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Állítsuk meg 
a privatizálókat! 

Az egészség 
társadalmi ügy!
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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. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Az egészség társadalmi ügy!
zak eladása ellen. Sokan tettek keresztbe nekünk. Megpróbál-
ták megvásárolni a Munkáspárt vezetőit.  De mi álltuk a sarat.

Szerencsére akkor az ellenzékben lévő Fidesz is ellenezte 
a privatizációt és így hivatalosan is támogatták a Munkás-
párt kezdeményezését. A végeredmény ismert: a népsza-
vazás a számtalan trükk miatt nem volt eredményes, de az 
egészségügyet azóta se merte senki eladni.

Ma más a probléma. Az Orbán-kormány nem akarja el-
adni az állami egészségügyet, de nem költ rá eleget ahhoz, 
hogy az egészségügy mindenki számára hozzáférhető, ma-
gas szintű ellátást biztosítson. Ugyanakkor ösztönzi a ma-
gántőke bekapcsolódását az egészségügybe. 

A koronavírus-járvány bizonyította az állami, vagy több-
ségében állami egészségügyi rendszerek nagyobb hatékony-
ságát. Ennek tökéletes példája Kína, amely képes volt min-
den erőforrását egyetlen cél, az emberek megmentése szol-
gálatába állitani.

De ne menjünk Kínába! A magyar kormány viszonylag 
gyorsan tudta mobilizálni az ország erőforrásait, és harcké-
pes egységgé formálni az egészségügyet. Erre nálunk gaz-
dagabb országok sem voltak képesek, az USA sem és mások 
sem. A döntő oka ennek az, hogy azokban az országokban 
teljesen elkülönül egymástól a magán- és az állami egész-
ségügy. Nincs átjárás, nincs szolidaritás.

Félünk attól, hogy a mostani vegyes rendszer lényegét te-
kintve eltolódik a magánrendszer felé. A liberálisok győzel-
me esetén gyorsabban, a konzervatívoknál lassabban. A ka-
pitalizmus lényegét nem a pártok határozzák meg. A tőkének 
pénz kell. A tőke azok mellé áll, akinek pénze van. A többi 
nem számít. Pontosabban szólva, a közegészségügy addig a 
szintig csökkenthető, amíg nem tör ki tömeges társadalmi 
ellenállás.

A Munkáspárt másként gondolkodik. Az emberek egész-
sége mindenekelőtt! Ez csak akkor valósul meg, ha az egész-
ségügyet társadalmi ügyként fogjuk fel. A közös társadalmi 
ügyet pedig csak állami egészségügy képes valóra váltani.

Több pénzt, akár a GDP 10 százalékát, lehet a kapita-
lizmusban is az egészségügyre költeni. De ez nem elég! 
Esélyegyenlőséget akarunk teremteni az egészségügyben. 
Megbízható, ingyenes, mindenki számára azonos színvo-
nalon elérhető, várólista nélküli orvosi ellátás a célunk.  A 
magánegészségügyi kórházakat, rendelőket társadalmi tulaj-
donba kell venni. A háziorvosi ellátás is legyen állami fel-
adat. Ehhez van új társadalomra szükség, új közösségi társa-
dalomra, ahol az ember az úr, és nem a pénz.2

A várólisták problémáját könnyen megoldaná külsős cégek 
bevonása az egészségügybe  – nyilatkozta minap Márki-Zay 
Péter. Vagyis, gyerünk privatizálni az egészségügyet! A kor-
mánypárti propaganda rögtön leütötte a magasnak vélt lab-
dát, mondván, hogy ilyen az úgynevezett „baloldal”. Annak 
idején Gyurcsányék is el akarták adni a kórházakat. Magya-
rán szólva, az anyjukat is eladnák.

Milyen is ma a magyar egészségügy? Állami? Magán? 
Egyik sem, a magyar egészségügy vegyes. A házi orvosi 
rendszer lényegében vásárolható magánpraxisok összessége 
és nem állami szolgáltatás. A kórházak állami kézben van-
nak, de az állami kórház orvosai dolgoznak a magánklini-
kákon is. Az állami kórháznak vásárolnak drága gépeket, 
amelyeket aztán magánpraxisban is használnak, jó pénzért! 
CT-MR-vizsgálatokat természetesen végeznek az állami in-
tézményekben, de erre a szolgáltatásra jelentős magánklini-
kai hálózat épült ki. A patikák is magánkézben vannak.

A rendszerváltás előtt, a szocializmusban az egészségügy 
teljesen állami feladat volt. Ehhez átfogó intézményrendszer 
és ugyancsak átfogó társadalombiztosítási rendszer állt ren-
delkezésre.  A rendszerváltás után a tőke azonnal elkezdte 
keresni azokat a területeket, ahol profi tot, pénzt lehet csinál-
ni viszonylag könnyen. 

Az állami egészségügy teljes privatizálása nem jöhetett 
szóba. Részben azért, mert senki sem tudta megmondani, 
hogy mibe kerül, mondjuk a János Kórház. De azért sem, 
mert az állami, következésképpen ingyenes egészségügy az 
emberek többsége számára a szocializmus olyan vívmánya 
volt, amelyről nem akartak lemondani. Harminc éve még éltek 
azok a nemzedékek, amelyek pontosan emlékeztek az 1948 
előtti időkre, amikor a doktor úrnak fi zetni kellett, s annak, 
akinek nem volt miből, legfeljebb a szegénykórház jutott.

