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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

Őszintén a pedagógussztrájk kapcsán!
Az iskola nem gyár. Ha elmarad két tanóra az iskolák egy ré-
szében, az élet még megy tovább. Van persze politikai veszte-
ség, mivel a társadalom egy része támadni fogja a kormányt.

De másról is szó van. A gyárban a vita a bérről szól, és 
nincsenek ideológiai kérdések. Ma Magyarországon nemcsak 
abban van vita, hogy mennyit keressenek a tanárok, mennyit 
dolgozzanak, hanem abban is, hogy mit és hogyan tanítsanak. 
Ez ideológiai kérdés, amit nem lehet sztrájkkal eldönteni.

A tőkésállam a tőkések kollektív érdekeit testesíti meg. Tör-
vényekkel szabályozza a sztrájk, mint sajátos fegyver haszná-
latát. A mai Magyarországon a sztrájktörvény nagyon szigorú, 
majdnem teljesen kizárja a törvényes sztrájk lehetőségét.

A szakszervezetek nagyon helyesen támadják az Orbán-
kormányt a dolgozói jogok korlátozásáért. Egyetértünk! 
Meg kell változtatni! De hogyan? 

Beleszólhat-e a szakszervezet a konzervatív és liberális 
erők küzdelmébe? A szakszervezeti mozgalom minden hiá-
nyossága ellenére fontos érték. Szabad-e kockára tenni?

Az Orbán-kormány nem azért fogadott el ilyen törvénye-
ket, mert gonosz, dolgozóellenes személyekből állna. Nem! Ez 
nem szubjektív ügy! Az Orbán-kormány olyan tőkés kormány, 
amely a gazdaság fejlesztését jelentős mértékben a multinacio-
nális vállalatokra építi. A multi pedig azért jön ide, mert anyagi 
támogatást kap a kormánytól, viszonylag alacsonyak a bérek, és 
most tessék fi gyelni, ahogy ők mondják, munkabéke van. Nincs 
sztrájk, nincs tüntetés, és persze nincs forradalom sem!

A kérdés, amelyre szerintünk mindenkinek választ kelle-
ne adnia, az az, hogy alapjaiban megváltozik-e ez a helyzet, 
ha a konzervatív pártok helyét liberálisok veszik át. A liberá-
lisok megszüntetik a tőke, a pénz uralmát? Ők nem tőkések? 
Ők haza zavarják a multinacionális vállalatokat? Netán szo-
cializmust teremtenek? A válasz nyilvánvaló: NEM!

A kormányváltás kevés. Új társadalmat, jóléti szocializ-
must kell teremteni. Én jól emlékszem a budapesti Fazekas-
ban eltöltött 12 évre. A tanár, a pedagógus akkor megbecsült 
ember volt, tekintélye volt. A párt és az állam számos veze-
tőjének tanári diplomája volt.

A rendszerváltáskor becsapták a pedagógusokat. Pénzt, 
hatalmat, korlátlan szabadságot ígértek nekik. Olyat, ami 
nincs és nem is lehet a kapitalizmusban. 

Mi a tudást nagyobb értéknek tekintjük, mint a pénzt. 
Mi Széchenyivel valljuk, hogy „egy nemzet ereje a kimű-
velt emberfők sokaságában rejlik.” Mi egy országot akarunk 
magasabb szintre emelni, és nem csak a kiválasztottakat. Mi 
olyan országot akarunk, ahol szabadságunk, önállóságunk 
nem jutalom az uralkodó pártokhoz való hűségért, hanem a 
társadalom lényege. 2

Sztrájkoltak a pedagógusok. Nem először, és vélhetően nem 
is utoljára. Kevés a bér, nagy a megterhelés, nincs elég önál-
lóság, és még az oltás is kötelező. Nagyjából mindezek meg-
változtatását akarták elérni a kormánnyal folytatott tárgyalá-
sokkal, illetve a kétórás munkabeszüntetéssel. 

A problémák nem új keletűek és a sztrájk lehetősége is 
kezdettől fogva ott szerepelt a lehetséges alternatívák között. 
A dolog politikai pikantériája abban van, hogy az akcióra né-
hány héttel a parlamenti választások előtt került sor.

Egy pillanatra álljunk meg! A rendszerváltáskor a ma-
gyar dolgozók, munkavállalók és a szakszervezeteik úgy 
csöppentek bele a tőkés rendszerbe, hogy csak hallomásból 
ismerték a sztrájkokat. Nyugaton voltak sztrájkok, keleten, 
mifelénk meg nem. De miért is lettek volna? 

Az állam és a szakszervezetek ugyanazon társadalmi rétegek 
alapvető érdekeit fejezték ki, a dolgozókét. Lehettek különbségek 
ágazatok, vállalatok, megyék, városok között, hiszen mindenki 
igyekezett a legjobb feltételeket teremteni az ott élők és dolgozók 
számára. De ezek megoldásához nem kellett sztrájkolni.

1990 óta azonban megváltozott a világ. A tőkés magántu-
lajdonos érdeke az, hogy a lehető leghosszabb ideig a lehető 
legkevesebb pénzért foglalkoztassa az embereket. A dolgozó 
érdeke ellentétes, a lehető legrövidebb idő alatt a lehető leg-
több pénzt szeretne keresni.

Az új helyzetben a sztrájk fegyverré vált, amellyel a dolgozó 
kiharcolhatja a magasabb béreket, a jobb munkakörülményeket.

A sztrájk ugyanis fegyver. Ha egy gyár dolgozói leállnak, 
a tőkéstulajdonos veszít, hiszen áll a gyár, nincs bevétel. A 
sztrájk a tőkés kezében is fegyver, mivel a sztrájk alatt nem 
fi zet a dolgozóknak.

