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Hiteles, valódi, Hiteles, valódi, 
működőképes működőképes 

baloldalt!baloldalt!
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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

Hiteles, valódi, működőképes baloldalt!
2019 után világossá vált, hogy a liberális ellenzék nem lenne 
képes a váltópárt funkcióját betölteni, annak ellenére sem, 
hogy megszerezték Budapestet és a nagyvárosokat. A Fidesz 
esetleges kudarca esetén ez pedig nemcsak a belpolitikai stabi-
litást, de magát a tőkés rendszert is veszélybe sodorhatta volna.

Fricz Tamás vélhetően azt is tudja, hogy a hosszú kor-
mányzás esetén, megfelelő ellenzék hiányában a hatalmon 
lévők reakcióképessége is megkopik, és a teljesítményük is 
csökkenhet. Úgyhogy a mostani kétharmad után sem tűnnek 
el a problémák.

A Munkáspárt ellenzékisége két elemből állt. A minden-
kori kormánnyal kapcsolatban kimondtuk: támogatunk min-
dent, ami jó az embereknek, ami jó a népnek, és ellenzünk 
mindent, ami árt az embereknek, árt a népnek.

A fennálló tőkés rendszerről viszont egyértelműen ki-
mondtuk, hogy mi a tőke ellenzéke vagyunk. Mi közösségi 
társadalmat, szocializmust akarunk. Ebben különbözünk 
minden más párttól.

A Munkáspártnak volt bátorsága jó ügyek mellé állni ak-
kor is, amikor a liberális körök azzal vádoltak bennünket, 
hogy a Fidesz szekerét toljuk A migránsprobléma megjele-
nésekor azt mondtuk, hogy a migrációt meg kell állítani. A 
covid kitörésekor nem a kormány lemondását követeltük, 
hanem az egyetlen józan álláspontot foglaltuk el. A járvány 
elleni küzdelem szervezése a mindenkori kormány feladata 
és egyben lehetősége is. Támogatni kell és nem támadni.

De mertünk nemet is mondani. A gyermekvédelmi nép-
szavazás kapcsán nem titkoltuk, hogy mi nem vittük volna 
népszavazásra, de a kérdés lényegével egyetértünk. Igenis, 
meg kell védeni gyermekeinket!

Az ukrajnai háborúról is világos véleményünk van. Mi is 
nemet mondunk a háborúra, mint a kormány, de mi nemet 
mondunk a NATO-ra is, amire viszont a kormány hangos 
igent mond. Mi attól is tartunk, hogy a kormány nem tud el-
lenállni a NATO nyomásának és belesodródunk a háborúba.

Mi nem mondunk le stratégiai célunkról, a szocializmus-
ról. A mi feladatunk nem a kapitalizmus javítása, de igenis 
dolgunk, hogy az emberek életet segítsük a mostani viszo-
nyok között is. De nekünk kell megértetni velük, hogy sorsuk 
akkor fog alapvetően jobbra fordulni, ha ők maguk osztják el 
az ország pénzét, azaz leváltják a tőke, a pénz hatalmát.

Mi ebben a szellemben fogunk dolgozni a jövőben is. 
Egyedül is, de igyekszünk partnereket találni. A baloldali-
ság sokszínű, és a ma problémai is rugalmas válaszokat kö-
vetelnek. A mi következetes baloldaliságunk, a munkáspárti 
imázs ehhez adhat segítséget. Ne várjunk Gonzálezekre, se 
senki másra, csináljuk!2

A múlt héten arról írtam, hogy kinek az érdeke a mostani há-
ború. A cikk meglepően sok helyre eljutott, sokan nem csak 
lájkolták, de meg is osztották. Még értelmiségi fórumokon 
is jól fogadták. 

„Minden tiszteletem az Öné. Csak ez a hiteles és valódi 
baloldaliság teremthet egészséges társadalmi egyensúlyt – 
még az olyan emberek számára is, akik (joggal és okkal) ki-
ábrándultak a baloldali eszmékből - azok gyakorlatba vitele 
miatt.” – írta nekem valaki a Facebookon. 

„Habár antikommunista vagyok, Thürmer Gyula józan vi-
láglátásával egyetértek. Leváltják még ők a magát baloldal-
inak hazudó- valójában csak globalista-liberális- pártokat!” – 
írta egy másik hozzászóló. Adja a jó isten, hogy igaza legyen!

Szó, ami szó, szívesen leváltanánk őket. Nem csak azért, 
mert liberálisként a pénz korlátlan uralmát, európai szuper-
államot, a nemzetek felszámolását, hagyományaink szétrom-
bolását akarják, mi pedig új közösségi társadalmat akarunk. 

De azért sem fogadjuk el őket, mert így a kapitalizmusban 
sem lehet viselkedni. Álljon már meg a menet! 2010 óta a 
parlamenti ellenzék arra rendezkedett be, hogy nemet mond-
janak mindenre, amit a kormány tesz, függetlenül attól, hogy 
az jó vagy rossz. A 2019-es önkormányzati győzelmek után 
pedig eleve ellenkormányként léptek fel, és nyíltan a kor-
mány megdöntésére törekedtek.