Az állami egészségügy privatizálásához szükséges politi-
kai bátorság, mondhatni vakmerőség, először a Medgyessy-, 
majd a Gyurcsány-kormányban jelent meg.  Legyen minden 
piaci alapú, mondták. Az emberek fi zessenek az ellátásért! 
Jöjjön létre magánbiztosítási rendszer! Mindenki olyan ellá-
tásra számítson, amennyi pénzt befi zet!

Medgyessy Pétert nyomta a partner, a liberális SZDSZ, 
és nyomták a külföldi befektetők is. Akkoriban már nem sok 
minden eladható maradt állami kézben, profi tra viszont so-
kan vágytak.  A nagy terv készen állt, de nem sikerült meg-

valósítani.
Ebben oroszlánszerepe volt a Munkáspártnak. 

2004-ben népszavazást kezdeményeztünk a kórhá-
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Kína: 
a sarló-kalapács jegyében

„Együtt élni” 
a vírussal vagy kiirtani?

Vietnam: 
leküzdik a nehézségeket

Kuba: legfontosabb az 
egység és folytonosság 
megőrzése

Mi lesz veled, Amerika?

Az 1,4 milliárd lakosú Kínában 95 millió tagja van az ország vezető politikai 
erejének, a Kínai Kommunista Pártnak (KKP).  A KKP-nak meghatározó 
szerepe van Kína belső stabilitásának biztosításában, az állam működteté-
sében, a gazdaság fejlesztésében – hangsúlyozták a KKP vezetésének idei 
első ülésén. 

A kínai China Daily összehasonlította a covid elleni harc 
amerikai és kínai stratégiáját. Az USA-ban is küzdenek a 
vírus ellen, de ez inkább az „együttélés” stratégiája.  Kíná-
ban viszont zérótolerancia van a koronavírussal szemben, 
azaz a vírus kiirtása a cél.

Kubában folytatódnak a Kubai Kommunista Párt helyi szervezeteinek párt-
értekezletei. Áttekintik a 2021. márciusa óta megtett utat, a Kubai KP 8. 
kongresszusa határozatainak végrehajtását. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
a Kubai KP KB első titkára, államelnök hangsúlyozta: most a legfontosabb 
az egység és folytonosság megőrzése.

A koronavírus ellenére a vietnami 
gazdaság 2,58 százalékkal nőtt 2021-
ben – állapította meg Nguyen Phu 
Trong, a Vietnami Kommunista Párt 
főtitkára. A kormány minden erőt 
mozgósított a járvány leküzdésére. 
Most fel kell gyorsítani a második 
oltások beadását. A pártnak nem sza-
bad letérnie a 13. kongresszuson kije-
lölt útról. Tovább kell lépni az irányí-
tási módszerek korszerűsítésében, a 
gazdasági hatékonyság növelésében.

Január 3-án, egyetlen napon 1 millió új 
covidesetet regisztráltak a 331 millió lakosú 
USA-ban. Eddig 832 ezer ember halt meg. A 
társadalom megosztott. A Virgina Center for 
Politics szerint a lakosság 52 százaléka Trumpot 
támogatja, 48 százaléka Bident. 

A politikai elit nem egységes a covid elleni 
harcban sem. A Biden-adminisztráció kötelező-
vé tette a maszk használatát. A republikánusok 
csak azok számára tennék kötelezővé, akinek 
nincs oltása. A Biden-kormány elrendelte a ma-
gánszektorban dolgozók kötelező oltását, illetve 
az azt helyettesítendő, a hetenkénti PCR-tesztet. 
A republikánusok ellene vannak.

A Biden-oldal most a leszámolással van elfog-
lalva. Alkotmányellenes akciónak és büntetendő 
cselekménynek tekinti a Capitolium elleni 2021. 
januári tüntetést. A republikánusok szerint nincs 
másról szó, csak engedély nélküli tüntetésről.

A politikai elit azt igyekszik feledtetni, hogy az 
amerikaiak 20 százaléka birtokolja az 
összes vagyon 86 százalékát. Ezen be-
lül 1 százaléké a vagyon 40 százaléka.
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Kialakult a politikai 
naptár

A lakásárak gyorsabban 
nőnek, mint a fi zetések

Milliárdos játékszer

Hozzánk is jönnek az 
amerikai tankok?Zöldülnek az autók

Januárban a köztársasági elnök kiírja a parlamenti válasz-
tásokat,  várhatóan áprilisban lesznek. A szavazás napját 
megelőző 50. naptól kezdődik a kampány. Január 22-én meg-
nyitják a Magyar Zene Házát, amely egyben kulturális és 
politikai esemény.

Februárban tartja Orbán Viktor az évértékelő beszédét.  
Márciusban az Országgyűlés megválasztja az új köztársasá-
gi elnököt. A Fidesz, mint ismeretes, Novák Katalint jelölte. 
Március 12-én ünnepélyesen újra megnyílik az Operaház. 
Március 15-én pedig újra lesz Békemenet.

A budapesti ingatlanpiacon 2013 és 2020 között duplájára nőtt az új 
építésű lakások négyzetméterára – állítja a KPMG. (https://www.
magyar-logisztika.hu)  A vizsgált időszakban a fi zetés 32 száza-
lékkal nőtt, addig a négyzetméterárak 124 százalékkal lettek ma-
gasabbak, azaz a jövedelmi viszonyok és a lakásárak közötti olló 
jelentősen szétnyílt. 