A kérdés az, hogy ki bírja tovább. A tőkésnek vannak tar-
talékai, ezeket beveti, de az érdeke a sztrájk minél előbbi befe-
jezése. A konkurencia ugyanis kiszagolja a bajt és azonnal le-
csap, és igyekszik megszerezni a sztrájkkal sújtott cég piacait.

A dolgozók tartalékai végesek, hiszen fi zetéstől fi zetésig 
élnek. Magyarországon nincsenek olyan sztrájkalapok, mint 
a nagy múltú nyugati szakszervezeteknél. A dolgozó érdeke 
a sztrájk gyors befejezése.

A pedagógusok nehéz helyzetben vannak. Ha egy gyár 
munkásai sztrájkolnak, ott a munkás a konkrét tulajdonossal 
áll szemben. A pedagógusok a kollektív tőkéssel, az állam-
mal állnak szemben.

A gyárak tulajdonosai, ahogyan láttuk az elmúlt hetek 
ipari és közlekedési sztrájkfenyegetéseinél, felmérik, hogy 

mekkora veszteség várható sztrájk esetén és mek-
kora, ha engednek a dolgozók követeléseinek. És 
általában megegyeznek.
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Ukrajna ügyében Kína 
Oroszország mellett van
Vang Ji kínai külügyminiszter közölte Antony Blinken ameri-
kai külügyminiszterrel, hogy a Hszi Csin-ping–Biden szóbeli 
megállapodása ellenére az USA továbbra is beavatkozik Kína 
belügyeibe, Tajvant függetlenségre bátorítja és akadályozza a 
pekingi olimpiát. Ukrajna ügyében Kína Oroszország mellett 
van. El kell kerülni a feszültségek tovább szítását és a válság 
kiélezését. A térség biztonságát nem lehet katonai blokkok meg-
erősítésével vagy terjeszkedésével biztosítani. Kiemelte: Orosz-
ország jogos biztonsági érdekeit tiszteletben kell tartani. 

Német sisakot, 
de melyiket?

Kizsákmányolás nélküli 
Törökországot teremtünk!

Most nem 
Oroszország 
az ellenség, 
hanem az USA!

Boldogságot, sikereket a tigris 
évében!

Vicces kedvében lehetett Christine 
Lambrecht német hadügyminiszter, 
amikor a Reuters szerint 5 ezer harci si-
sakot ajánlott fel Ukrajnának. A kérdés 
csak az, hogy a németek a Bundeswehr 
mai sisakjaiból küldenek, vagy maradt 
még a raktáron a hitleri Wehrmacht és a 
Waff en SS sisakjaiból. Zelenszkij csapata 
az utóbbiaknak jobban örülne. A hagyo-
mány nagy úr.

Az USA és a NATO Oroszország ellen 
hergeli a világot. 100 ezer orosz katona 
van Ukrajna közelében – mondják. De 
azok orosz földön vannak. Az amerika-
iak viszont ellepték Kelet-Európát. Nem 
Oroszország van az USA közelében, ha-
nem az USA az orosz határok mentén. 
Ébredjünk, emberek! Most nem Oroszor-
szág az ellenség, hanem az USA!

Február 1-én kezdődik a Kínai Újév. 2022 a tigris éve. Az ünnep a legszentebb ese-
mények közé tartozik a kínai nép életében. A Munkáspárt is jó egész-
séget, sok sikert és örömet kíván minden kínai barátunknak, a Kínai 
Kommunista Párt tagjainak, a kínai népnek.

Ígérjük, hogy kizsákmányolás nélküli Törökországot teremtünk! Olyan országot, 
amelyről pártunk alapítója és mártír társai álmodtak! – E gondolatokkal emlékezik 
a 101 éves Török Kommunista Párt alapítójára, Mustafa Suphi-ra. Mustafa Suphi 
(1883-1921) 1920-ban a bakui alapító kongresszuson lett a TKP elnöke. 1921-ben 
mártírhalált halt.
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A Honvédség ne menjen Ukrajnába, 
NATO-katona ne jöjjön ide!

Gurul a dollár, 
ki tudja, hol áll meg

Az ellenzéki lázítás pofátlan és 
árt az embereknek

Választás 2022: 
külföldi pénzek 
elfogadása 
hazaárulás

Ne hallgassunk a NATO-EU-
barátokra! Kárt okoznak nekünk!

„Magyarországot ebben a helyzetben 
közvetlen veszély jelenleg nem fenyege-
ti” – mondta Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter. Nincs szükség sem a Honvéd-
ség mozgósítására, sem NATO-csapatok 
magyarországi telepítésére. (Benkő Ti-
bor: 2028-ra erős, ütőképes lesz a Magyar 
Honvédség (honvedelem.hu) Egyetértünk! 
Kívánjuk, hogy a magyar kormánynak le-
gyen ereje kitartani ezen álláspontja mel-
lett. A Honvédség ne menjen Ukrajnába, 
NATO-katona ne jöjjön ide!

Az USA budapesti nagykövetsége a sze-
münk láttára pénzel USA-barát szervezete-
ket és személyeket. Erre utal a nagykövetség 
honlapján meghirdetett „Kisebb Összegű 
Támogatási Program”. Azok, akik „erősítik 
az amerikai és magyar kapcsolatokat” 5 ezer 
és 10 ezer dollár közötti összeget kaphatnak, 
de kaphatnak többet is, „ahogy azt az ame-
rikai Kormány legjobb érdeke megkívánja.” 
Egyébként az USA nem avatkozik be a ma-
gyar választásokba. Vagy mégis?

A pécsi Kodály Delikatesz üzlet a 
kormány árstopja ellen agitál, arra 
hivatkozva, hogy drágábban tudja 
beszerezni az árstoppos termékeket, 
mint a rögzített eladási ár. Az árstop 
az egyszerű emberek, a szegényeb-
bek érdekeit szolgálja és csak néhány 
hónapra szól. Az üzletek nem hat élel-
miszert értékesítenek, hanem sokkal 
többet. A hat élelmiszer árának átme-
neti korlátozása segít az embereknek 

túlélni a mostani időszakot. Az ellenzéki lází-
tás pofátlan és árt az embereknek.