Az ellenzék nagyjából azt tette, mint Adolf Hitler, aki a 
munkásmozgalom vörös lobogójába belerakta a horogke-
resztet, megígért mindent a tömegeknek, aztán megcsinálta 
azt, amit nagytőke elvárt tőle. A magyar ellenzék magára 
vette a baloldali jelzőt, de kiirtottak magukból mindent, amit 
az átlagember baloldalinak tekint. Tény, hogy a Fidesz szá-
mos baloldali intézkedést tett, a rezsicsökkentéstől a család-
támogatáson át a minimálbérek emeléséig, de azért maradt 
volna terep a parlamenti ellenzéknek is. Az ellenzék azon-
ban átállt a liberális oldalra, ezért nem mert felvállalni olyan 
követeléseket, mint mondjuk, a milliárdosok megadóztatása, 
vagy ne adj isten, a NATO bírálata.

„A demokráciának is jót tenne egy működőképes baloldal 
– nyilatkozta a konzervatív oldal ismert politológusa, Fricz 
Tamás. De hozzátette: „ahhoz most minimum egy Felipe 
González kellene.” Bizonyára emlékeznek rá, ő volt az, aki 
gatyába rázta a spanyol szocialistákat.

Fricz Tamás aggodalma érthető. Magyarországon 1989 óta 
tőkés váltógazdálkodás van. Ez azt jelenti, hogy a tőkés körök 
érdekeit két nagy csoport képviseli, amelyek egymást váltogat-

ják a hatalomban. 1994-ben az MDF-et így váltotta az 
MSZP. 2010-ben pedig a hatalom fenntartására képte-
len MSZP és SZDSZ helyébe így került a Fidesz. 
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Kínai javaslat a világ 
biztonságának megteremtésére
Április 21-én Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke a Boao Ázsia 
Fórum 2022 éves konferencia megnyitóünnepségén előterjesztette Kína javas-
latát a globális biztonság megteremtésére, amely hat alapelvet tartalmaz:

Közös, átfogó, együttműködésre épülő és fenntartható biztonságra van 
szükség.

Tiszteletben kell tartani minden ország szuverenitását és területi integritá-
sát, tartózkodni kell a belügyekbe való beavatkozástól, tiszteletben kell tartani 
a népek döntését arról, hogy milyen fejlődési utat, milyen társadalmi rendszert 
választanak.

Ragaszkodni kell az ENSZ Alapokmányában megfogalmazott célokhoz és elvekhez, vissza kell utasítani a hidegháborús menta-
litást, nemet kell mondani a tömb-politizálásra és a tömbök közötti konfrontációra.

Komolyan kell venni minden ország legitim biztonsági érdekeit, érvényesíteni kell az oszthatatlan biztonság elvét, kiegyensú-
lyozott, hatékony és fenntartható biztonsági rendszert kell építeni, fel kell lépni az ellen, hogy bárki saját biztonsági érdekeit más 
országok rovására érvényesítse.

Békés úton, párbeszéddel és konzultációkkal kell megoldani az államok közötti vitákat, minden eszközzel elő kell segíteni a 
válságok békés rendezését, vissza kell utasítani a kettős mérce gyakorlatát, fel kell lépni az egyoldalú szankciók és a határokon túl 
nyúló bíráskodás gyakorlata ellen. 

A biztonságot fenn kell tartani mind a hagyományos, mind a nem hagyományos területeken, együtt kell dolgozni a regionális 
viták rendezéséért és olyan globális kihívások megválaszolásáért, mint a terrorizmus, a klímaváltozás, a kiberbiztonság és a bio-
lógiai biztonság. 

Kongresszusra 
készül a Kínai 
Kommunista Párt

A Kínai Kommunista Párt az év második fe-
lében tartja 20. kongresszusát. A 95 millió 
párttag 2300 küldöttet választ a kongresz-
szusra. A küldöttválasztó értekezletek 2021 
november óta folynak. Jelölt csak tisztessé-
ges, becsületes, Kínáért és a pártért dolgozni 
akaró személy lehet.

Harcoljanak mások, haljanak 
meg mások!

A lengyel kormány 
pofátlanságának nincs határa
Állítsuk meg Oroszországot most! cím-
mel európai sajtókampányt indítottak 
annak érdekében, hogy felhívják a köz-
vélemény fi gyelmét az „Ukrajnában el-
követett orosz háborús bűnökre”. Az ak-
ciót maga Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnök jelentette be. A lengyel 
akció része az USA és a liberális erők 
Oroszország elleni médiaháborújának. 
Nem válogatnak az eszközökben, hazud-
nak, manipulálnak, félrevezetnek.

„Az Ukrajna elleni orosz háború 
csak ukrán győzelemmel zárulhat” 
– idézi a mai Magyar Hírlap „Végte-
len háború” című írásában Annelena 
Baerbock német külügyminisz-
tert. (magyarhirlap.hu). A 41 éves 
Baerbock asszonyt a Zöldek juttatták 
a miniszteri székbe, Európa népei-
nek bánatára. Tessék egy kicsit gon-
dolkodni! Bármennyire nem tetszik 
a nyugatnak, de tény, hogy az orosz 
hadsereg felőrölte az ukrán erők nagy 
részét. A háborút csak nyugati fegy-
verekkel, esetleg nyugati katonákkal 
lehet folytatni. Németország pánik-
ban van. Az euróval már nem tudja 
Európát irányítani, a katonásditól 
pedig elszoktak. Harcoljanak mások, 
haljanak meg mások! Ez ma a német 
politika!
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Jön az élelmiszerhiány?

Velünk fi zettetik meg 
a háború költségeit

Védjük meg Paks II-t!USA-barát agymosás 
a Corvinus Egyetemen?