Öt év alatt megnégyszereződik a tisztán elektromos autók száma 
a Jövő Mobilitása Szövetség szerint. Az előrejelzés szerint 2022 

végén már 30 ezer, három éve múlva 75 ezer, 2026 vé-
gén pedig 125 ezer elektromos autó közlekedik majd a 
magyar utakon.

Nem élet az élet saját párt nélkül! Ha Ön milliárdos, 
ne habozzon, gyorsan csináljon egy pártot! Gattyán 
György úr már megtette. A Megoldás Mozgalom „a 
mai idők kihívásának megfelelő, kormányképes polgári 
alternatívát” akar nyújtani, sőt ösztönözni „a magyar 
állampolgárok nemzeti és kulturális identitásának meg-
erősödését, politikai aktivitását.”  Miért csinál egy mil-
liárdos pártot? Nos, egy okát biztosan tudjuk: telik rá!

Amerikai katonai szerelvények indultak el Németor-
szágból Kelet-Európába. A NATO jelezte, hogy kész 
40 ezer katonát átdobni Ukrajnába az ukrán hadsereg 
támogatására. Választ várunk a magyar kormánytól: 
hozzánk is jönnek az amerikai tankok?
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Köszönjük, Nagykövet 
asszony!

Pataky Istvánra 
emlékeztünk

Búcsúlátogatást tett a Munkáspárt székházában Alicia Elvi-
ra Corredera Morales, a Kubai Köztársaság magyarországi 
nagykövete. Mintegy négy év szolgálat után tér vissza hazá-
jába. Elmondta, hogy ez idő alatt tapasztalta a magyar nép, 
a magyar emberek rokonszenvét. Nagyra értékelte, hogy 
Magyarország egyetlen évben sem támogatta az ENSZ-ben 
a Kuba elleni embargót. Sikerült a kétoldalú kapcsolatokat 
megőrizni, sőt néhány területen előre lépni.

A nagykövet köszönetet mondott a Munkáspárt vezetésének 
és tagságának a Kuba iránti szolidaritásért és azért a szerete-
tért, amellyel a párt tagjai őt személyesen körbevették. 

Thürmer Gyula kiemelte, hogy az elmúlt években szoro-
sabbá vált a Munkáspárt és a Kubai KP kapcsolata. Fontos 
esemény volt a Kubai KP-val tavaly folytatott telekonferencia. 
Nagykövet asszony sokat tett a kapcsolataink fejlesztéséért. 
Köszönjük, Nagykövet asszony!

A Munkáspárt Kelet-Pesti régiójának tagjai koszorút he-
lyeztek el Pataky István kommunista antifasisztának, a kő-
bányai Bihari út 8/c lakóház előtti mellszobránál. 
Pataky István (1914-1944) szakmáját tekintve vésnök, esz-
tergályos volt. Tanonc korában lépett be a nemesfémipari 
munkások ifjúsági csoportjába, 1935-ben a vasas ifjúsági 
csoport vezetője lett. 1944 március 19-én a németek meg-
szállták Magyarországot. Pataky arra törekedett, hogy il-
legális csoportját felkészítse a fegyveres ellenállásra. A 
Patakyék által vezetett akciógárdák egyik fontos célja volt a 
csepeli Weiss Manfréd gyár kiürítésének megakadályozása. 
Alig múlt 30 éves, amikor a nyilasok Sopronkőhidán egy 
kivégzőosztag puskacsövei elé állították, hogy bűnhődjék 
„hazaáruló” tevékenységéért. Pataky István a munkásmoz-
galom 3500 más harcosával és mártírjával együtt a Fiumei 
úti sírkertben nyugszik. A Munkásmozgalmi Panteon előtti 
sírsétány mentén helyezték örök nyugalomra.

Választásra és 
kongresszusra készülünk
A héten üléseztek a párt megyei és budapesti elnökei. Átte-
kintették a Központi Bizottság január 22-i ülésének terve-
zett napirendjeit. A KB várhatóan megvitatja a Munkáspárt 
módosított szervezeti szabályzatának tervezetét és a párt 
28. kongresszusának kérdéseit.

Nagyon szoros, fegyelmezett munkára van szükség, emelte 
ki Thürmer Gyula elnök.  Párhuzamosan kell teljesítenünk a 
választási feladatokat, az ajánlások gyűjtését és előkészíteni 
a kongresszust. 

Tekintettel arra, hogy a választások várhatóan áprilisban 
lesznek, javasoljuk a Központi Bizottságnak, hogy április 
23-ra hívja össze a 28. kongresszust – mondotta Hajdu Jó-
zsef, az Elnökség tagja, a KB titkára.
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Mi történik Kazahsztánban?
A forradalom elmaradt, de még nincs vége

A világ napok óta Kazahsztánra fi gyel. Ki gondolná, nagyon 
sok magyar embernek is élnek ott ismerősei, barátai. Sőt, sok 
magyar nem csak az űrközpontot, Bajkonurt ismeri a médiából, 
de a szovjet időkben sokan dolgoztak, vagy esetleg dolgoznak 
ma is Kazahsztánban.

A kazahsztáni eseményekre odafi gyelt a nemzetközi munkás-
mozgalom is. Mindenki vizsgálja, hogy mit jelent a kazahsztáni 
dolgozók elégedetlensége a kapitalizmussal szemben, s lehet-e 
számítani mély társadalmi átalakulásra.