Az ellenzéki együttműködés párt-
jai közösen benyújtanak egy alkot-
mánymódosítást azzal a céllal, hogy 
„népszavazás nélkül ne lehessen 
kiléptetni hazánkat a NATO-ból és 
az Európai Unióból” – jelentette be 
Gurmai Zita, Szent-Iványi István és 
Vadai Ágnes. Ma Magyarországon 
csak a Munkáspárt követeli, hogy 
Magyarország lépjen ki az EU-ból is, 
a NATO-ból is. Az EU és a NATO 
nem baráti társaság, hanem a nagy-
hatalmak érdekeit védő szervezetek. 

„Egy szemfüles Mandiner-olvasótól kaptuk 
a fotót, amelyből kiderül, hogy Márki-Zay 
Péter Londonban egy étteremben találkozott 
Bajnai Gordonnal” – írja a mandiner.hu. A 
hírek szerint Márki-Zay vélhetően Bajnain keresztül 
tartja a kapcsolatot olyan nyugati körökkel, amelyek 
hajlandók pénzelni a magyar ellenzéket. A válasz-
tásra a nagy pártok milliárdokat költenek. A tagsá-
guk tagdíjából nem jön össze ez a pénz, ezért a nagy 
pártok mögött tőkéscsoportok állnak. Ez sem jó, de 
különösen nem jó, ha ez a pénz külföldről jön. Szi-
gorúan tiltani, ellenőrizni és büntetni kellene külföldi 
pénzek elfogadását. A külföldi pénzek célja a magyar 

emberek manipulálása a saját érdekeiknek 
megfelelően. A külföldi pénzek elfogadá-
sa ezért nem más, mint hazaárulás.

A NATO eddig csak háborúba vitt bennün-
ket, az EU pedig folyamatosan diktálni akar 
Magyarországnak. Ne hallgassunk a NATO-
EU-barátokra! Kárt okoznak nekünk!
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Nem hozhatunk szégyent 
a Munkáspártra és 
a baloldali összefogásra! 

Hajdú-Bihar: 
amit vállaltunk, 
megcsináljuk!

Politikai napirend: 
Jegyezd meg jól!

Az egyszerű emberek 
szószólójától búcsúzunk

Nagy Sándor megyei elnök vezetésével ülést tartott a Mun-
káspárt Pest megyei elnöksége. Jelen volt Hajdu József, az 
Elnökség tagja, a KB titkára. Nehéz feladat vár a megye 
párttagjaira. Két választókerületben, a Vác székhelyű 4. 
egyéni választókerületben és a Dabas székhelyű 11. válasz-
tókerületben a Munkáspárt adja a Baloldali Szövetség jelölt-
jét. Nem hozhatunk szégyent sem a Munkáspártra, sem a 
baloldali összefogás eszméjére – hangzott el a rendezvényen.

Hajdú-Bihar megyében is ülésezett a megyei elnökség 
Edelényiné Nagy Mária elnök vezetésével. Megvitatták a 
megye 6. egyéni választókerületében, Hajdúböszörmény-
ben és környékén induló jelöltünkkel kapcsolatos feladato-
kat. Üdvözölték a Munkáspárt-ISZOMM választási pártszö-
vetség létrejöttét.

Kialakultak a következő időszak pártrendezvényeinek idő-
pontjai. Mint ismeretes, a választások után, április 23-án kezdi 
meg munkáját a Munkáspárt 28. kongresszusa. 

A párt Központi Bizottsága március 26-án, szombaton fog 
ülést tartani. Itt vitatják meg a Központi Bizottság kongresz-
szusi beszámolóját és más fontos dokumentumokat.

A megyei elnökök február 28-án, hétfőn találkoznak Buda-
pesten és áttekintik a jelöltállítás tapasztalatait. Április 4-én, 
hétfőn újabb megyei elnöki értekezletre kerül sor, ahol már a 
választások eredményeiről fog szó esni.

A Munkáspárt értékes személyiségét veszítette el. Életének 81. 
évében, 2021 decemberének utolsó napjaiban elhunyt Kohl An-
tal, a párt Pest megyei aktivistája.

Egyszerű ember volt. Újságíróként tollával az egyszerű embe-
rek életét, gondjait és örömeit juttatta el a közvéleményhez. Hitt 
abban, hogy az írás felelősség és a tisztességes, a jó írás előbb-
utóbb eléri célját. Fáradhatatlanul járta Bács-Kiskun megye fal-
vait, tudósított a magyar falu változó életéről. 

Harminc éven át volt A Szabadság című hetilap, a Munkáspárt 
lapjának elismert és megbecsült szerzője. Közéleti ember volt. 
Éveken át vezette a Munkáspárt helyi szervezetét. Több alka-
lommal volt a Munkáspárt jelöltje az országgyűlési és önkor-
mányzati választásokon. 
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Van esélyünk, de meg kell dolgoznunk érte!

Mindenekelőtt gratulálunk a Baloldali Szövetség létrejötté-
hez. Nehéz szülés volt?

Gyakorlatilag egy hónap intenzív tárgyalásainak eredménye az, 
hogy január 28-án alá tudtuk írni a pártszövetségről szóló meg-
állapodást. Meg kell, hogy mondjam, az ISZOMM vezetőinek, 
Huszti Andrea, Szanyi Tibor és Székely Sándor személyében 
kiváló partnereket ismertünk meg. Pragmatikusan álltak hozzá, 
akarták a sikert, készek voltak kompromisszumokra. Jó partne-
rekkel jó tárgyalások voltak.

