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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

Válasz az Azonnalinak
Ez jó, de kevés! Ma már többre van szükség! Az ország vezető-
inek tudniuk kell, hogy az emberek többsége Oroszországnak 
ad igazat, és nem Amerikának.  

A liberális ellenzék nem megegyezést akar, hanem legyőzni 
akarja Oroszországot. Az amerikaiak világuralmát akarja, bíz-
va abban, hogy az önállóságától megfosztott Magyarországon 
ők lehetnek a nyugat helytartói. 

Az emberek tudják, hogy az EU buta és korlátolt politikusai 
felelősek az energiaválságért, az infl ációért. Felsőbbrendűnek hi-
szik magukat. Háborút, szankciókat erőltettek a népekre.

Az emberek mindent tudnak, de nem mennek ki az utcára. 
A mi dolgunk, hogy felhangosítsuk a hangjukat. A mi dolgunk, 
hogy teret adjunk mindenkinek, akinek véleménye van. Háború 
van, sőt a globális pusztulás réme fenyeget bennünket. Ilyenkor 
nem kajánkodni, nem humorizálni kell, hanem őszintén beszélni. 

Igen, a Munkáspárt május elsejét is arra használta, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium előtt felszólítsa a kormányt: ne tegye-
nek több engedményt a nyugatnak! Ne engedjék ide a NATO-t! 
Tárgyaljanak az oroszokkal, a kínaiakkal! Bármennyire is nehéz, 
keressék meg Magyarország új helyét a világban.

Május elseje óta számos időközi választáson is elindultunk.  
Csak azért, hogy minél több embernek elmondhassuk: ha foly-
tatódik a háború, minden drágább lesz, az életünk drasztiku-
san romlani fog. Követeljük hát együtt a békét!

Mi magunk is keressük, hogy van-e más lehetőség a világ-
ban. A háború kezdete óta folyamatos kapcsolatban vagyunk 
az orosz és a belarusz politikai élet számottevő tényezőivel.  
Elmondtuk, hogy mi a magyar nép oldalán állunk, de tudjuk, 
hogy a békéhez egy út vezet: a megegyezés Oroszországgal. 

Elmondtuk a Zelenszkij által betiltott ukrán baloldali erőknek, 
hogy mi nem Ukrajna ellen vagyunk, hanem a fasiszta, naciona-
lista ukrán rezsim ellen. Támogatjuk a háború által elűzött szeren-
csétlen ukrán embereket, de nem támogatjuk a drága kocsijaikon 
fl angáló ukrán gazdagokat, akik elárasztották Európát.

Világosan megírtuk, megmondtuk: elítéljük, hogy a magyar kor-
mány támogatta Ukrajna EU-tagjelöltségét, hogy a Honvédség pa-
rancsnoka Ukrajnába ment. Értjük a nyugati nyomást, de elítéljük. El-
lenezzük, hogy a kormány iskolákat, kórházakat építsen Ukrajnának.

Támogatjuk viszont a magyar külügyminiszter moszkvai 
útját, még akkor is, ha bosszantóan keveset tudunk róla.  Tá-
mogatjuk, hogy Szijjártó miniszter úr kínai partnerével egyez-
tet. Támogatunk minden erőfeszítést, mely Magyarország füg-
getlenségének megőrzését szolgálja.

Az ideológiai vakság, a szűklátókörűség, a primitívség, ami 
kirí az Azonnali cikkéből, nem visz előre.  A Munkáspárt nyi-
tottságot, pragmatizmust, intellektuális igényességet hirdet. 
Ez a válaszunk az Azonnalinak.2

„Jöhet itt rezsicsökkentés-csökkentés, a KATA eltörlése, fel is 
számolhatja a Fidesz az egész demokráciát, Thürmer Gyula Mun-
káspártja egész más dimenzióban létezik: a magát egyetlen valódi 
baloldali pártnak hirdető társaság akciónapot hirdetett hétfőre, de 
nem ám lokális problémákra hívnák fel a fi gyelmet, hanem a há-
ború ellen, illetve a békéért lesznek ott. Már az is nagy dolog a 
Munkáspárttól, hogy május elseje után újra csinálnak valamit. A 
Munkáspárt egyébként messze a legnyíltabban oroszpárti formá-
ció lehet az országban” – írta az Azonnali hírportál, miután hírét 
vették a Munkáspárt július 25-i rendezvényének.