Az elmúlt napok gondos elemzése alapján három dolgot bizto-
san állíthatunk. Egyrészt, a kazahsztáni események mögött a 
kazah dolgozó tömegek elégedetlensége is jelen van, de a töme-
ges elégedetlenségből nem jött létre forradalmi helyzet. Ennek 
oka az, hogy hiányzott a forradalmi vezető erő, erős kommunis-
ta párt, amely szervezhette volna a dolgozók tőkeellenes harcát.

Másrészt, világosan látszik, hogy a kazah tőkésosztály külön-
böző csoportjainak egymás elleni küzdelme is jelen van. A 
tömegelégedetlenség ürügy és lehetőség volt az egymás elleni 
küzdelemre.

Harmadrészt, látható, hogy Kazahsztán a nagyhatalmak küzdel-
mének egyik területe lett. Oroszország és Kollektív Biztonsági 
Szerződés más államainak gyors beavatkozása megakadályozta, 
hogy az USA és szövetségesei jelenjenek meg a térségben.

Nincs forradalom, nincs forradalmi vezető erő

A kazahsztáni események kiinduló pontja a tömeges tiltakozás 
volt. A társadalmi elégedetlenséget sok körülmény idézte elő. 
Az embereket megviselte az élelmiszerek és állati takarmá-
nyok árának növekedése, a gáz árának kétszeres emelkedése, a 
nyugdíjak megkésett kifi zetése. A kazah vezetés egy piaci alapú 
mechanizmust akart bevezetni, melytől azt remélték, hogy az 
egyre gyakrabban előforduló hiányt orvosolják. 

„Kazahsztán lakossága kénytelen volt reagálni a szociális és gaz-
dasági lehetőségeiket súlyosan érintő intézkedésekre. Ami évek 
óta érlelődött, most robbant” – állapította meg az Oroszországi 
Föderáció Kommunista Pártjának alelnöke, Dmitrij Novikov. 
Egy fontos tanulság adódik: a volt szovjet tagköztársaságokban 
nem folytatható a nép kizsigerelésére irányuló politika.

„Kazahsztánban most valódi népfelkelés zajlik, aminek az első 
perctől kezdve szociális, osztályjellege van” – állapította meg 
a Kazahsztáni Szocialista Mozgalom, amely odahaza betiltott 
szervezet, és Athénből fejti ki tevékenységét. A Görög KP és 
néhány más párt azonnal szolidaritását fejezte ki a kazah dol-
gozótömegek harcával Az „elnyomás és a kizsákmányolás, az 
igazságtalanság ellen.” 

A pártok többsége óvatosabban fogalmazott, felismerve, hogy a dol-
gozó tömegek megmozdulása mögött nem áll forradalmi szervező 
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erő, illetve a megmozdulásokba az első pil-
lanattól kezdve bekapcsolódtak jobboldali, 
nacionalista elemek, amelyek erőszakos ak-
ciókra buzdították a tüntetőket.

Tőkés elit: nincs békés 
megoldás, csak leszámolás

1991 és 2019 között Kazahsztán köztársa-
ság elnöke Nurszultan Abisuli Nazarbajev 
volt, aki egyébként a szovjet időkben is 
vezette az országot. Nazarbajev átvezet-
te az egykori szocialista államot a tőkés 
rendszerbe. Eközben azonban utat nyitott 
a mérhetetlen korrupció előtt. A család 
mesés vagyonra tett szert. A személyi 
kultusz jeleként új fővárost hoztak létre 
Nurszultan néven.

Ahogyan annak idején Oroszországban nyilvánvalóvá vált, 
hogy Borisz Jelcin kormányzása nem tartható fenn, úgy Ka-
zahsztánban is megérett a helyzet a változásra. Oroszországban 
a hatalom átadása simán és teljes mértékben megtörtént, hiszen 
Vlagyimir Putyin a teljes hatalmat átvette Jelcintől. Kazahsz-
tánban a hatalom átadása felemás volt. 2019-ben Nazarbajev 
távozott a köztársasági elnöki posztról, de elnöke lett a külön 
létrehozott nemzetbiztonsági tanácsnak.

A mostani kazahsztáni események egyik mozgatórugója a ha-
talomátadás befejezése, vagyis a Tokajev elnök nevével fémjel-
zett hatalmi csoportosulás most vette át teljesen az uralmat az 
országban. Békés úton nem ment.

USA: exportáljuk az amerikai demokráciát!

Afganisztán után az USA megváltoztatta stratégiáját. Amíg Af-
ganisztánban amerikai és más NATO-csapatok voltak, az USA 
a közép-ázsiai országokat az utánpótlási lánc fontos elemének 
tekintette, függetlenül attól, hogy milyen politikai rendszer mű-
ködött ott. Az afganisztáni kivonulás után az USA nyíltan a „de-
mokrácia exportjára” vett irányt.

Kazahsztánban az irányított káosz jól ismert taktikáját vetették 
be. A cél világos volt. A nacionalista, oroszellenes hangulatkel-
téssel igyekeztek aláásni a kazah vezetés oroszbarát politikáját 
és leválasztani Kazahsztánt a volt szovjetköztársaság együtt-
működéséről. 

Egyes adatok szerint 23 ezer civilszervezet (NGO) működik az 
országban, Jelentős részük a Soros-alapítványtól kapja a pénzét.