A Munkáspárt aktivistái, tagjai hogyan fogadták a pártszövet-
ség gondolatát?

A Munkáspárt részéről ketten tárgyaltunk, alelnökünk, Karacs 
Lajosné és szerény személyem. A tárgyalások minden lényeges 
kérdését egyeztettük az Elnökség más tagjaival, majd megkér-
deztük a megyei elnököket és a végén a Központi Bizottság is 
jóváhagyta január 22-én.

Teljes egyetértés volt. Tagjaink megértették, hogy a Munkáspárt 
számára az együttműködés komoly esélyt jelent. Egyedül bizto-
san nem tudnánk országos listát állítani, ketten együtt viszont 
komoly, tényleges esélyünk van rá. 

Arra gondol, hogy két szervezet összeadja az erőit, és így meg 
lesz a 71 biztos jelölt?

A két szervezet közös jelöltállítása az egyik tényező. Kettőnknek 
lehet annyi megállított jelöltje, amennyi szükséges a listához.

De ez csak egy dolog. A legfontosabb az, hogy a Baloldali Szö-
vetség új minőséget, új szereplőt jelent. Ilyen még nem volt. Aki 
baloldalt akar, aki eddig sürgette a baloldali összefogást, most 
megkapja. Lehet nekünk adni az ajánlásokat, majd ránk sza-
vazni. Ez az új minőség reményeink szerint megsokszorozza az 
erőnket. Szanyi Tibor úgy fogalmazott, 
hogy a két párt között nem összeadás jel 
van, hanem szorzójel. Egyetértek!

Most mindenki a különbségeket keresi. 
Vannak vitás kérdések a két párt között?

Biztosan mondhatom, hogy nincsenek. A 
Jóléti szocializmus programját mindket-
ten magunkénak valljuk. A jelöltállítás-
ról is megállapodtunk. Röviden: műkö-
dőképes koalíciót hoztunk létre.

Az MSZDP a Facebookon szóvá tette, 
hogy ők és az Európai Baloldal még 
decemberben bejelentették, hogy „Bal-

oldali Platform Választási 
Szövetség” néven együtt in-
dulnak és nehezményezik, 

hogy a Munkáspárt és az ISZOMM, úgymond, elvette az ő öt-
letüket és rombolja az ő esélyeiket.

A baloldali összefogást nem lehet se kitalálni, se ellopni. Az öt-
let harminc éve a levegőben lóg, de eddig senkinek sem sikerült 
megcsinálni. Nekünk most sikerült. Sikerült összehangolni a 
politikai és személyi kérdéseket. Sikerült a baloldali szövetség 
gondolata mögé létező erőt állítani, azaz létező jelölteket és lé-
tező gyűjtő csapatokat.

Az ISZOMM a 2018-as választás idején még nem létezett, de 
tavaly a minimálbéres aláírásgyűjtés kapcsán bizonyította, hogy 
milyen erőkkel rendelkezik. A Munkáspártnak volt országos lis-
tája és 57 egyéni jelöltje. 

Tetszik, nem tetszik, de tény: a 2018-as választásokon a Szociál-
demokrata Pártnak és az Európai Baloldalnak nem volt se egyéni 
jelöltje, se listája. Nem hiszem, hogy azóta csodák történtek volna.

De engedjen meg egy szubjektív megjegyzést! Ha én baloldali 
ember vagyok, ha tényleg a dolgozó emberek javát akarom és 
nem egyéni ambícióimból indulok ki, ha tisztában vagyok a té-
nyekkel, akkor azt mondom: örülök, hogy a létrejött a Munkás-
párt és az ISZOMM szövetsége. Nem próbálkozok a Facebookon 
gáncsoskodni, hanem azt mondom a híveimnek, hogy támogas-
sátok őket.

Az ATV riportere személy szerint Önre hegyezte ki a kérdést, 
mondván, hogy lehet „Thürmerrel szóba állni”. Ez a liberális 
ellenzék hozzáállása?

A lényeg itt nem az én személyem, hanem az, amit a Munkás-
párt és ezen belül én jelképezünk. A mi célunk nem az, hogy 
Orbánt leváltsuk és helyébe Márki-Zayt ültessük. Mi a kapita-
lizmus, a pénz uralma helyette jóléti szocializmust akarunk. A 
liberálisok csak kormányváltást akarnak.

Február 12-én, reggel megkezdődik a választási csata nagyon fontos szakasza, az ajánlások gyűjtése. A Szabadság most jelenik meg 
utoljára az ajánlásgyűjtés előtt. A következő időszakban a párt minden vezetője és tagja a gyűjtéssel lesz elfoglalva. A csata előtt 
Thürmer Gyulát kérdeztük.
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Zavarja őket, hogy szavazatokat veszünk 
el tőlük. Ez így nem igaz! Mi a baloldali 
emberek támogatására számítunk. Azok-
ra, akiknek nem kell a Fidesz, de csalód-
tak a mostani ellenzékben is.

A liberálisok támadása még erősödni fog. 
De nem kell megijednünk! A mi szándé-
kunk tiszta, a program világos. A Baloldali 
Szövetség jóléti szocializmust akar. De eh-
hez idő kell. A közös program így fogalmaz: 
„az össztársadalmi jólét felé vezető út első 
lépése a dolgozói politikai érdekképviselet 
megjelenítése a Magyar Országgyűlésben.”

A Baloldali Szövetség valóban esélyt 
jelent arra, hogy legyen listánk, és jó 
eredményt érjünk el. De ki tudjuk-e 
használni ezt az esélyt?

Ki kell tudni használnunk! A jelöltjeink megvannak, tudjuk, hogy 
kire számíthatunk a gyűjtésben. De most jön a neheze! Február 7-én 
a választókerületi felelősöknek le kell adniuk az ajánlóív-igénylésün-
ket a választási irodáknál. Nem előbb és nem később! Ha ezt megtet-
tük, akkor február 12-ére biztosan kész lesznek az ajánlóívek.

