy Attila

Arló
Ónodi Bertalan

odbóta
s János

Kadarkút
Gulyás József

Somberek
Kós Zoltán
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A szikra nem aludhat ki
L
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Az ajánlásgyűjtés eredményei ismertek. Elégedett?
Nem vagyok elégedett. Nem lehetek elégedett. A KB határozatát durván 60 százalékosan teljesítettük. Van megyei listánk
Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében, de nincs Békésben és Borsodban. Pedig lehetett volna. Csoda se kellett volna
hozzá, csak fegyelmezett munka.
A megyei jogú városok közül Miskolcon, Szolnokon és Salgótarjánban van polgármester-jelöltünk. Debrecenben és Kecskeméten nincs. Ez utóbbi irreális volt, Debrecenben még meg
kell nézni, hogy mi a sikertelenség oka.
Budapesten nyolc helyen indítottunk polgármester-jelöltet. Ebből
hat helyen sikerült megállítani. Két helyen, Újpesten és Újbudán
nem. Újpesten nincs elég emberünk, de Újbuda kiesése a mi bűnünk.
Budapesten azonban nincs főpolgármester-jelöltünk sem. Csalódott?
Valóban, nincs. Nézze, nem szabad csalódottnak lennem. Már
harminc éve nem szabad. Bármennyire is nehéz emberileg
elviselni, ha valami nem sikerül, nekem másnap is hitet kell
adnom tagjainknak és barátainknak. Egy vezető dolga sohasem
az, hogy csalódjon, hanem hogy kivezető utat mutasson.
Mégis tény, hogy nincs munkáspárti főpolgármester-jelölt, bár
lehetne. Mi történt?
Nekiindultunk a főpolgármester-jelöltségnek. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz. Én személy szerint ellene voltam. Kértem a párt
vezetőit, az Elnökség, a KB tagjait, a megyei vezetőket, hogy
csak akkor induljunk, ha mindent alaposan végiggondoltunk,
és megteszünk mindent, ami tőlünk telik, sőt valamivel többet.
Áldozatot kértem a párt tagjaitól, áldozatot kértünk egymástól.
Az 5 ezer ajánlás összegyűjtésére kialakult egy elfogadható
mechanizmus. Egyrészt, Budapesten 8 kerületben indítottunk
polgármester-jelölteket. Ahol gyűjtöttek a helyi polgármesterre,
ott gyűjtöttek a főpolgármesterre is. Ez azt jelenti, hogy ebben
a nyolc kerületben eleve össze kellett volna jönnie a főpolgármesteri ajánlások nagy részének is.
Másrészt, gyűjtöttem én magam is. Arra építettünk, hogy az
elnököt sokan ismerik, több ajánlást tudunk összeszedni. Harmadrészt, arra kértük a vidéki szervezeteinket, hogy jöjjenek
Pestre, ha otthon végeztek.
Végül is sikerült sok ajánlást összegyűjteni, csak nem lett elég.
Mi volt az oka?
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Ajánlásgyűjtés: nem lehetünk elégedettek
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A tény az, hogy jóval több, mint 5 ezer ajánlást gyűjtöttünk
össze. Sajnos sok hiba volt bennük. A hibák egy része a mi
gyűjtőink hibája. Elírták a személyi számot, vagy a neveket. A
gyűjtő elfelejtette aláírni a gyűjtőívet. Olvashatatlanul írtak.
Történtek szervezési hibák is. Az ajánlóíveket az első naptól
kezdve naponta össze kellett volna gyűjteni a központban. Ez
lehetővé tette volna a hibák kiszűrését, és az erők átcsoportosítását is. Sajnos, nem ez történt. Az utolsó pillanatban ellenőrizték a lapokat.
Tény az is, hogy egyes elvtársainktól többet vártunk. Saját
tapasztalatból mondom, hogy naponta 8-10 órát kellett kint tölteni az utcán. Óránként nyolc aláírás. Sokan nem vállalták ezt
a megterhelést. A kerületek egy részétől az átlagnál nagyobb
teljesítményt vártunk. Nem ez történt. A kerületek egy része
alulmúlta önmagát.
Többet vártunk a vidéki szervezetektől. Sajnos, kevés időt
tudtak itt tölteni. A gyűjtési helyeket nem ismerték meg előre,
ismeretlenül fogtak a munkához.
Ezek a mi hibáink. Nem tettünk meg mindent, amit meg
lehetett volna tenni. Sokan nem értették meg, hogy a főpolgármester most a legfontosabb, erről beszél az ország, ezt mutatja
a média.
A gyűjtést nyilván nehezítette a politikai helyzet is. Hogy látja
a kampányt?
Az ellenzék polgárháborús hangulatot keltett. Le kell győzni
Tarlóst, le kell győzni Orbánt! Az embereknek hazudtak. Azt
mondták, hogy csak egy pártnak lehet aláírni. Így elég sokan
nem írtak alá nekünk.
Másokat ellenünk uszítottak, mondván, hogy mi vagyunk az
„árulók”, az „ellenzéki egység” megbontói. Nagyon keményen
nekünk támadtak a liberálisok a XV. kerületben is, Csepelen is.
A Munkáspárt önállóan indult a választáson. Helyes volt ez a
döntés?
Ez volt az egyetlen helyes döntés. Nem dönthettünk másként.
Mi azt mondtuk: az emberekért az emberekkel! Ez más mint,
amit a Fidesz hirdetett, és más, mint amit a liberális ellenzék
mondott.
De egyébként mondok én valamit. Ha történetesen „jelentkeztünk volna” az ellenzéknél, hogy csatlakozunk, nem vettek
volna be bennünket. Nekik nem kell a Munkáspárt, mert mi
a kapitalizmus ellen vagyunk. Ózdon azt ajánlották, hogy ne
induljunk, és így támogassuk őket, és nem azt, hogy a koalíció
részei legyünk.