Arcátlan játék 
a népszavazással

A kormány kezdi megérteni, hogy az Oroszország elleni háború 
még akkor is nagy károkat okozhat Magyarországnak, ha nem 
küldünk se fegyvert, se katonát. A háború világgazdasági hatásai 
súlyosan érintik Magyarországot. Nagy István agrárminiszter ki-
mondta az igazságot: „Az a felelősségünk, hogy minden ember-
nek jusson megfelelő mennyiségű élelmiszer. Ez az elsődleges fel-
adat, aztán azt kell kigondolni hogyan lesz ez mindenki számára 
megfi zethető. „(InfoRádió interjú: Nagy István agrárminiszter - 
Infostart.hu)

Mi hozzátesszük, hogy ez nem elég. A háború folytatását kell 
megakadályozni. Fel kell lépni az EU és a NATO politikája ellen, 
meg kell győzni a többi államot! Ha ez nem megy, akkor egyoldalúan 
ki kell mondani, hogy nem veszünk részt semmilyen szankcióban. 

Marc Dillard, az Egyesült Államok budapesti ideig-
lenes ügyvivője meghívást kapott a Corvinus Egye-
tem vezetésétől. Az egyetem diákjainak fejtette ki az 
Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai háború-
ról. Kíváncsiak vagyunk, vajon az orosz és belarusz 
nagykövet is kapott-e meghívást. Vagy a cél nem a di-
ákok tájékoztatása, hanem az USA-barát agymosás?

A fogyasztói árak 8,3 százalékra emelkedtek februárban – 
olvashatjuk a Magyar Nemzeti Bank jelentésében. (https://
www.mnb.hu). A jövőre nézve se ígérnek semmi jót: „A 
konfl iktus, az Oroszországgal szemben bevezetett szank-
ciók, illetve a geopolitikai feszültségek a nyersanyagárak 
és ezáltal az infl áció további emelkedését eredményezik. 
A várható infl ációs pálya a geopolitikai és piaci feszültsé-
gek mértékétől és fennmaradásának hosszától, valamint az 
erre adott kormányzati válaszlépésektől függ.” Nem két-
séges, hogy a nagyok velünk, a kicsikkel fi zettetik meg a 

háborút. Akkor miért szavaz meg a magyar 
kormány minden háborús határozatot az EU-
ban és a NATO-ban?

„A Paks II projektet 
gyakorta félre szokták 
értelmezni. A nagysza-
bású beruházás ugyanis 
egy kapacitásfenntartási 
projekt, azaz annak célja 
nem a kapacitásbővítés. 
Ma Paks I négy reak-
torral 2000 megawattot 
termel. Paks II két reak-
torral 2400 megawattot termel majd, de a tervek szerint a két erőmű 
csak minimális ideig működne együtt, ugyanis az új erőmű váltaná fel 
a régit.” – írta Litkei Máté János, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. 
(Litkei: Paks II nélkül energetikai krízis alakulhat ki - vasarnap.hu) 
Vagyis, ha nem lesz Paks II, akkor nagy baj lesz. Ne engedjük, hogy 
bárki is megakadályozza, védjük meg Paks II-öt!

A kormány elérte, hogy 
a gyermekvédelmi tör-
vények április 3-án nép-
szavazásra kerüljenek, 
egyidőben a parlamenti 
választással. Nem volt 
helyes! A gyermekvédel-
mi törvények népszava-
zás nélkül is érvényesek.

Az ellenzék támadta a népszavazást, és az úgynevezett civilszer-
vezetek, a Háttér Egyesület, az Amnesty International Magyarország, 
továbbá 13 más szervezet (Artemisszió Alapítvány, Szivárvány Misz-
szió Alapítvány, Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Aszexuá-
lis Közösség, Magyar Helsinki Bizottság, Atlasz Leszbikus, Meleg, 
Biszexuális Transznemű és Queer Sportegyesület, PATENT Patriar-
chátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület, noÁr mi vagyunk! 
Nonprofi t Kft., Prizma Transznemű Közösség, Szimpozion Egyesü-
let, Szivárványcsaládokért Alapítvány, Társaság a Szabadságjogokért, 
Transvanilla Transznemű Egyesület) arra biztatta az embereket, hogy 
érvénytelenül szavazzanak.

Mindez arcátlan játék a népszavazással. A nép közvetlenül csak a 
népszavazás útján szólhat bele a döntésekbe, ám lassan, de biztosan 
ezt is elveszik tőle.
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Van mivel kapaszkodni a jövőbe
Megtartotta első ülésszakát a Munkáspárt 28. kongresszusa

Április 23-án sor került a Munkáspárt 
28. kongresszusának első szakaszára.  A 
kongresszus fontos határozatokat hozott: 
jóváhagyta az Alap- és Szervezeti Sza-
bályzat módosítását, továbbá a Munkás-
párt 2021. évi gazdálkodásának beszá-
molóját, illetve 2022. évi költségvetési 
tervezetet és a tagdíjfi zetés rendjét.

A kongresszus második szakaszára elő-
reláthatóan az ősszel kerül sor.

A kongresszust Karacs Lajosné és Ben-
csik Mihály, a párt alelnökei vezették.  A 
kongresszus meghallgatta Thürmer Gyu-
la elnök tájékoztatóját a párt helyzetéről, 
a választások értékeléséről. Hajdu József, 
az Elnökség tagja az Alap- és Szervezeti 
Szabályzat változásait ismertette.

Karacs Lajosné volt az előadója a pénz-
ügyi napirendnek, amelynek keretében 
elhangzott Kerezsi László, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságának elnökének je-
lentése is.