Február 12-én be kell menni a választási irodákba és felvenni az 
ajánlóíveket. Nem délben kell odamenni, hanem reggel 8 órára. 
Minden óra, sőt minden perc számít!

Amint megkaptuk az ajánlóíveket, szét kell őket osztani a gyűjtő 
csapatoknak és azonnal megkezdeni a gyűjtést. Szeretném tízszer 
aláhúzni: azonnal! Nem vasárnap vagy hétfőn, hanem azonnal!

Én magam is február 12-én, szombaton reggel 8 órakor Hód-
mezővásárhelyen leszek, és várom, hogy a területi felelősünk 
hozza az ajánlóíveket. És azonnal indulunk a piacra, gyűjteni. 
Ha vége a piacnak, megyünk a korzóra, ahol emberek vannak. 
Másnap ugyanezt csinálom Makón.

Elnök elvtárs más területeken is bekapcsolódik a munkába?

Most állítjuk össze a végleges haditervet, de biztos, hogy me-
gyek Dunaújvárosba, Pécsre, Kiskunhalasra, Jászberénybe, 
Ráckevére. A többi napról még nem döntöttünk. 

A lényeg az, hogy én is ott leszek a „lövészárokban”, a tagja-
inkkal együtt kora reggeltől késő estig. Ahol indulunk, meg kell 
lenniük az ajánlásoknak. Ha törik, ha szakad…

Mit tegyenek a tagjaink ott, ahol nem a Munkáspárt szervezi 
a gyűjtést, hanem az ISZOMM?

A szövetség azt jelenti, hogy minden jelölt közös. Természetesen 
rögzítjük, hogy kit melyik párt indított, de jelöltként mindenki a 
pártszövetség közös jelöltje. Arra kérek mindenkit, hogy írja alá, 
ha az ISZOMM aktivistái megkeresik, és biztassa a környezetét is.

Mi van akkor, ha valakinek nem tetszik a másik párt induló 
aktivistája?

Ilyen lehetséges, de akárki is az ISZOMM jelöltje, ő a mi je-
löltünk is. Kutyakötelességünk és érdekünk is őt támogatni 

az ajánlásunkkal és szavazatunkkal. Január 28-tól, a Baloldali 
Szövetség megszületésétől új időszámítás kezdődött. Mindenkit 
kérek, hogy ebből és csak ebből induljon ki.

Egy pillanatra tételezzük fel, hogy sikerül az országos lista 
megállítása. Mire számítanak április 3-án?

Azért dolgozunk, hogy bejussunk a parlamentbe. Tudjuk, hogy eh-
hez kétszer 5 százalékot kell elérni. Ez nagyon nehéz, de nem kizárt.

A következő hetekben sok minden fog történni Magyarorszá-
gon. A kormánypártok is azon lesznek, hogy maguk mellé ál-
lítsák az ingadozókat. Sokat beszélünk arról, hogy az amerikai 
és más liberális erők beavatkoznak a választásokba az ellenzék 
oldalán. Ez még nem indult el igazán, de elindulhat.

És akkor még nem beszéltünk a világhelyzetről. Az USA napról 
napra növeli a háborús fenyegetést Oroszország ellen. A magyar 
kormány most nagyon bölcsen ellenzi a háborút, és nem akar 
NATO-csapatokat hozni Magyarországra. De lesz-e ereje kitar-
tani emellett holnap is?

A jelöltállítás befejezése után, február végén többet fogunk tud-
ni mondani a választási esélyekről. Most munkára fel!

Visszatérve az országos listára, van esélyünk?

Üzenem a Munkáspárt minden egyes tagjának: van esélyünk, 
komoly esélyünk van! De tudjuk, hogy az ajánlások gyűjtése 
iszonyú kitartást igényel. Nehéz lesz, de megéri. 

És emlékezzünk arra is, hogy nem csak a Munkáspárt tekin-
télyéről van szó. A Baloldali Szövetség, mint politikai projekt 
hitelessége is kockára van téve. Ha jól dolgoztunk, ha mindent 
beleadtunk, és lesz listánk, akkor kijelenthetjük: jól dolgozott a 
Munkáspárt és az ISZOMM és működött a Baloldali Szövetség. 
Ennek iszonyúan nagy jelentősége van a jövőre nézve is.

Jó munkát, sok erőt, kitartást kívánok az ISZOMM aktivistáinak is. 

Pártszövetségben vagyunk, együtt dolgozunk, 
együtt nevetünk és együtt akarunk örülni a sikeres 
listaállításnak.
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A harmadik út: 
a jóléti szocializmus
A Munkáspárt-ISZOMM választási pártszövetség választási programja

Magyarország társadalmi élete jóval összetettebb, mint csupán 
két neoliberális csoport hatalmi küzdelme.

A valódi szakadékok a vagyonosok és a szegények, a nagyvá-
rosok és a kisebb települések, a képzettek és az alulképzettek, 
az idősebbek és fi atalok, a korruptak és a becsületesek, de akár 
az ország nyugati és keleti fele között húzódnak. A legfontosabb 
társadalmi szolgáltatások sorvadásnak indultak, s az új generá-
ciók egyre nehezebben férnek hozzá a méltó lakhatási, az egész-
ségügyi és az oktatási lehetőségekhez.

Míg a kormányoldal baloldali hangzású népámítással, addig hi-
vatásos ellenzéke látszólagos baloldali tettetéssel hajszolja a ka-
pitalizmusnak azt a sajátos formáját, amely a tisztességes mun-
kával való boldogulásnak alig ad teret, és hagyta eluralkodni a 
lopást, a szegénységet, vagy a menekülést.