Oroszország: Amerika nem mehet tovább

Oroszország alapvető érdeke, hogy a NATO ne közeledjen tovább 
Oroszország irányába. Oroszország kész megtenni a megfelelő 
haditechnikai lépéseket, ha a NATO tovább közeledik a határai 
felé – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök még tavaly november-
ben. Putyin rámutatott: ha a NATO infrastruktúrája megjelenik 
Ukrajna területén, akkor a szövetség rakétáinak repülési ideje 
7-10 percre, a hiperszonikus fegyvereké pedig 5 percre rövidül. 
Megismételte, hogy Oroszországnak nem szóbeli, hanem jogi 
formába öntött biztonsági garanciákra van szüksége. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője „megengedhetőnek” nevez-
te volt szovjet köztársaságok, köztük Kazahsztán és Örmény-
ország részvételét a NATO programjaiban, ami szerinte nem 
említhető egy lapon a szervezetbe történő integrálással.

Kína Oroszországot támogatja

Hszi Csin-ping kínai elnök azonnal jelezte, hogy Kína támo-
gatja Oroszország és szövetségesei katonai fellépését. Kína el-
lenez mindenfajta „színes forradalmat”. A kínai álláspont nem 
véletlen. Kína és Kazahsztán közötti közös határ hossza 1782 
kilométer. Ráadásul innen szabad átjárás van a Hszincsiang-
Ujgur Autonóm Területre. A nyugat folyamatosan próbálkozik 

azzal, hogy a muszlim vallású ujgurokat 
leválassza és szembe állítsa a Kínai Nép-
köztársasággal.

Kazahsztán fontos gazdasági partner 
Kína számára. Kazahsztán fontos elem 
az Egy övezet, egy út kínai projektben. 
2021 első 11 hónapjában a kétoldalú ke-
reskedelem 22,9 milliárd dollárt tett ki. A 
kínai vasút tavaly Kazahsztánon keresz-
tül 15 ezer vasúti szerelvényt küldött Eu-
rópába. A kínai vállalatok eddig 20 mil-
liárd dollárt fektettek be Kazahsztánban 
és újabb 24 milliárd dollár 
értékű beruházás áll befeje-
zés előtt. 
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A nép nevében a nép nélkül
Ki lehet köztársasági elnök Magyarországon?

Sorolja fel Magyarország eddigi köztársasági elnökeit! Nos, ha 
ez nem is az egy millió forintos kérdés, de közel van ahhoz. 

Alkuk a nép feje fölött

Eláruljuk a választ. Eddig öten töltötték be ezt a tisztséget. Göncz 
Árpád 1990-2000 között volt elnök. Őt követte Mádl Ferenc 2000 
és 2005 között. Aztán jött Sólyom László 2005-2010-ben.  2010-
12 között Schmitt Pál volt az elnök. 2012 óta pedig Áder János.

Göncz Árpád elnöksége az MDF és az SZDSZ alkujának volt 
az eredménye. A konzervatívok és liberálisok között akkoriban 
nagyjából egyensúly volt, meg nagyon tartottak a szocializmus 
visszatérésétől, így könnyen megegyeztek arról, hogy a funkci-
ókat elosztják és nem nyírják ki egymást. 

A békesség persze nem sokáig tartott. 1991-ben elindult a harc a 
média feletti uralomért. Göncz nem írta alá az Antall-kormány 
előterjesztését a rádió és a televízió vezetőinek kinevezésére, s 
beleszólt a katonai vezetők ügyeibe is. 1992. október 23-án vi-
szont Göncz Árpádot kifütyülték a parlament előtti gyűlésen.

Göncz ügyes politikus volt. Tudta, hogy az alkotmányos jogköre 
szűk, ezért igyekezett „mindenki elnöke”, „az ország nagypapá-
ja” lenni. Többször fogadta a Munkáspárt elnökét is.

Göncz első ciklusa 1995-ben lejárt. Akkor már Horn Gyula kor-
mánya volt hatalmon, és ismét Göncz lett a jelölt. Az MDF, a 
KDNP és a Fidesz – együttesen Mádl Ferenc jogászprofesszort 
javasolta, de akkor Göncz legyőzhetetlen volt. 2000-ben azon-
ban lejárt a két mandátum, nem volt több lehetőség.

Mádl Ferenc megválasztása csak harmadik kísérletre sikerült. 
Ez az első Orbán-kormány időszaka. 2000-ben az akkori ko-
alíciós megállapodás szerint a Torgyán József vezette Kisgaz-
dapárt volt jogosult a kormánypártok nevében köztársasági el-
nököt jelölni. Torgyán földművelésügyi miniszter volt és nem 
vállalta a jelölést, helyette Mádl Ferencet nevezte. 

Az elnök megválasztása azért volt nehézkes, mert 
az MSZP és az SZDSZ egymással vitatkoztak, így a 

szükséges többség nehezen jött össze.
2005-ben Mádl maradhatott volna elnök, vélhetően elfogadta 

volna a Fidesz is, és a 2002-ben hatalomra 
került MSZP is. Mádlnak azonban elege lett 

az elnökösködésből. Igen ám, de ki legyen az elnök?

2005-volt az egyik legfurcsább és túlzás nélkül mondhatjuk, 
legmocskosabb elnökválasztás. Ekkor már Gyurcsány Ferenc az 
MSZP-SZDSZ-kormány feje. Ha a két párt egységesen szavaz, 
Szili Katalin, az Országgyűlés MSZP-s elnöke simán lehetett 
volna köztársasági elnök. De nem lett! 

Gyurcsány a liberálisok nyomására kiállt a saját jelöltjük mögül. 
Így az ellenzéki jelölt, Sólyom László lett a befutó a harmadik 
fordulóban. Szili eltűrte a megaláztatást, és sokáig az MSZP-
ben maradt. Igaz, hogy ma már a Fideszt erősíti. 