Elismerés 
a példamutató munkáért

Thürmer Gyula, a párt elnöke a napi-
rend előtt a „Munkáspárt győzelméért” 
kitüntető oklevelét nyújtotta át azoknak, 
aki kiemelkedő munkát végeztek a par-
lamenti választások során. A kitüntettek 
között volt Balogh Imréné, Edelényiné 
Nagy Mária, Espár István, Fehérvári 
Zsolt, dr. Frankfurter Zsuzsanna, Inhof-
Kós Éva, Kovács István, Simon József, 
Szabó Jenőné és Ujj György.

Az elnöke kiemelte, hogy a választási 
munkában minden párttagnak köteles-
sége részt venni. Mindenkinek abban a 
tisztségben, amelyet visel. A vezetőknek 
irányítaniuk, szervezniük kell, az akti-
vistáinknak a rájuk bízott munkát kell 
végezniük. A párt vezetése azok munká-
ját ismeri most el, akik többet tettek, több 
áldozatot vállaltak, akik példát mutattak 
az egész pártnak.

Megteremtettük 
saját imázsunkat, 
saját márkanevünket

A párt elnöke Babits Mihályt idézte: 
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gaz-
dagabb a múltad, annál több fonálon ka-
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paszkodhatsz a jövőbe.” Nekünk van múltunk, nem is akármi-
lyen múltunk. Vannak gazdag tapasztalataink, egyszóval, van 
mivel kapaszkodni a jövőbe – tette hozzá.

1989-ben a mi érdemünk nem a múlt volt – mondotta. A mi ér-
demünk az volt, hogy vállaltuk a múltat. 

A szocializmus ma is a miénk. A szocialista eszme, a kom-
munista mozgalom folyamatosságát mi testesítjük meg. Mi 
harcoltunk érte három évtizeden át. Mi adjuk át a következő 
nemzedékeknek.

Ma már nem csak a múltból élünk, sőt valójában már nem is 
abból élünk – emelte ki Thürmer Gyula. Megteremtettük saját 
imázsunkat, saját márkanevünket. Mi vagyunk a Munkáspárt. 
Tisztességes, következetes magyar pártnak tartanak bennünket.

Ez az erkölcsi tőke a parlamenti bejutáshoz nem elegendő, de 
elegendő arra, hogy éljünk, részesei legyünk a politikai életnek, 
indulni tudjunk a választásokon. Ez nem kevés, és ezt meg kell 
becsülnünk.

Modern pártként, 
innovatív pártként kell megjelennünk

Három évtized alatt sok újat honosítottunk meg.  Tudtuk: ha élni 
akarunk, ragaszkodni kell a meggyőződésünkhöz, de 
készeknek kell lennünk a folyamatos megújulásra – 
hangsúlyozta a párt elnöke.

A mi helyünk a magyar politikában adott, és ezen nem tudunk 
változtatni, csak akkor, ha feladjuk önazonosságunkat. Ezzel 
azonban semmit sem nyernénk. És nem is szabad megtenni.

Mi nem válhatunk a középosztályok pártjává. Mi nem léphe-
tünk a mostani ellenzéki pártok helyébe se. Mi nem lehetünk az 
MSZP utóda.

A mi dolgunk, hogy ezt az életérzést, a szocializmus álmát élet-
ben tartsuk. De egyúttal fi gyeljük, nagyon fi gyeljük a társada-
lom reagálását. Ma mi olyat mondunk, amit a dolgozó emberek 
egyre inkább értenek, de még nem támogatnak.

A helyzet azonban megváltozhat, és akkor mindaz, amit a 
Munkáspárt hirdet, hirtelen egy kis párt „szóra sem érde-
mes” programjából követhető társadalmi alternatívává válik.

Köszönet az idősebbeknek, biztatás a fi ataloknak

Ma a párt alapját az idős, elkötelezett, lelkes elvtársaink adják. 
Tisztelet és megbecsülés nekik! Kérem, segítsék tovább a pártot, 
mindenki azzal, amivel tudja, munkával, támogatással, pénzzel, 
jó szóval! – mondta az elnök. 

Biztatom a fi atalabb nemzedékeket: legyenek bátrak! Le-
gyenek kezdeményezőek! Kövessék forradalmi elődeinket! 
Ők a Tanácsköztársaságot irányították, a felszabadulás utáni 
Magyarország építői voltak, noha annyi idősek voltak, mint a 
mi fi atal és középkorú tagjaink.
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Kötelességünk, hogy reggeltől estig törjük a fejünket, tanuljunk 
mások tapasztalataiból és megakadályozzuk a szervezeti erőnk 
további erodálódását. 

Egy dolgot meg kell értenünk. Nincsenek csodák, nin-
csenek tuti receptek. Egy dolog van: a munka. Új em-
bereket csak dolgozó párt találhat. Új módszereket csak 
dolgozó párt fedezhet fel. Úgyhogy, elvtársak, dolgoz-
zunk! Munkára fel!

Április 3 – nem voltak illúzióink

Április 3-án nem a tőkés erők és a tőkeellenes erők küzdel-
me volt a meghatározó, hanem a két tőkés tábor egymás el-
leni harca – hangsúlyozta Thürmer Gyula.

Mi egy harmadik utat ajánlottunk. Értették ezt az emberek? 
Sokan értették. Sokan támogattak is bennünket az ajánlásukkal. 
De április 3-a konzervatív hatalom és a liberális ellenzék harca 
volt a hatalomért. 