Értelmes perspektívát csak a jóléti fordulat adhat. Érdemi vál-
tozásról akkor beszélhetünk, ha a megtermelt jövedelmeinkből 
mindenki részesedhet, és senki nem marad az út szélén, tehát 
rendes étel, emberhez méltó lakás, magas minőségű oktatás, il-
letve garantált egészségügyi szolgáltatások nélkül.

A most választási szövetségre lépett két baloldali párt szerint az 
össztársadalmi jólét felé vezető út első lépése a dolgozói politi-
kai érdekképviselet megjelenítése a Magyar Országgyűlésben. 
Szavazóink biztosak lehetnek abban, hogy elkötelezetten küz-
dünk az ország valós képességeihez méltó jövedelmekért és jó-
léti intézkedésekért, széleskörű társadalmi párbeszéd közepette.

A mai lehetőségeinken belül

• a havi nettó 250.000 forintos minimálbér;
• a havi 150.000 forintos legkisebb öregségi nyugdíj;
• a gyermekenkénti és havi 50.000 forintos családi pótlék, 

valamint

• a legalacsonyabb jövedelmek szintén havi 100.000 forintra 
való kiegészítésének, elérésére összpontosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett 
garantálni kívánjuk

• a mindenkire kiterjedő és teljeskörű társadalombiztosítást;
• a 18 éves korig tartó tankötelezettségen túl az érettségi szint 

felett megszerezhető első szakképesítés/diploma megszer-
zéséig a színvonalas és ingyenes állami oktatást;

• szociális igényeket is fi gyelembe vevő rendszerben évente 
legalább 50.000 állami bérlakás építését;

• átlagos felhasználói léptékben az internet ingyenességét;
• minden korcsoport számára a folyamatosan korszerűsödő 

digitális tudás ingyenes megszerzését;
• méltányos szintekig az energia ingyenességét.

Programunk a mai adómértékek környezetében is kivitelezhető, jól-
lehet az egyes társadalmi csoportok között teherkiegyenlítések szük-
ségesek, különösen a munka- és a tőkejövedelmek viszonylatában.

A növekvő életszínvonalba hangsúlyosan beleértjük a természe-
ti környezetünk állapotának javítását is. 

A társadalmi jólét tehát új egyensúlyokat kíván. Az általános 
fogyasztóvédelmet – a lehető legtágabban értelmezve – az egyik 
legfontosabb állami feladatnak tekintjük. 

A fejlődés zálogát a modern kor technikai és társadalmi vív-
mányainak minél hatékonyabb használatában látjuk, így törni 
kívánjuk az utat az ún. „okosvárosokra” és „okosfalvakra” szóló 
koncepciók térnyerése, továbbá az állami és önkormányzati vi-
lág teljes egészének digitális átállítása előtt.

Kulturált, szuverén és szolidáris magyar nemzetet akarunk, bé-
kében és együttműködésben a világgal!
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Meddig mehet el az Orbán-kormány?
A mindenkori magyar politikát két tényező határozza meg. Az 
egyik az ország pillanatnyi vezetésének politikai és ideológiai 
elkötelezettsége. A másik Magyarország geopolitikai helyzete. 
A tényleges politika azon múlik, hogy a mindenkori kormányok 
hogyan képesek e két tényezőt összehangolni.

Hintapolitika vagy következetes szuverén politika?

Az elmúlt napok legfontosabb hírei közé tartozik Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter bejelentése arról, hogy a jelenlegi ukrán 
események nem jelentenek közvetlen fenyegetést. A Honvédség 
képes biztosítani az ország biztonságát és nincs szükség arra, 
hogy NATO-csapatok jöjjenek Magyarországra. 

Ugyanakkor jelezte, hogy Magyarország a NATO elkötelezett 
tagja. Mellesleg Budapesten látványosan fogadta a brit hadügy-
minisztert. 2021 folyamán Magyarországon fogadták az ameri-
kai hadsereg több magas rangú vezetőjét és több NATO-vezetőt 
is. Miért, ha Magyarország nem készül háborúra?

A magyar külügyminiszter többször tiltakozott az Oroszország 
elleni EU-szankciók ellen, de nem szavazott sem a NATO kato-
nai lépései, sem az EU szankciói ellen.

A magyar vezetők számtalan alkalommal elítélték a Zelenszkij-
vezette Ukrajna magyarellenes politikáját, de folyamatosan ki-
állnak Ukrajna „területi integritása” mellett. Ezzel úgy tesznek, 
mintha Luganszk és Donbasz már nem lenne de facto önálló.

Belarusz esetében nagyfokú szuverenitást mutatott a magyar 
kormány. 2020 júniusában Orbán elment Minszkbe. A 2020 au-
gusztusa után bevezetett EU-szankciókat Magyarország is meg-
szavazta és alkalmazza. Tény az is, hogy Orbán nem találkozott a 
belarusz ellenzék vezetőivel, amit megtettek a többi EU-államok.

Kína esetében elég messze elment a magyar kormány. Megvé-
tózták a Kína-ellenes nyilatkozatokat, kitartottak a kínai be-
ruházások mellett. Tény az is, hogy Orbán a járvány óta nem 
találkozott a kínai vezetőkkel.

Február 1-én Orbán miniszterelnök Moszkvába utazott, hogy 
tárgyaljon Putyin elnökkel. Előtte telefonon tárgyalt a francia 
elnökkel és a NATO főtitkárával. Orbán a moszkvai tárgyalá-
sok gazdasági jelentőségét emelte ki nyilvános közleményeiben, 
egy szót sem szólva a politikai és katonai aspektusokról.

Az orosz kormány a tárgyalások előtt méltatta a magyar kor-
mány bátor önálló politikáját, a szuverén döntéseit.

Meddig mehet el Orbán? Mikor mondja a NATO, hogy ez már 
sok? Mikor állítják le a magyar külpolitika önálló mozgását? 
Ezek a kérdések ma megválaszolásra várnak.