A liberális Azonnali sohasem kedvelte a Munkáspártot, de 
legalább adott magára, és nem süllyedt a primitív propagan-
da szintjére. Most azonban nem tudják megemészteni, hogy a 
Munkáspárt létezik, sőt sok ember baloldali, nemzeti, tisztes-
séges ellenzéki pártként tiszteli.

Nem foglalkoznánk a liberális média primitívségével, ha 
csak rólunk lenne szó. De most Magyarországról, a jövőről van 
szó. Az Azonnali nem lát túl az orránál, és nem érti, hogy há-
ború van. Nem Ázsiában, hanem a szomszédunkban. Nem két 
törpeállam gyilkolja egymást, hanem maguk elé tolva a szeren-
csétlen ukránokat az USA és nyugati világ hadakozik Oroszor-
szág ellen. A tét nem az, hogy mi lesz Ukrajnával, hanem hogy 
mi lesz a világgal.

A Munkáspárt nem azért szánta rá magát, hogy a kániku-
lában kimenjen az utcára, hogy önmagát mutogassa. Azért 
tesszük, mert mások nem teszik. A liberális pártok miért nem 
biztatják a biciklis pizzafutár fi atalokat, hogy ne csak a KATA 
megnyirbálása ellen tiltakozzanak, hanem emeljék fel szavu-
kat a békéért? Miért nem mondják meg őszintén a fi ataloknak, 
hogy nincs egyéni menekülés? Ha belekeveredünk a háborúba, 
a fi atalok se maradhatnak ki belőle.

De mondok mást is. A konzervatív oldal Békemenete márci-
usban biztatta a népet, hogy szavazzanak a Fideszre, és szemé-
lyesen Orbán Viktorra, mert, ha valaki megmentheti a magya-
rokat a háborútól, az éppen ő. 

Most nem kellene kimenni az utcára? Most, amikor a nyu-
gat példátlan nyomást gyakorol a kormányra és személyesen a 
miniszterelnökre. Nem értik, hogy minden egyes engedmény, 
amire a kormányt a nyugat rákényszeríti, közelebb visz a hábo-
rúhoz, és szembe fordítja az embereket a kormánnyal? 

Tisztelet és megbecsülés azoknak a magánembereknek és 
szervezeteknek, akiknek tavasz óta volt bátorságuk kimenni 
az utcára, a Szabadság térre, az orosz követség elé. Volt mer-
szük mondani, hogy a háborút nem az oroszok kezdték, hanem 

a nyugat provokálta ki. Béke pedig nem akkor lesz, 
ha kinyaljuk az ukránok fenekét, és fegyvert adunk 
nekik, hanem akkor, ha kiegyezünk Oroszországgal.
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EU: háborúba vitték 
Európát, fi zetésemelést 
kapnak érte
Az EU 60 ezer bürokratájának 8.5 százalékkal emelik meg a 
fi zetését – adták hírül Ausztriában (https://exxpress.at/). Ursula 
von der Leyen bizottsági elnök jelenlegi 29 205 eurós havi fi ze-
tése – a pótlékokat nem számítva – 31 687 euróra emelkedhet. 
Egy uniós biztos alapbére 23 809 euró, ami a jövőben 25 833 
euró lehet. Tönkreteszik az EU-t, háborúba viszik Európát és 
még jutalmat is kapnak.

Bajban az euró

Belarusz: 
a szervezett dolgozók 
abszolút többsége 
Lukasenko mellett

Ne ugráljon a nyugat!Figyelmeztető 
érdekesség

Európában Szentpétervár az egyetlen olyan fővá-
ros, amelyet a történelem során soha nem foglaltak 
el idegen csapatok.  Szentpétervár 1712-1917 között 
Oroszország fővárosa volt.   Apró érdekesség, de ér-
demes odafi gyelni. Különösen ma, amikor nyugaton 
sokan szeretnének orosz városokat elfoglalni.