Budapesten az egyik kerületben halottat is találtak a munkáspárti ajánlások között. Ez hogyan történhetett meg?
Sokaknak nem volt ínyére, hogy a Munkáspárt önálló politikai erőként megjelent a választáson. Megpróbáltak keresztbe
tenni nekünk. Egy valaki négyszer írt alá a Munkáspártnak.
Nyilvánvaló a szándék: provokálni és nehéz helyzetbe hozni
a Munkáspártot. Provokáció volt az is, hogy valakik halottak
adatait diktálták be.
Térjünk vissza egy pillanatra az ajánlásgyűjtéshez! Ön a szokottnál keményebben beszélt a párt megyei vezetőivel. Van oka ennek?
Nézze, az elkövetett hibákért, a főpolgármesteri projektünk
kudarcáért sok elvtársunk az objektív helyzetet okolta, illetve
arra hivatkoztak, hogy a párttagok nem dolgoztak eleget.
Én azt mondom: a vezető nem tolhatja tovább a felelősséget.
Olyan lehet, hogy az általa vezetett emberek rosszul dolgoznak. Lehet. A vezető dolga az, hogy a döntéseket minden körülmények között, bármi áron végrehajtsa.

Harminc év fő eredménye, hogy élünk
Decemberben lesz harminc éves a Munkáspárt. Készülünk az
ünnepre?
December 14-én a Központi Bizottság ünnepi ülést tart. Felidézzük az elmúlt harminc évet. Beszélünk a tanulságokról.
Igyekszünk erőt meríteni a folytatáshoz.
A mi harminc évünk tele van tanulságokkal. Harminc éve
nem tudtuk, hogy kell harcolni a tőkés viszonyok között. Mára
többségünk megtanulta.
Harminc éve abban a hitben élt sok párttagunk, hogy a
szocialisták szövetségeseink lehetnek a kapitalizmus elleni
harcban. Ma már tudjuk, hogy nem csak hogy nem szövetségeseink, de ellenfeleink is.
Sok mindent azonban nem tudunk. Nem tudjuk például,
miként lehet a mai ﬁatalokat megnyerni a pártnak, és ha megnyertük őket, hogyan lehet őket megtartani. Kísérletezünk, de
újra és újra kudarcot vallunk.
Nem tudunk eleget a mai munkásosztályról sem. Meggyőződésem, hogy az, amit teszünk, az jó a munkásnak. De a
munkás mégsem fordul felénk. Persze, látni kell, hogy a tőke a
jobb ﬁzetéssel, a kapitalizmus csillogásával megveszi a munkásokat, manipulálja a gondolkodásukat.
Sok más kérdéssel is kell foglalkoznunk. Például elfogadhatatlan, hogy a klímavédelem kérdését a liberálisok sajátítsák ki.
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Azok a liberálisok, amelyek mögött éppen az a tőke áll, amely
tönkreteszi a Föld természeti körülményeit.
De legyünk büszkék a harminc évünkre! Élünk, vagyunk,
dolgozunk. Lehet folytatni és nem a semmiből kell kezdeni.