2010-ben a Fidesz adu ásza Schmitt Pál volt.  Egykori olimpiai 
bajnok, népszerű hazai és nemzetközi sportvezető. Feleségét, a 
tornász Makray Katalint a fél ország ismerte. Ráadásul elődeitől 
eltérően Schmittnek nem volt szüksége tolmácsra. 

A liberális ellenzék azonban nem tudta lenyelni, hogy az or-
szág mindkét fontos posztján népszerű politikusok legyenek. 
Schmittet bármi áron el akarták távolítani. Sikerült is előkapar-
ni egy doktori disszertációt, és Schmittre rábizonyítani, hogy 
egykor plagizált. A Fidesz nem védte meg Schmitt elnökségét, 
bár később sem engedték el a kezét.

2012-ben a Fidesz számára a fő kérdés az volt, hogy kivel le-
het pótolni Schmitt Pált. Sokféle lehetőség felmerült. Végül az 
Európai Parlamentből hazahívták az ott képviselősködő egykori 
egyetemi társat, Áder Jánost.   Áder a két elnöki ciklusában part-
nere volt a kormánynak, mindenben segítette a Fidesz-politika 
érvényesülését.

Elnök úr, bár már nem elnök

Ki lehet a köztársasági elnök? A jó hír az, hogy bármely 35. élet-
évét betöltött, választójoggal rendelkező magyar állampolgár. A 
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rossz hír az, hogy a tisztelt olvasó nem lehet, mivel aligha fogja 
a parlamenti képviselők egyötöde ajánlani.

Az elnök munkahelye a Sándor-palota a Budai várban. 1945 előtt 
ugyan a Sándor-palota a magyar miniszterelnökök székhelye volt, 
és az első Orbán-kormány azzal a szándékkal hozatta helyre, hogy 
az új miniszterelnök majd oda költözik. Csakhogy 2002-ben Or-
bán helyett Medgyessy Péter győzött, aki nem akart odaköltözni. 
Így lett elnöki székhely.  2010-ben Orbán ugyan győzött, de már 
kényelmetlen lett volna az elnököt elköltöztetni. Megszületett a 
klasszikus orbáni megoldás: megépítették a Karmelita-kolostort.

Az elnök megszólítás egyébként akkor is jár az érintettnek, ha 
már nem elnök. És persze jár kocsi, titkárság, VIP-kórház és 
nagyjából annyi fi zetés, mint amit elnökként kapott. Tehát Ma-
gyarországon a leköszönő elnököknek nincsenek kenyérgondjaik.

Akikből nem lett elnök

A rendszerváltáskori hatalmi egyezkedés nagy vesztese Pozsgay 
Imre, aki nagyon szeretett volna elnök lenni, de minden megalku-
vása ellenére nem fért bele a rendszerváltók koncepciójába.

Göncz Árpád első megválasztásakor nem volt ellenjelölt. Egy 
trükkel próbálták megakadályozni az elnökségét. Király Zoltán 
népszavazást kezdeményezett a nép által való közvetlen válasz-
tásról, amit az MSZP is támogatott. A népet azonban ez már 
nem érdekelte. A választók 14 százaléka ment el szavazni.

Amint láttuk, Szili Katalin sem lett elnök. 2010-ben otthagyta 
az MSZP-t, saját pártot alakított, nem sok sikerrel. Jelenleg mi-
niszterelnöki megbízottként tevékenykedik a határon túli auto-
nómiák ügyében.

Áder Jánossal szemben 2017-ben az ellenzék Majtényi Lászlót 
indította. Az adatvédelmi biztost formálisan civilek jelölték, de 
az MSZP mellé állt. Ez volt az első kísérlet, sikertelen kísérlet a 
liberális ellenzék összefogására.

Kell-e köztársasági elnök?

A rendszerváltáskor a rendszerváltó pártok sokat vitatkoztak 
arról, hogy milyen legyen a politikai rendszer. Amerikában az 
elnök a kormány feje is, elnöki hatalom van. Franciaországban 
is elnöki hatalom van, de ott van külön miniszterelnök is.

A rendszerváltók olyan rendszert akartak, amelyben a tőkeelle-
nes erők nem juthatnak hatalomra, és a rendszerváltó erők között 
egyensúly van. Ennek lett az eredménye az a választási rendszer, 
amelyben egyéni képviselőket és listás képviselőket is választanak.

Ennek következménye az is, hogy a rendszerváltók lényegében 
a német rendszert vették át. Részben azért, mert erről hallottak 
a legtöbbet, részben, mert a Kohl-kormány fi gyelmükbe ajánlot-
ta. Így van egy erős kormány és egy korlátozott jogkörű köztár-
sasági elnök, akit a parlament választ.

Egy biztos: az államelnököt Magyarországon nem a nép választ-
ja, és a nép semmilyen formában sem tudja befolyásolni a döntést. 

Időről-időre felmerül a javaslat, hogy az elnököt a nép közvet-
lenül válassza. Ha így is lenne, ez sem változtatna a lényegen. 
Akkor a választási mechanizmust alakítanák úgy, hogy a nép a 
lehető legkevésbé tudjon érdemben beleszólni.

Van-e emberi arca a kapitalizmusnak?

A köztársasági elnök a tőkés politikai intézményrendszer része. 
A feladata a tőkés rendszer védelme, a tőke érdekeinek érvénye-
sítése, a rendszeren belüli konfl iktusok megoldásának segítése.