A hatalom birtokosai azonban tudták, hogy a helyzet megvál-
tozhat, a dolgozó tömegek előállhatnak saját programjukkal, 
saját erőikkel.  Ezért úgy változtatták meg a választási törvényt, 
hogy a Munkáspárt ne tudjon országos listát állítani. Megaka-
dályozták azt, hogy mindenütt lehessen ránk szavazni.

Mit jelentett ez? Nos, 2014-ben összesen 33 jelöltünk volt, de 
volt listánk. 28 ezren szavaztak ránk. Most volt 49 jelöltünk, de 

nem volt listánk, az eredmény 8392 szavazat. Sajnos, a dolog 
ilyen egyszerű.

A Baloldali Szövetségről

Mi megpróbáltunk más utakat találni. Három évtizedes történe-
tünkben először pártszövetségben indultunk egy másik párttal, 
az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalommal. 

Egy lehetőséget kerestünk arra, hogy listánk legyen. Mi teljesí-
tettük, amit vállaltunk, 49 egyéni jelölttel indultunk, akik közül 
27-et a Munkáspárt állított meg. Partnereink nem teljesítették a 
vállalásukat, de ezt nekik kell értékelni.

Az együttműködés a 2022-es választásra vonatkozott. A Bal-
oldali Szövetséggel a Munkáspárt bizonyította, hogy nem va-
gyunk egyedül. 

Az együttműködés megmutatta, hogy sok mindenben egyetér-
tünk, de vannak jelentős különbségek is. 

Mi a jövőben is készek vagyunk keresni az érintkezési pontokat, 
az együttműködés tényleges lehetőségeit. A többit meglátjuk.

Az USA átfogó háborúja Oroszország, Kína, sőt a 
szocializmus ellen

Világosan kell látnunk, hogy ez nem Oroszország és Ukrajna 
háborúja – mondta Thürmer Gyula. 

Ez az Egyesült Államok háborúja Orosz-
ország ellen. Ez az Egyesült Államok há-
borúja a Kínai Népköztársaság ellen. Ez 
a neoliberalizmus háborúja a szocializ-
mus ellen.

A nyugat kiprovokálta a háborút. A tények 
bizonyítják, hogy az ukránok már készen áll-
tak Oroszország megtámadására. Az orosz 
fél a hadműveletek megkezdésével elébe 
ment az ukrán agressziónak.

A háború fő célpontja Kína. Trump meg-
egyezést akart Kínával, de a saját maga 
diktálta feltételek alapján. Kína erre ne-
met mondott. Biden elnök Kínát tekinti a 
legnagyobb ellenségnek, és totális háború-
ra törekszik.

Ha Oroszország meggyengül, Kína fontos 
szövetségesét veszíti el, és akkor könnyebb 
lesz megálljt parancsolni a kínai gazdasági 
terjeszkedésnek, na és persze szétrombolni 
a kínai álmot, ledönteni a kínai sajátosságú 
szocializmus épületét.

Az USA a neoliberalizmus és a szocializ-
mus közötti harcot egy világméretű konf-
liktusra terjeszti ki. A mostani háború 
több szakaszból áll és sokáig fog tartani.

Amerika az EU-val is nagyjából 
azt tervezi, amit a második világ-
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háborúban tettek. Vérezzenek ki az európaiak, aztán jövünk mi, 
hozzuk az új Marshall-terveket, és új Európát csinálunk. Csak-
hogy ott minden amerikai lesz.

Az EU már most sem ura önmagának. Az EU úszik az ame-
rikaiak által keltett hullámokon. Háborúzni nem mer, nem is 
nagyon tud, gazdasági háborút folytat, amivel maga alatt is 
vágja a fát.

Az EU-t az mentené meg, ha kiegyezne Oroszországgal. Lenne 
rá lehetőség. Az oroszok sohasem akarták Európát leigázni. Év-
századonként egyszer elfoglalják ugyan Berlint, de csak azért, 
hogy Európa tartsa tiszteletben Oroszországot és ne fenyegesse 
biztonságát.

Amerika azonban nem akarja az EU és Oroszország történelmi 
kiegyezését. Azok alá ad lovat, akik hajlandók a liberális tőke 
érdekeit az európai nemzetek érdekei fölé helyezni. Azokat tá-
mogatja, akik elfogadják Amerika uralmát, és képesek azt saját 
népükre ráerőltetni.

A háború árát velünk akarják megfi zettetni

Az április 3-i választás megerősítette a konzervatív tőkés kor-
mány pozícióit. Ugyanakkor várható, hogy nem fog csökkenni a 
konzervatív és liberális tőkéscsoport egymás elleni küzdelme. Az 
USA és az EU liberális körei nem bocsájtják meg 
a mostani újabb győzelmet és támadni fognak. Az 
ellenzék ehhez partner lesz – húzta alá a szónok.

A háború alakulása komoly hatást fog Ma-
gyarországra gyakorolni. Látható, hogy a ma-
gyar kormány egyre nehezebben tud ellenállni 
az USA nyomásának. 

Gyökeresen megváltozhat a helyzet, ha jelen-
tős amerikai és más NATO-erők érkeznek 
Magyarországra. Amerikai csapatok jelenlé-
te a belpolitikai harcot is befolyásolhatja.

A háború gazdasági következmé-
nyeit már kezdjük érezni. A fo-

gyasztói árak februárban 8,3 százalékkal nőttek, 
és ez csak a kezdet. A gazdasági háború miatt 
lelassul Nyugat-Európa fejlődése, ami azonnal 
hat ránk is. A magyar vállalatok jelentős része 
tönkre mehet. A nyugat a nyersanyagárak emel-
kedését, a profi tkiesés következményeit velünk 
fogja megfi zettetni.  Jöhet a munkanélküliség, 
a gyors elszegényedés. A kérdés az, hogy a ma-
gyar társadalom hogyan reagál erre.