Fidesz-Munkáspárt: az eszközök hasonlóak, a célok nem
A kampányban sokan vetették a Munkáspárt szemére, hogy a
„Fidesz szekértolója”, és a Fidesz segíti a pártot. Mi ebből az
igazság?
Ha a Fidesz segítene bennünket, akkor nem kellett volna két
héten át az utcán kínlódnunk az ajánlásgyűjtéssel. A Fidesz
nem segít. Ezt csak az nem ismeri el, aki direkt ártani akar a
Munkáspártnak.
De a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy az elmúlt évtizedekben a kapitalizmus építésére két receptet használtak nálunk.
Az MSZP, a DK és a többi liberális a liberális recept híve. E
szerint a tőkés piac képes mindent szabályozni. Az erősebb és
a jobb marad meg a versenyben, tehát azé a jövő. Az államnak
csak egy feladata van: őrködni a piac szabad működésen.
Nos, a liberális modell 2010-ben megbukott. A piac azt követelte, hogy a kormány adja el a kórházakat, az iskolákat. Az
emberek ezt nem akarták. A piac azt követelte, hogy legyen
munkanélküliség, mert akkor a béreket alacsonyan lehet tartani. Az emberek ezt sem akarták.
2008-ban jött a világválság Amerikából, ami nálunk tömegessé tette a munkanélküliséget. Az ország is, a lakosság is a
felvett hitelek rabja lett. Veszélybe került a tőke uralma.
A Fidesz ezt ismerte fel. Ő is kapitalizmust csinál, csak
másként. Bevezette az államkapitalizmust. Az állam visszavette az energiaellátást, a bankok és a nagyvállalatok egy részét.
Állami kézbe vette a kórházakat és az iskolákat. Ugyanakkor
megadóztatta a külföldi cégeket, a bankokat. Ebből a pénzből
elkezdett adni az embereknek. Senkinek sem annyit, amenynyit mi adnánk, de eleget ahhoz, hogy az emberek befogják a
szájukat.
Az államosítás a Munkáspárt programjában is benne van.
Kezdettől fogva benne van. Mi is állami oktatásban és állami
egészségügyben gondolkodunk. A Fidesz átvette ezeket a gondolatokat.
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Mit tehetünk mi? A saját programunkat nem tagadhatjuk meg, csak azért, mert a Fidesz is alkalmazza.
Mi csak magyarázni tudjuk. Az eszközök hasonlóak
lehetnek, de a célok gyökeresen eltérnek. Mi a dolgozók társadalmát építjük, a többség javát szolgáljuk. A
Fidesz a gazdagok és a középosztály társadalmát építi.

Forradalom ma nincs napirenden, de a
helyzet változik
Idén hol lesz a kommunista és munkáspártok világtalálkozója?
A török és a görög párt közösen rendezik meg
Izmirben, ez év októberében. Ez az egyik legszebb török város, és
a legliberálisabb török város. Ráadásul a kommunisták itt erősek.
Lesz miről beszélni. A tőke támadja a kommunista pártokat. Nem azért, mert most át tudnák venni a hatalmat. A szocialista forradalom sehol sincs ma napirenden. A tőke attól fél,
hogy holnap vagy holnapután előállhat ilyen helyzet.
A mi feladatunk az, hogy megértessük a ﬁatalokkal, hogy nem
hiába jönnek a munkáspártokba. Ma és holnap nem tudunk szocializmust csinálni, de a helyzet változhat és változik is. A török
kommunisták jelszava most az, hogy „készek vagyunk a szocializmusra”. Pedig ott Erdogan van, aki kézben tartja az országot.
A Munkáspártot jól ismerik a mozgalomban. Terveznek előterjeszteni új elképzeléseket?
A visegrádi országokban a tőke zárta a sorokat, nagyon együttműködnek egymással. Mi úgy gondoljuk, hogy a közép-európai kommunista és munkáspártoknak is ki kell alakítani egy
együttműködési mechanizmust. Erről már tárgyaltunk a cseh
párt vezetőivel.