A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bírósága betiltot-
ta az úgynevezett Belarusz Független Szakszervezetet. 
A szervezet a 2020. évi elnökválasztások után utcai 
rendezvényeken arra biztatta az embereket, hogy ne 
ismerjék el a törvényesen megválasztott elnököt, Alek-
szandr Lukasenkót. Nyíltan a fennálló alkotmányos 
rend megváltoztatására agitáltak. A bíróság döntése 
szerint a Belarusz Független Szakszervezet a szakszer-
vezeti törvénnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet 
fejtett ki. Ennek a szervezetnek mintegy 5 ezer tagja 
van, míg a Belarusz Szakszervezetek Szövetségének 4 
millió. Ők támogatják Lukasenko elnököt.

Ne ugráljon a nyugat! Leegyszerűsítve ezt üzente Teheránból Putyin 
orosz, Erdogan török és Seyyed Ebrahim Raisi iráni elnök. A szíriai hely-
zet rendezésére jött létre Oroszország-Törökország-Irán hármas szövetsé-
ge. Teheránban megerősítették a három ország együttműködését, sőt az 
együttműködést kiterjesztik más politikai és gazdasági területekre. Irán 
lakossága 85,6 millió, Törökországé 78,7 millió, Oroszországé 143 millió. 
Nem nagyon kellene a nyugatnak ugrálnia. Egy új világ formálódik. 

Csak a vak nem látja, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háborút az 
Európai Unió gazdasági meggyengítésére használja. Amerika maga alá 
akarja gyűrni az európai országokat. A kínai China Daily 
karikaturistája szerint a dollár darazsai „szétcsípik” az eu-
rót. Lapzártakor 1 US dollár 0,98 eurót ért.
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Undorító: 
magyar katona 
veri szét 
a tömeget 
Koszovóban

Minimálbérek: 
kezdődik 
az új csata

Szijjártó úr, 
hagyja békén a kommunizmust!

Be a top 100-ba!

„Komplex tömegoszlatási feladatot hajtott 
végre zárógyakorlatán a KFOR-misszió 
27. váltása július 21-én, az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár gyakorlóterén” – ol-
vasható a HM híroldalán. Gratulálunk a ma-
gyar katonai vezetésnek! Nem is találhattak 
volna szebb és nemesebb feladatot a magyar 
katonának, mint idegen országban szétver-
ni a tömeget! Undorító! Vegyük már észre, 
hogy mi történik!

A szakszervezetek a minimálbér 
8-13 százalékos növelését akar-
ják a jövő évre. Legalább 20 ezer 
forinttal kellene emelni a mini-
málbért jövőre – nyilatkozta Pal-
kovics Imre, a Munkástanácsok 
Országos Szövetségének elnöke.

A meleg megártott a külügyminiszternek. Hülyeségeket beszél. „Az alacsony 
adók jelentette versenyelőny bürokratikus módon történő elvétele a kommu-
nizmusra emlékeztetne, a globális társaságiadó-minimum bevezetése ilyen 
szempontból is tisztességtelen lenne” – hangoztatta a tárca közleménye szerint 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt szerdán Washingtonban. 
A globális adó a kapitalizmuson belüli harc kifejezése, a nagy hal megeszi a kis 
halat. Semmi köze a kommunizmushoz. Szijjártó úr küzdjön inkább a békéért, 
tárgyaljon az oroszokkal és a kínaiakkal, a kommunizmust hagyja békén!

Idén 99 192-en jelentkeztek valamelyik fel-
sőoktatási intézménybe, közülük 73 805-
en jutottak be valamelyik képzésre, vagyis 
ennyien kaptak üzenetben „mosolygós fejet” 
– mondta a Kulturális és Innovációs Mi-
nisztérium felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkára, Hankó Balázs. Elmondta azt 
is, a világ 25 ezer egyeteme közül az első 
1400-ban tizenegy magyar egyetem szere-
pel. A kormány szeretné elérni, hogy 2030-
ra legyen egy olyan magyar egyetem, amely 

a top 100-ba kerül, és három 
olyan, amely Európa legjobb 100 
egyeteme között szerepel.
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zóknak. Erre emlékeznek a felsoroltak. A 
vezetői értekezlet összességében azzal 
zárult, hogy ősztől tehát folytatni kell a 
kitelepüléseket, kapcsolatot kell tartani a 
néppel, a dolgozókkal, a választókkal, ki-
kérni a véleményüket, s elmondani a mi 
válaszainkat a kérdéseikre. 
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Baranya: 
folytatni kell a 
kitelepüléseket!