Új vezetési struktúrában 
fogunk működni

A 28. kongresszus két szakaszból fog állni. Ma, az 
első szakaszban módosítjuk a párt szervezeti és mű-
ködési szabályát – hangsúlyozta Thürmer Gyula. 

A szervezetünk és működésünk módosítására 
egyszerre két körülmény késztet, sőt kényszerít 
bennünket: egyrészt, a törvény, az államhata-
lom előírásai, másrészt a reális élet változásai.

A törvény előírja, hogy az eddigi három szintű vezetés helyett 
kétszintű vezetés legyen. Eddig volt kongresszus – központi bi-
zottság – elnökség. Most lesz kongresszus és országos elnökség. 

Mindkét szervezet új feladatokat is kap. A kongresszusnak, 
mint a tagság közvetlen képviseletének, jobban részt kell vennie 
a párt operatív munkájában, átvéve az eddigi központi bizottság 
feladatainak egy részét. Ehhez a kongresszusnak évente leg-
alább egyszer üléseznie kell. 

Az országos elnökség az eddig KB és az Elnökség feladatait 
egyesíti, s két kongresszus között irányítja a pártot. 

Mit követel tőlünk az élet? Gyorsabban kell reagálnunk a világ 
változásaira, a hazai politikai élet eseményeire. Ehhez többet 
kell egymással beszélnünk, ösztönöznünk kell egymást.

A párt minden szervezetéhez és tagjához el kell juttatnunk a po-
litikánkat. Mindenütt érteniük kell elvtársainknak, hogy merre 
megyünk, mit akarunk.

A Munkáspártnak vannak történelmileg kipróbált szervezési el-
vei. Mindenekelőtt az, hogy mi fegyelmezett szervezet vagyunk, 
és nem vitaklub. Nem egy választásra jövünk létre, hanem fo-
lyamatos munkára, osztályharcra. Ezeken nem változtatunk.
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Egy sor dolgon azonban változtatni kell. A döntéseknek gyorsab-
ban el kell jutniuk minden párttaghoz. A vezető szerveknek való-
ban vezetniük kell, politikailag és szervezetileg. Országosan is, a 
megyékben és Budapesten is. Ehhez folyamatos kapcsolattartás, 
információ, rendszeres ülésezés kell. A gyakorlatunk részévé vál-
tak az online értekezletek, ezt is tovább kell erősíteni.

Mi önálló alternatívát kínálunk

A Munkáspárt gondolatai jelen vannak a mai magyar köz-
életben. A Fidesz ma számos olyan lépést valósít meg, ame-
lyet mi magunk is megvalósítottunk volna, a rezsicsökkentéstől 
kezdve az otthonteremtés támogatásán át a munkahelyteremté-
sig és a bérek emeléséig.

A Munkáspárt 2021. október 30-i országos pártértekezletén 
világosan meghatároztuk a tennivalóinkat. Kijelöltük a ki-
törési pontokat.

Mi a saját utunkat járjuk, önálló politikai alternatívat kíná-
lunk. Ilyen a külpolitika, az egészségügy, a mezőgazdaság. Itt kell 
értelmes javaslatokkal előállni és politikai akciókat szervezni. En-
nek kimunkálását kell elvégeznünk a következő hónapokban.

Kezdjük mindjárt május elsején! Május el-
sején tartsunk felvonulást! Ne azzal törődjünk, 
hogy mit szól a külvilág! Magunkkal törődjünk! 
Mutassuk meg, hogy nem adjuk fel, és akár mit 
is találnak ki, május elsejéből nem engedünk!

Május elsején tartsunk gyűlést 
a háború és a NATO ellen! 

A Munkáspárt az elmúlt bő három évtizedben követ-
kezetesen kiállt amellett, hogy Magyarország legyen 
semleges ország. Az ukrajnai háború még inkább 
időszerűvé teszi a kérdést: jó-e nekünk a NATO-ban, 
vagy inkább lépjünk ki? Mi NEM-et mondunk a 
háborúra és NEM-et mondunk a NATO-ra is. 

A Semleges Magyarország Alapítvány ma is lé-
tezik, és a Munkáspárt minden erővel támogatja. 

Május 26-án emlékezzünk meg Kádár János születésének 
110. évfordulójáról. Találjunk új módszereket az emlékezésre!

Vegyünk részt néhány időközi önkormányzati választáson! 
Mutassuk meg, hogy vagyunk! Keressünk új embereket!

Tegnap volt 152 éve annak, hogy megszületett Vlagyimir Iljics Lenin 
– emlékeztetett a pártelnök. Lenin nem azt várta tőlünk, hogy a képét 
kitegyük szobánk falára, hanem, hogy  dolgozzunk a lenini eszmékért.

Lenin biztatott bennünket: „A tőkés rendszer, fokozva a munká-
soknak a tőkétől való függését, létrehozza az egyesített munka 
óriási hatalmát. A kapitalizmus győzött az egész világon, de ez 
a győzelem csak bevezeti a munkának a tőke fölötti győzelmét.” 
Ez a mi hitünk, ez a mi meggyőződésünk.

Mi a mi dolgunk? Nem feladni, nem félre lépni, a nap huszon-
négy órájában keresni az új megoldásokat. Öreg fa vagyunk, de 
ezen a fán is vannak friss hajtások. 