Novák Katalin lehet rokonszenves ember, családanya, de objek-
tíve az ő küldetése az lesz, hogy elfogadható, sőt emberi arcot 
mutasson a tőkés rendszerről egy olyan világban, ahol nem az 
emberek a fontosok, hanem a pénz. Novák Katalin ennek az 
imázsnak lesz a megtestesítője. A kérdés csak az: van-e egyál-
talán emberi arca a kapitalizmusnak?
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Kína 2022 – itt születik a történelem
Kína nélkül elképzelhetetlen és értelmezhetetlen a mai világ. 2022-ben több olyan eseményre kerül sor a Kínai Népköztársa-
ságban, amelyek szorosan kapcsolódnak a világ történéseihez, sőt, egyes események maguk határozzák meg a világ történéseit.

Pekingi Téli Olimpia

2022. március 4-én kezdődnek Peking-
ben a Téli Olimpiai Játékok. Megkezdő-
dik annak ellenére, hogy az USA és szö-
vetségesei mindent megtettek a megaka-
dályozására. A végén nem maradt más, 
mint „diplomáciai bojkottot” hirdetni. 
A világ azonban nem követte az USA-t. 
A pekingi Téli Olimpiai Játékok során 
számos technikai újítást vonultatnak fel. 
Köztük van a 350 kilométeres sebesség-
gel haladó vezető nélküli vonat, amelyet 
a világon először teljesen 5G technológi-
ával láttak el.

„Mi vagyunk május virágai” – 
100 éves a kínai KISZ

2022. május 5-én lesz a Kínai Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség megalakulásá-
nak 100. évfordulója. Indulójuk is így 
kezdődik: mi vagyunk május virágai. A 
kínai fi atalok szervezete nagyon jelentős 
szerepet játszik a kínai társadalom éle-
tében, a politikai döntésekben. A kínai 
párt- és állami vezetők jelentős része ki-
járta az ifjúsági mozgalom iskoláját. Je-
lenleg több mint 81 millió tagja van.
 
Hongkong 25 éve ismét Kína része

2022. július 1-én lesz 25 éve annak, hogy 
Hongkong ismét a Kínai Népköztársaság 
része lett. Nagy-Britannia és általában 
a tőkés világ biztos volt abban, hogy az 
egykor Kínától elvett Hongkong soha-
sem fog visszatérni Kínához, függetlenül 
attól, hogy a nemzetközi szerződés ezt 
írta elő. Kína azonban kitartott amellett, 
hogy Hongkong mindig is Kína része volt. 
Hongkong esetében alkalmazták először 
az „egy állam két rendszer” elvet. Azaz, 
a Kínai Népköztársaság egészében szocia-
lizmus van, Hongkongban viszont kapita-
lizmus. Az elmúlt években az USA Hong-
kongban is megpróbált „színes forradal-
mat” szervezni, és leválasztani a városál-
lamot Kínáról. Nem sikerült! Hongkong, 
Makaó is a Kínai Népköztársaság része. 
Tajvan is Kína része, és csak idő kérdése, 
hogy mikor történik meg az újraegyesítés.
 
95 éves a Kínai 
Népi Felszabadító Hadsereg

2022. augusztus 1-én ünneplik Kínában 
a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg szü-
letésének 95. évfordulóját. A kínai hadse-
reg 1927. augusztus 1-én született meg a 
Kínai Kommunista Párt kezdeményezé-
sére. Meghatározó tényezője volt a japán 
agresszorok elleni háborúnak és a kínai 
tőkés erők ellen folytatott polgárháború-
nak. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg 
ma a Kínai Kommunista Párt közvetlen 
irányítása alatt működő fegyveres erő.
 
Kongresszusra készülnek

2022 második félévében kerül sor a Kí-
nai Kommunista Párt 20. kongresszusá-
ra. Az elmúlt évtizedben Hszi Csin-ping 
főtitkár vezetésével a KKP óriási munkát 

végzett az ország fejlesztése érdekében. 
Sikerült leküzdeni a tömeges szegénysé-
get. Kína az elsők között küzdötte le a ko-
ronavírust. A KKP bővítette kapcsolatait 
a világ politikai pártjaival. Rendszeressé 
vált a KKP és a Magyar Munkáspárt kö-
zötti együttműködés. A Munkáspárt tá-
mogatja a kínai sajátosságú szocializmus 
építésére irányuló erőfeszítéseket.
 
Teljes üzemre áll át a kínai fej-
lesztésű űrállomás, a Tiangong

A kínai űrkutatás igen nagy fejlődésen 
ment keresztül. A legtöbb területen be-
hozta az USA-t és Oroszországot, néhány 
területen pedig le is hagyta. 1975-ben 
döntöttek a katonai és polgári kutatások 
egyesítéséről. 2003-ban felrepült az első 
kínai űrhajós.  2020-ban a kínai űrszonda 
leszállt a Marson.  2022-ben teljes üzem-
módra áll a kínai fejlesztésű űrállomás, a 
Tiangong.
 
Kész a Baihetan Vízierőmű

A sok fontos eseményből emeljünk ki 
még egyet! 2022-ben teljes üzemre áll át 
a Baihetan Vízierőmű, amely a világ má-
sodik legnagyobb ilyen berendezése.
Az erőművet példátlan gyorsasággal épí-
tették. 2010-ben hagyták jóvá, 2017-ben 
kezdődött az építkezés, 2019-ben elhe-
lyezték az első turbinákat.  2022-től pe-
dig teljes kapacitással üzemel.