A szikra nem aludhat ki
Hogyan tovább a párttal? Folytatjuk a kongresszus útját, továbbra is cél az erős Munkáspárt?

I
A kongresszus tavaly nagyon lelkesen elfogadta az útitervünket. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy rengeteg gondunk van,
de van két dolog, amire támaszkodhatunk. Az egyik az, hogy a
párt él. Vannak szervezeteink, vannak aktivistáink, tagjaink.
A másik, hogy a Munkáspártnak van tekintélye a társadalomban. Ezt megmutatta a mostani aláírásgyűjtés. Sokan
mondták, hogy becsülik következetességünket, kitartásunkat,
baloldali és nemzeti politikánkat. Tisztelik, hogy mi értékekért
állunk ki és nem a pénz után szaladunk.
De a kongresszus mást is mondott. A fentiekre támaszkodva
új irányokat kell nyitnunk, új módszereket kell alkalmaznunk.
Például meg kell tanulni, hogy lehet új tagokat találni. Meg kell
tanulni okosan használni az Internetet. Meg kell tanulnunk a
társadalom folyamataiba jobban bekapcsolódni. Ha sikerül,
akkor van jövőnk.
A baj az, hogy a kongresszus óta visszaestünk a régi kerékvágásba. Az újításokat nem tudtuk elkezdeni. A KB októberi
ülésén és a következő időszakban erről kell szót váltanunk.
És még valami. Elvtársaim szemében most nem láttam a
szikrát. Azt a szikrát, ami a mi hitünket, meggyőződésünket,
töretlen elszántságunkat tükrözi. Azt a szikrát, amely az elmúlt
harminc évben minden nehézségen átsegített bennünket.
Ha élni akarunk a következő években is, a szikra nem aludhat ki. Erről szeretném elvtársaimat meggyőzni.

A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146

A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.
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BESZÉLŐ KÖVEK
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 munkásmozgalmi Budapestből?