Ennek szellemében készüljünk a jövőre! Hosszú még az út az új 
világ felé, de végig megyünk rajta. Ezt üzenjük barátainknak és 
ellenfeleinknek itthon és világszerte.
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Buta, beteg nemzedék nő fel
Botta Melinda írását adjuk most közre. Ő a Munkáspárt alapítói közé tartozik. Már 
1989 őszén részt vállalt a párt szervezésében. A Központi Bizottság tagjaként aktív 
részt vállalt a párt politikájának kidolgozásában. Gondolataival, írásaival segítet-
te a Munkáspárt eszmei színvonalának emelését. Emlékezetes előadásokat tartott a 
Szabó Ervin Akadémián. Részese volt a párt története első elméleti feldolgozásának. 
Thürmer Gyula a 28. kongresszuson köszöntötte Botta Melindát 60. születésnapja al-
kalmából. Gratulálunk, Melinda!

Nem tudom, emlékeznek-e még Bokros Lajosra, a csomagjával 
meg a bajuszával. Sokan sok kárt okoztak az országnak a hi-
bás politikájukkal, de még egy olyan nemzetvesztő, mint ez a 
bajuszos hóhér, nincs több a rendszerváltás óta megélt magyar 
történelemben. Az a baj, hogy a bajuszos hóhér már szivárog 
visszafelé, újabb bástyákat dönteni romba, amelyek még valamit 
őriznek emberi méltóságunkból.

„A rezsicsökkentéshez is hozzá kell majd nyúlni, mert a vesz-
teségek olyan szintet kezdenek elérni, amely akár szétverheti 
mind a költségvetést, mind az alapellátást. A helyzet tarthatat-
lan” – mondja. Mi ez, csak nem pénzügyminiszternek készül??? 
Semmi feltételes mód? Hogy „ha újra miénk lenne az irányítás”? 
Vagy esetleg „hozzá kellene nyúlnia a leendő kormánynak”? 
Nem, ő már ott is van a kormányrúdnál, és már intézkedik is.

1995-ben, amikor megalkotta 25 pontos megszorítási cso-
magtervét, egyrészt azt hirdette meg, hogy az anyagi helyzettől 
független juttatások a jövőben csak a rászorulóknak járjanak, 
akiknek ezeket kérvényezniük kell, rászorultságuk bizonyításá-
val. Akkoriban a magyar ember még nem volt kéregető fajta, 
elég sokan szégyenkezni kezdtek szegénységükért, nem kíván-
ták hirdetni. Szóval nemcsak a nem rászorulókat fosztotta meg 
egy apró segítségtől, hanem a szégyenkezőket is.

Abban az időben még nagy pénz volt az a 16 millió forint, 
amit bezzeg minden rászorultság nélkül zsebre tett afölötti fáj-
dalmában, hogy a Budapest Bank elnöki pozíciójáról kényte-
len volt lemondani. Csóró pénzügyminiszterként tengette élete 
következő szakaszát, szegény. Amíg arról is le nem mondott. 
Érdekes, mi, mezei munkavállalók nem szoktunk végkielégítést 
kapni, ha egy állást egy jobb állásért önként otthagyunk, és fő-
leg nem 16 milliót. 

De én személyesen nem ezért haragszom rá. Ez csak adalék 
az ember megítéléséhez. A rettenetes bűne, amit Magyarország 
fejlődése ellen elkövetett, az iskolák és a kórházak tönkretéte-
le. Az ő csomagjáig ez a két ágazat állami (önkormányzati stb.) 
fenntartást élvezett, szinte védett volt. Hát, liberális gazdaság-
politikában ez megengedhetetlen. Ahol verseny van, ott min-
denkinek versenyeznie kell. Eldördül a startpisztoly, indul a fu-
tás, hagyj abba mindent, menj és fuss. Annyi pénzt fog kapni a 
munkahelyed arra, hogy téged megtartson, amennyire jó helyen 
végzel a futásban. Iskolaigazgatók, kórházigazgatók! Hagyjátok 
abba a tanítás és a gyógyítás szervezését, gyertek ki futni, kü-
lönben be lesztek zárva. 

Nem futunk! Igazgatunk, az a dolgunk! – mondhatták volna, 
de elhitték, hogy egy tanult közgazdász jobban tudja. Nem vet-
ték észre, hogy a közgazdasághoz hiába ért jobban, akkor sem 
neki kell irányítania az életünket. Hiszen nem bankjegykötegek 
vagyunk, akikből sorban ki kell huzigálni a bankjegyeket, ha-
nem emberek, és emberekkel foglalkozó intézmények, és mel-

lesleg a jövőnk zálogai.
Ki is mondta ez a bajuszos hóhér, hogy ideje, 

hogy az orvosok és a tanárok kiessenek az eddig 

megszokott biztonságukból, és elkezdjenek beszállni a verseny-
be. Nem járja, hogy ők védettebbek legyenek, mint a gazdaság 
többi szereplői. Nos, sikerült. Jelenleg haldoklik mindkét ága-
zat. A mindenkori oktatási miniszter már nem tudja hova csök-
kenteni a tananyagot, hogy a gyerekeket valamilyen ürüggyel 
mégiscsak iskolába járassa. Betegnek meg jobb nem lenni, mert 
amíg esélyed van a gyógyulásra, úgysem jutsz ellátáshoz. 

Ne engedjük vissza ezt a kártevőt az életünkbe! Igaz, a leír-
taknál nagyobb kárt már nem tud okozni.