Az erőmű méreteit elképzelni is nehéz. 
A víztározó kapacitása 21 milliárd köbmé-
ter, a normál vízszint 825 méter. Évente 62,4 
milliárd kilowattóra áramot fog termelni.
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Magyar politikusok az iskolapadban
Ezzel a címmel jelent meg tavaly nagyon 
érdekes könyv a Corvina Kiadó gondozá-
sában.  A könyv nem csak szakemberek-
nek szól. Bárki számára érdekes és hasz-
nos, aki a magyar történelem szereplőit 
kívánja közelebbről megismerni.

A szerző, Csiff áry Gabriella törté-
nész, Budapest Főváros Levéltárának 
főlevéltárosa.   Több évtizede kutatja és 
publikálja a magyar szellemi élet jeles 
képviselőinek írásos emlékeit. 

Rengeteg levéltári anyag feldolgozásával 
azt vizsgálja, hogy a magyar történelem kü-
lönböző korszakainak politikusai milyen is-
kolába jártak, milyen volt az előmenetelük. 
„A közlésre kerülő iskolai dokumentumok 
és személyes vallomások, megfelelő for-
ráskritika mellett, fontos háttérinformációt 
szolgáltatnak: új összefüggésekre világíta-
nak rá, ezáltal olyan történelmi események 
feltárásához adhatnak segítséget, amelyek 
még ma is pontosítást igényelnek.” – írja a 
szerző, és a könyv igazolja őt.

A szerző politikai előítéletek nélkül vá-
logatta össze azokat a politikusokat, akik 
iskolai éveit bemutatja. Jók vagy rosszak 
voltak, pozitív vagy negatív a mai meg-
ítélésük, közös bennük, hogy nyomot 
hagytak a magyar történelemben, és per-
sze, valamennyien jártak iskolába. 340 év 
86 politikusának iskolai éveit vizsgálja. 
A dokumentumok 57 közgyűjteményből, 
iskolai irattárakból, családi hagyatékok-
ból kerültek elő. Jelentős részüket koráb-
ban csak szakemberek ismerték.

Thököly Imrétől és Rákóczi Ferenctől 
kezdve Andrássy Gyulán át Károlyi Mi-
hályig és Klebelsberg Kunóig számos tör-
ténelmi személyiséget ismerhetünk meg. 
A 20. század szinte valamennyi lényeges 
politikusa is szerepel Gömbös Gyulától 
Horthy Miklóson át Göncz Árpádig. Nem 
hiányoznak a munkásmozgalom és a szoci-
alista korszak személyiségei sem. Megtud-
juk, hogy milyen tanuló volt Rákosi Má-
tyás, Nagy Imre, Marosán György. Nem 
hiányzik a felsorolásból Kádár János sem.

Kádár János (1912-1989) a 20. századi 
magyar történelem egyik meghatározó 
személyisége. 1956-88 között a kormány-
zó MSZMP vezetője, több alkalommal 
Magyarország miniszterelnöke. 

A szerző elismeri, hogy a levéltári kuta-
tások ellenére nem sikerült mindent kide-
ríteni Kádár gyermekkoráról. Azt tudni, 
hogy az 1919/20-as tanévtől a IV. kerületi 
Papnövelde utcai fi úiskolába járt. 1922-től 
már a Wesselényi utca polgári fi úiskolában 
találjuk. „A polgáriban már nem voltam 
olyan nagyon jó diák. Csak az volt a sze-
rencsém, hogy fi gyeltem, amit az iskolá-
ban magyarázgattak” –idézi a szerző Ká-
dár egykori személyes visszaemlékezését.

Az ötödik osztálytól azonban nem foly-
tatta tanulmányait és valószínűleg a VII. 

kerületi Kertész utcai ipari iskolában 
tanulta ki az írógépműszerész szakmát. 
1929-ben felszabadult segéd lett.

A tényekhez tartozik, hogy Kádár a fel-
szabadulás után végzett felsőfokú tanul-
mányokat is. Elvégezte a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémiát és ennek alapján 
1956 júliusában tartalékos állományú 
honvédezredessé nevezték ki.

Jó szívvel ajánljuk a könyvet mindenki-
nek. Sok érdekeset és újat találnak benne. 
Ne sajnálják rá a pénzt és az időt!



A hét színes képekben
Sok szomorú képet láttunk az elmúlt héten, háborúról, pusztításról, szegénységről. De nem csak rossz van a 
világban. Lássunk néhány életteli, biztató képet is!

A Kínai Népköztársaság Hszincsiang-
Ujgur Autonóm Területén folyik a 
gránátalmaszüret. Az elmúlt évtizedben 
a terület óriásit lépett előre a gazdaság 
fejlesztésében. Lényegesen növekedett 
az ott élők életszínvonala.

A Török Kommunista Párt rendkívüli 
országos értekezletet tartott. A párt részt 

vesz a közelgő parlamenti választásokon. 
Egy hónapos adománygyűjtő kampányról 

is döntöttek, mert ugye a lelkesedés 
mellett a pénz sem árt.

A pravoszláv világban is megünnepel-
ték a karácsonyt. Alekszandr Lukasenko 
belarusz elnök egy Minszk mellett tem-
plomban köszöntötte a hívőket.

Január 13-án kezdődik a Férfi  Kézilabda 
Európa-bajnokság. Erre az alkalomra 

készült el a 20 ezer fős budapesti kézilab-
da aréna, Európa egyik legnagyobb 

kézilabdaarénája.