Szomorú történelmi tapasztalatok

A történelem szolgáltat számunkra analógiákat, és ezek nem túl 
biztatóak. 1920-1945 között Magyarország tőkés ország volt.  
Belpolitikai téren a Horthy-rendszert üldözte a kommunistákat. 
A Szovjetuniót a Horthy-rendszer ellenségnek tekintette. Diplo-
máciai kapcsolatokat csak 1934-ben létesített. 

Horthy tudta, hogy Hitler oldalán előbb-utóbb háborúba kerül. 
Igyekezett nyitni a brit-francia irány felé, de nem tudott. 1939-
ben Magyarország csatlakozott a szovjetellenes Antikomintern 
paktumhoz. 1941. június 26-án szovjet gépnek álcázott német 
repülőgépek bombázták Kassát. Magyarország ezt követően ha-
dat üzent a Szovjetuniónak. 

1944 októberében Horthy megpróbált kiugrani a háborúból. Ez 
azonban eleve kudarcra ítélt kísérlet volt, hiszen Horthy 1944 
márciusában hozzájárult Magyarország német megszállásához. 
Az országban a németek parancsoltak. De azért sem sikerülhe-
tett, mert a magyar uralkodó osztály németbarát volt.

A második világháborúból az ország vesztesként került ki, elvi-
selve annak minden következményét.

Németországnak más szövetségesei is voltak. Ők azonban csak 
addig fogadták el a német nyomást, amíg az nem fenyegette a 
saját nemzeti érdekeiket. A Mannerheim-vezette Finnország ki-
egyezett a Szovjetunióval és kilépett a háborúból.

Romániában Mihály király letartóztatta a diktátor Antonescut 
és Románia kilépett a német szövetségből. Csatlakozott a szov-
jet erőkhöz, és elérték, hogy 1944 őszén a román csapatok „fel-
szabadítóként” jöttek Magyarországra.

Hazai érdekek

A jelenlegi magyar kormányzat mögötti erők nem akarnak háborút. 
Nem akarnak azonban kimaradni a NATO háborús készülődései-
nek előnyeiből. A NATO új technikai forradalom előtt áll, ami nagy 
pénzt jelent. A hadiipari tortából Magyarország sem akar kimaradni.

A kormány mögött álló gazdasági körök támogatják a keleti nyi-
tás politikáját. Az amerikai és német tőkénél gyengébb magyar 
tőkének nincs más terjeszkedési út, mint kelet és dél.

A liberális ellenzék mögött olyan gazdasági erők állnak, ame-
lyek a nemzeti keretek felszámolásában, a kínai és orosz konku-
rencia leküzdésében érdekeltek.

A liberális erők ezért foggal-körömmel ragaszkodnak a NATO-
hoz, hirdetik az európai egyesült államok eszméjét, 
és fellépnek minden ellen, ami Kínához vagy Orosz-
országhoz visz bennünket közelebb.



1010

Lisszaboni tanulságok
Január 30-án előrehozott parlamenti választásokat tartottak 
Portugáliában. Az eseményt széleskörű nemzetközi fi gyelem is 
övezte. Egyrészt, az európai kapitalizmus válságban van, és kér-
déses, hogy a nemzeti tőkés erők képesek-e és hogyan képesek 
megőrizni a pénz, a tőke uralmát és elejét venni mély társadal-
mi változásoknak. Másrészt, az Európai Unión belül éles harc 
folyik a konzervatív erők, illetve a szociáldemokrata-liberális 
erők között, s minden nemzeti választás befolyásolhatja az eu-
rópai erőviszonyokat.

Magyar–portugál párhuzamok 

Portugália történései Magyarország számára is érdekesek. Ha-
sonló nagyságúak vagyunk. Portugália területe 92 ezer négyzet-
kilométer, lakossága 10,3 millió fő. Az életszínvonalban sincs 
lényeges különbség. 2020-ban az egy főre jutó GDP Portugáliá-
ban 34 ezer dollár volt, nálunk 33 ezer.

Vannak azonban lényeges különbségek. Portugáliát az António 
Costa miniszterelnök vezette Szocialista Párt (PS) vezeti. Ma-
gyarországon konzervatív kormány van. 

Magyarországon a kormánynak stabil többsége van. A portu-
gál kormány 2019 óta csak úgy tudott működni, hogy néhány 
ellenzéki erő, közöttük a Portugál Kommunista Párt (PCP) a 
sorsdöntő szavazásoknál, például a költségvetés elfogadásánál, 
kívülről támogatták a kormányt.

A PCP tisztában volt azzal, hogy a tőkés erőkkel való bármiféle 
együttműködés kockázatos. 2019-ben a Costa-kormány támo-
gatása azonban jobb megoldásnak tűnt, mint a nyíltan korlátozó 
politikát hirdető Szociáldemokrata Párt (PSD) hatalomra jutása. 
A Costa-vezette PS-nek is terhes volt a kommunistákkal való 
kapcsolat, de a hatalom érdekében vállalták az eleve ideiglenes-
nek tekintett megoldást.

2019-ben azonban senki sem látta előre a koronavírus-járványt. 
A portugál társadalom hasonló kihívások elé került, mint a ma-
gyar. Egyszerre kellett az emberek egészséget megvédeni és a 
gazdasági válság rombolását megállítani.

A Costa-kormány képes volt kezelni a 
válságot. Az országban 2,6 millióan be-
tegedtek meg, 20 ezer ember halt meg. A 
halálozási arány (az összes megbetege-
déshez mérve) 0,8 százalék. Magyaror-
szágon ugyanazon forrás szerint 1,5 mil-
lió ember lett beteg, 41 ezer fő halt meg. 
A halálozási arány 2,7 százalék. Portugá-
liában a lakosság 90 százaléka rendelke-
zik legalább két oltással, Magyarorszá-
gon 63 százalék.