Botta Melinda 
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ségüket, és a hazájuknak tett esküjükhöz hűen harcoltak a nyu-
gati, a német gyilkosok ellen. Nem sikerült volna e hőstett, ha 
nem testvérként harcolnak. Ha az orosz, az ukrán, a belorusz 
és a távol-keleti nem egy szív és egy lélek, ha nem mind a fő 
ellenség, a fasiszták ellen küzd. Vannak a fi lmben torzsalkodá-
sok is, van vallási, ideológiai, etnikai, társadalmi különbség, és 
féltékenység is, de ez sosem jelenthet önzést, ami a túlélésüket 
jelentő harci sikert veszélyeztetné. Ezek mind együtt sem ke-
rekedhetnek fölé annak az erőnek, amit a Szovjetunió testvéri 
népei képviselnek az ellenséggel szemben.

És a rejtett humor sem hiányzik, ha mégoly szörnyű is a tör-
ténet. A táborparancsnok jöttére ijedten fi gyelmeztető tolmács-
lánynak, „jön a parancsnok…” szavaira mosolyogva feleli egyik 
hősünk, hogy „a mi parancsnokunk Moszkvában van”. Ez az 
üzenet sok millió embernek szólhatott, akik otthonaiktól és ha-
zájuktól bár messze kerültek, de nem felejtették el, hogy az első 
és legfontosabb feladat legyőzni a fasizmust, s ennek a záloga 
hűség a hazához, hűség a közös gyökerekhez, közös történelem-
hez, közös értékekhez.

Jó mozit, jó szórakozást!
K  Z
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A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

Új cikksorozattal jelentkezünk, melynek 
minden részében egy fi lmélményt aján-
lunk, sajátos kiegészítéssel.

A T-34 című, 2018-ban készült fi lmet az 
orosz fi lmiparnak köszönhetjük. Sokban 
különbözik a szovjet időkből ismert há-
borús fi lmektől. Először is nem a gúnyo-
san „mindig lőnek, de sosem töltenek” 
kategóriába tartozik, másrészt pedig a 
21. században már elérhető digitális ef-
fektekben is gazdag, ami a képi elemeket 
gyakran észrevehetetlenül egészíti ki, fo-
kozva az élményt.

Az alaptörténet, hogy egy harckocsi 
személyzete a fogság során egy német-
országi koncentrációs táborba kerül. A 
szovjet csapatok túl gyorsan közelednek 
a „Birodalom” felé, így a tapasztalat-
lan, fi atal páncélosok kiképzésére a szovjet hadifoglyok kö-
zül válogatnak gyakorló személyzetet. A hadizsákmányként a 
németek birtokában lévő, legújabb fejlesztésű T-34 harckocsit 
kell a foglyok közül kiválogatott személyzetnek üzemképessé 
tenni, majd pedig agyaggalambként részt venni a náci katonák 
lőkiképzésén. Az orosz parancsnok, a belorusz vezető, az ukrán 
töltő és a távol-keleti irányzó előbb nem szívesen vág bele a ka-
landba, de a szovjet csapatok közeledte reményt ébreszt bennük, 
hogy a táborból kitörve talán eljuthatnak a sajátjaikhoz. Termé-
szetesen el sem lehet képzelni egy fordulatos, kalandokkal teli 
fi lmet szerelmi szál nélkül, amire a táborban fogolyként tartott 
tolmácsnő és a szovjet páncélos tiszt között kialakuló vonzalom 
szolgáltat lehetőséget.

A háborús fi lmek általában, ha mégannyi viszontagság után 
is, de jól szoktak véget érni, erre példa a T-34 is. Itt is a tank 
legénysége kitör a lágerből, 100 kilométereket rohan kelet felé, 
csatlakozni az övéikhez, miközben minden irányból nácik ül-
dözik őket levegőben és szárazföldön egyaránt. Találkoznak az 
emberi természet legmélyebb aljasságával és nemes jólelkűség-
gel, gyáva és hősies szereplők kerülnek elő és tűnnek el gyors 
ütemben. Míg végül, mint egy klasszikus western utolsó előtti 
jelenetében, a szovjet és az őt üldöző német tank egy hídon áll 
egymással szemben, a végső, halálos összecsapásra felkészülve. 
A klasszikus westernekben a főhős ellovagol a naplementébe, 
amire itt semmiképpen nem kerülhet sor, hiszen a mi hőseink 
kelet felé tartanak.

Megéri megfi gyelni, hogy a fi lm 2018-ban készült. Ekkor már 
a NATO és az EU láthatatlan kezének segítségével túlvagyunk 
az ukrajnai puccson és javában mozgolódik a belorusz ellenzék. 
A nyugati sajtóból ömlik a vádaskodás Oroszország és Belorusz 
felé, az ukrán kormány pedig elvtelen követelésekkel lép fel az 
Európába szállított földgáz tranzitdíjának felemelése reményé-
ben. Az egykori testvérek, a Szovjetunió szláv népei között, nyu-
gati sugallatra, egyre mélyülő szakadék van kialakulóban.

Ekkor kerül a mozikba a fi lm, ami bemutat egy heroikus 
történetet, egy igazi hősi eposzt pár egyszerű katonáról, akik 
a történelem legszörnyűbb időszakában is megőrizték ember-

Menjünk Moziba!



Mondjunk NEM-et a háborúra, 
mondjunk NEM-et a NATO-ra!

Európa több országában a kommunista pártok és más baloldali erők tüntetéseken, felvonuláson 
tiltakoznak a NATO és az USA háborúja ellen. Vádolják saját kormányaikat, amelyek kiszolgálják 
a NATO-t és Amerikát.
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