Kuba: a Nemzeti Lázadás Napját ünnepeltük

A Munkáspárt Baranya megyei szerve-
zetének vezetősége Kós Zoltán megyei 
elnök vezetésével kihelyezett ülést tartott 
a mohácsi szőlőhegyen. Az értekezleten 
először a Kádár-megemlékezéssel kap-
csolatos élményeket és tapasztalatokat 
beszélték meg.    Általános vélemény 
volt, hogy ebben a hangnemben, ilyen 
tartalommal kell a jövőben a választók 
előtt megszólalni. 

Tájékoztatást kaptak az elvtársak a 
kitelepülések őszre tervezett folytatásá-
ról. Egyetértettek abban, a legfontosabb 
kérdés, hogy legyen béke, üljenek le vég-
re a felek tárgyalni és hallgassanak el a 
fegyverek. A kitelepülések témakörénél 
a háborúellenességet kell folyamatosan 
hangsúlyozni! 

Felvetődtek természetesen kérdések 
és hozzászólások a pedagógusok béré-
vel, az éppen friss KATA-változással és 
ahhoz kapcsolódó megmozdulásokkal, 
vagy a határvadászokkal, mint az or-
szág határainak megerősítésére szolgáló 

újonnan tervezett rendészeti szervvel 
kapcsolatban. 

Elhangzott, hogy a PDSZ, és általában 
a pedagógus társadalom korábban nem 
érezte sajátjának a bányászok, rendvé-
dők, közlekedésiek jogait sújtó változta-
tásokkor mellé állni a szorongatott dolgo-

Fidel Castro vezetésével a kubai forradal-
mi erők először 1953. július 26-án tettek 
kísérletet a Batista-rendszer megdöntésé-
re. A kísérlet nem sikerült, de megvetette 
a kubai forradalmi-felszabadító mozga-
lom alapját. Mint ismeretes, a másik kí-
sérlet már sikeres volt, és 1959 januárjá-
ban győzött a forradalom. Kuba elindult a 
függetlenség és a szocializmus útján.

Erre az eseményre emlékeztek a múlt 
héten Kuba magyarországi nagykövetsé-
gén. Guillermo Vázquez Moreno nagy-
követ köszönetet mondott Kuba magyar 
barátainak a szolidaritásért. A rendezvé-
nyen részt vett a Munkáspárt több vezető-
je és tagja, köztük Thürmer Gyula elnök.

FiFiFidededel l l Caastrororo vezezezete ésévévé elelel a kkkubububaiaiai fffororrararadadadal-
mimi eeerőrőrők kk ele ősőszözör 1919533. jújújúlilil usu 226-6-6-ánánán tettttetetekkk 
kíkísésésérlrleteteteeet a Bataa istaaa-r-r- enendsdsszezezer r mememegdgdgdönönöntététésésésé---
reree. A A A kíkíkísésés rlrletee nnnememem sssikkerere ülülült,t,t, dddee e mememegvgvgvetee ettetete 
a a kukukubababai ii foorrrrrradadadalalalmimimi-f-ffelelelszs ababab dadadítítí ó óó momozga-
loloomm m alalalapapapjájáját.t.t. MMMinii t issmememerereretetetes,s,s  a másikkk kkí-
sésés rlrlrletett mmmáárá sikikkerereresee vvollt, és 19959595  januárjá-
babban n gygygyőzőzőzötttt t a aa fof rradalom. Kuba elindult a
füfüfüggggggetetetlelelensnségégég ééés s s a szocializmus útján.

ErErErrerere aaaz z z esesesemememénénényryryre e emlékeztek a múlt 
héhéhétetetennn KuKuKubababa mmmagagagyayayarorororsrsszzázágiii nnnagagagykövetsé-
gégégén.n.n. GGGuiuiuillllllermomomo VVVázázzquququezezez MMMorororeneneno o o nananagygygy--
kökök vevevet t t kökököszszszönönönetetetetett mmmononondododotttttt KKubububa a mamamagygygyararar 
bababarárárátatatainininakkk aaa ssszozozolililidadadaririritátátásésésértrtrt... A A rerendndndezezezvévévé-
nynynyenenen rrrésé ztztt vvvetetett t t a aa MuMuMunnknkásásáspápápártrtrt tttöbö b b b vevevezezezetőtőtő-
jejeje ééés s s tatagjgjgja,a,a, kkközözöztütütükkk ThThThürürürmememer r r GyGyGyululula a elelelnönönök.k.k.