A Costa-kormány ebben a helyzetben úgy 
vélte, hogy meg lehet szüntetni a kényel-
metlen kormányzást és kényelmes több-

séget lehet szerezni. A PCP 
tavaly megvonta támogatását 
a kormánytól, mivel világos 

volt, hogy a kormány a válság leküzdését a dolgozó tömegekkel 
fi zetteti meg, és ebben a PCP már nem akar partner lenni. 

A Costa-kormány felmérte a helyzetet. Bizonytalan, hogy jövő-
re milyen lesz a helyzet. A PCP támogatása nélkül nem megy 
át a költségvetés. Másrészt viszont lehet számítani arra, hogy 
a választók honorálják az egészségügyi válság leküzdését. Így 
döntöttek az előrehozott választások kiírásáról.

Elodázott problémák

A választásokon a választók 42 százaléka vett részt. A Costa-
vezette PS megnyerte a választást. A 2019. évi 36,4 százalék 
helyett 41,68 százalékot kapott. 117 képviselővel megvan a ké-
nyelmes kormányzás.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nem tudta növelni befolyását, 
ugyanúgy 27,8 százalékot kapott, mint legutóbb. 71 képviselőjé-
vel nem tudja megingatni a kormányt.

A Portugál Kommunista Párt (PCP), amely CDU elnevezésű vá-
lasztási szövetségben indult, a korábbi 6,3 százalék helyett 4,39 
százalékot kapott. Ez hat képviselői helyet jelent a PCP-nek, a 
korábbi 12 helyett. 

Ugyanakkor fi gyelemre méltó, hogy a PCP a fővárosban, Lisz-
szabonban 5 százalékot, mintegy 60 ezer szavazatot kapott. 
Portóban 3,28 százalékkal 32 ezer szavazatot sikerült szerezni. 
Setubalban 42 ezer szavazat és 10 százalék.

A portugáliai választásokon is bekövetkezett az, amitől az EU 
vezetői rettegnek, csak éppen nem tesznek ellene semmit: a 
Chega elnevezésű párt erőteljes iszlám-, és bevándorlásellenes 
politikájával 1,3 százalékról 7,15 százalékra növelte szavazata-
inak arányát. 12 képviselővel rendelkezik az új parlamentben. 
Tehát a szélsőjobboldal 385 ezer szavazatot könyvelhet el, a PCP 
236 ezret!

Jeronimó de Sousa, a PCP főtitkára gyors értékelésében elmondta, 
hogy a választás nem oldotta meg a portugál társadalom problé-
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máit, legfeljebb elodázta azokat. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
a politikai élet veszélyesen két táborra oszlott, bipolarizálódott.

A PCP továbbra is síkra száll a gazdasági fejlődés stabilizálásáért, 
a bérek átfogó növeléséért, az igazságtalan munkaügyi törvények 
megváltoztatásáért, az ingyenes internethasználatért, a kedvezőbb 
nyugdíjkorhatár bevezetéséért, az állami egészségügy védelméért, 
a közszolgáltatások és a tömegközlekedés lényeges javításáért.

Lisszaboni tanulságok

A portugál választások sok kérdést vetnek fel. Portugáliában is 
hat a nemzetközi tőke azon törekvése, hogy a tőkellenes erőket, 
a kommunistákat kiszorítsa a hatalomból, sőt a politikából. Né-

hány éve a Szlovák KP esett ki a parlamentből, nem régen pedig 
Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja. 

A Portugál KP tartja magát, de tény, hogy 2015-ben 17 képviselőjük 
volt, 2019-ben 12, most januárban pedig 6 helyet sikerült szerezni.  
Ugyanakkor igaz, hogy a PCP ereje nem csak, és főleg nem, a parla-
menti képviseletben van. A PCP benne él a portugál társadalomban, 
ismeri az embereket. Jelentős szellemi munka folyik a pártban. Erős 
anyagi bázisra támaszkodhatnak. Képes sok embert az utcára vinni.

A portugál választás azt is megmutatta, hogy a tőke képes sta-
bilizálni az uralmát. A médiával, a politikai manipulációkkal 
képes elejét venni annak, hogy az elégedetlenségből tömeg-
mozgalmak alakuljanak ki. Ugyanakkor az is tény, hogy ezek 
a manipulációk csak enyhítik a tőkés válságot, de nem oldják 
meg. A megoldatlan problémák pedig újra előjöhetnek, tömeges 
elégedetlenséget idézhetnek elő.

A választások fontos tanulsága az is, hogy a tőke készenlétben 
tartja a szélsőjobboldali erőket. Ma a szélsőjobboldal számos 
olyan kérdésben szerez támogatókat, amelyekben a kommunista 
pártok nem tudtak válaszokat adni, vagy rossz válaszokat adtak. 
A kommunista mozgalom jelentős része a migráció mellé állt, 
ezzel nem csak téves döntést hozott, hanem átengedte a terepet 
a nacionalista, szélsőjobboldali erőknek.

A kommunista pártok akkor számíthatnak sikerre, ha az embe-
reket érdeklő kérdésekre meggyőző válaszokat adnak, és felké-
szülnek arra a helyzetre, amikor az elégedetlenség forradalmi 
helyzetté alakul. Ha a kommunista pártok ezt nem tudják meg-
oldani, más pártok, elsősorban a szélsőjobboldal lép a helyükbe.
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Választások – tegnap és ma
A Munkáspárt az elmúlt három évtizedben minden országgyűlési, önkormányzati választáson 
és népszavazáson részt vett. Ma már alig hiszünk a szemünknek a képek láttán. Pedig mindez megtörtént!

Így kezdődött

Országos pártaktíva a választások előtt

Az elmúlt évtizedek egyik 
legsikeresebb kampányanyagaA piacokon otthon vagyunk