A Munkáspárt 2005. június 4-én nem
véletlenül tartotta itt a kongresszusát.
Olyan hely kellett, ahova az egész párttagság elfér és amely egész megjelenésében a Munkáspárt elkötelezettségét jelzi
a dolgozók, a szocializmus ügye iránt.
Ezen a kongresszuson kivételesen a
párt
bármely tagja részt vehetett. Nos,
Budapest, Csepel – életmentő kongresszus
ha mindenki nem is, de 1900 párttag
a Csepel Művekben
regisztráltatta magát a kongresszusra.
A párt rendszerváltás utáni történetének
legnagyobb válságát élte. Nem sokon múlott
Ha hiszik, ha nem, az 1989-es rendszerváltás után egy alkalommal
az, hogy a párt eltűnik a politikai színpadról. A válságát a párton
vörösbe borult a Csepel Művek központi útja. A Munkáspárt tartotta
belüli ellenzék idézte elő. A pártvezetés egy része Vajnai Attila alitt, az egyik régi szerelőcsarnokban a 21. Kommunista Kongresszust.
elnök vezetésével igyekezett megszerezni a hatalmat a pártban. A
A rendezők vörös zászlókkal díszítették fel az oda vezető utat.
fő céljuk az volt, hogy a Munkáspártot az MSZP oldalára állítsák
és állandó szövetségesévé tegyék. Ha ez sikerült volna, a MunkásDe mit is kell tudnunk a Csepel Művekről? Régen, egészen
az 1980-as évekig a csepeli emberek többségének élete így
párt elveszítette volna marxista-kommunista jellegét, feladta volna
vagy úgy, de kapcsolódott a térség és a magyar ipar egyik
önállóságát és alárendelte volna magát az MSZP-nek. A magyar
dolgozók tőkellenes pártja megszűnt volna létezni.
legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez. Itt dolgoztak,
gyerekeik itt nőttek fel, csepeliek voltak.
A 21. Kommunista Kongresszus elítélte a párt egyes tagjainak
1897-ben, a magyar nemzeti ipar fellendülésének dicső
és szervezeteink szervezett fellépését a Munkáspárt Központi
korszakában Weiss Manfréd (1857-1922) alapította. A gyár
Bizottságának döntései ellen. „E tevékenység arra irányult, hogy
sok ezer csepelinek adott munkát, sőt egyéb szolgáltatásokat
a jobboldallal való összejátszással vádolva leváltsák a párt vezeis. Weiss Manfréd is okos tőkés volt, aki kórházat, művelődétését, a Munkáspártot szétzilálják, és kiszolgáltassák a Magyar
si intézményeket is épített a munkásoknak, csak hogy elejét
Szocialista Pártnak…A kongresszus megerősíti a Központi Bivegye a sztrájkoknak és szociális elégedetlenségeknek.
zottságnak a pártellenzékkel kapcsolatos határozatait, jóváhagyja
A Csepel Művek a szocializmus korszakában (1948-1989) a maa pártellenzék vezetőinek kizárását a Munkáspártból ás a Baragyar nemzeti ipar elismert része és egyben a magyar munkásosztály
nya megyei elnökség feloszlatását” – olvasható a határozatban.
egyik bázisa volt. A csepeli munkásság hangulata mindig fontos
A 21. Kommunista Kongresszus kijelentette, hogy a Muntényezőként jött számításba a politikai döntéseknél.
káspárt marxista-leninista párt marad, harcol a tőke ellen.
A magyar ipar sok más üzemével együtt a Csepel Művek is a
Önálló párt, nem szövetségese sem a Fidesznek, sem az MSZPrendszerváltás áldozata lett. Feldarabolták, elkótyavetyélték, elsiknek. Hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt internacionalista párt,
kasztották, mint annyi minden mást Magyarországon. A csepeli
együttműködik a világ más tőkeellenes erőivel. De kimondott
társadalom is átalakult. A gyár már csak emlékekben él.
még egy lényeges dolgot: a Munkáspárt nemzeti párt.
A kongresszus úgy döntött, hogy a párt nevét egészítsük ki
két szóval: magyar és kommunista. A párt a Magyar Kommunista Munkáspárt nevet viselte egészen 2013-ig.
A kongresszus anyagai még fellelhetőek az Interneten: (https://regihonlapunk.aszabadsag.hu/Archiv/
Dokumentumok/2005_19sz.pdf)
A kongresszus életmentő kongresszus volt. A válság súlyosan megviselte a pártot, de életben maradt. A megmaradt tagság
és vezetői gárda politikai egysége megerősödött. Általánosan
elfogadottá vált, hogy a Munkáspárt önálló párt, nem szövetkezhet egyetlen tőkés párttal sem.
Egyetértés alakult ki abban is, hogy a Munkáspárt nem liberális
vitaklub, hanem harcoló politikai párt, amelynek fegyelemre, szilárd
szervezeti rendre, következetes munkára és harcra van szüksége.
A kongresszusnak volt sajátos utóélete. A pártellenzék bírósághoz
fordult és láss csodát, a tőkés rendszer bírósága nekik adott igazat. A
kongresszust meg kellett ismételnünk. Megismételtük, de már nem
Csepelen. A helyszín változott, a párt szelleme és elszántsága nem.
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A Görög Kommunista Ifjúsági Szervezet 45. fesztiválján a ﬁatalok végigjárták a hegyi ösvényeket, amelyeken a polgárháború
idején a görög hazaﬁak küzdöttek. Athénban nagygyűlésen követelték az amerikai támaszpontok bezárását Görögországban,
a görög katonák hazahozatalát, Görögország NATO-és EU-kötelezettségeinek felmondását. A Munkáspártot Kalmár Dávid és
Kovács Bálint képviselték. Tanulunk a görög ﬁataloktól, erőt merítünk az itthoni harcunkhoz. – nyilatkozták.