66

Postaládánkban találtuk
Sok levelet kapunk, írnak hideget is, meleget is

Az utóbbi időben több levelet, észrevételt, megjegyzést kapunk. 
Érdekeseket, kevésbé érdekeseket, dicsérőeket és bántóakat is. 
Köszönjük mindenkinek, hogy írnak. És kérjük, ne hagyják 
abba ezután se! A sok-sok levélből idézünk néhányat, válasz-
ként is, de mint érdekes problémát is, ami másokat is érdekel. 
Itt nem áruljuk el a szerzők nevét, de az interneten név szerint 
válaszolunk.

„Nem kellene-e nekünk is ott lenni a KATA-
tüntetésen? A mi elveink egyeznek a tüntetés céljával, 
hiszen a tüntetés és mi is a dolgozó nép, a magyar nép 
mellett állunk ki.” 

Minden tüntetésnek van három eleme. Egy, valamilyen konkrét 
probléma. Kettő, valamilyen társadalmi csoport, amely érdekelt 
ebben. Három, politikai erők, amelyek az ügy mellé állnak.

Adott esetben a KATA megnyirbálása a probléma. A KATA-t 
a kisvállalkozóknak találták ki, de ezzel visszaélt sok tőkés vál-
lalkozó. A tőkés munkaadó lerázta magáról a munkaadói köte-
lességeket. 

Az emberek, akiket érint a KATA megnyirbálása, nyilván 
csak az azzal a veszteséggel foglalkoznak, amit nekik el kell 
viselniük.

A KATA, mint adóforma nem általában a dolgozó népet érin-
ti, hanem egyes társadalmi csoportokat, döntően az értelmiség 
köréből. A tüntetések fotóin ezt jól lehetett látni. Ez a kör nem a 
Munkáspárttal rokonszenvezik.

A KATA-tüntetést a liberális pártok lovagolták meg. Az el-
lenzék által szervezett tüntetéseket nem támogattuk. Nekik csak 
ürügy kellett, hogy megmutassák magukat. A jelenlegi ellenzék 
nem kínál megoldást az emberek gondjaira. A tüntetések szer-
vezésével félrevezetik az embereket.

Álláspontunk: a nagytőkét, a milliárdosokat kell megadóztat-
ni. Nem csak tőkés cégeket, hanem a milliárdos tulajdonosokat. 
Más szóval: fi zessenek a gazdagok! Ezt mondjuk harminc éve, 
ezt mondjuk ma is.

 

„Mit jelent az, hogy munkás?! A diplomás ember az 
nem munkás? Nézd meg, egy körzeti orvos milyen 

rabszolgamunkát végez! Az úgynevezett munkásem-
ber is azért taníttatja a gyermekét, hogy műveltebb 
legyen, és magas társadalmi rangot érjen el, például 
parlamenti képviselő lehessen! A kommunizmusban 
tele ültették a parlamentet iskolázatlan munkásokkal, 
meg is lett az eredménye! Totális gazdasági csőd!”

Igaza van, a munkás szó nem csak a gyári munkásra vonatko-
zik. Szélesebb értelemben mindenkire, aki a saját munkájából 
él meg, nincs tőkéje, amivel kizsákmányol másokat. Régen más 
szót használtunk: proletár. Ma azt kell felismerni, hogy a kapita-
lizmusban a gyári munkás is, a vasutas is, a patikai eladó, sőt a 
körzeti orvos is a tőkével áll szemben. Azért vannak problémái, 
mert a pénz uralkodik, s nem az ő érdekei érvényesülnek.

Abban nincs igaza, hogy a szocializmus idején „iskolázatlan 
munkásokkal” ültették tele a parlamentet. 1945 után megválto-
zott a társadalom. Aki addig alul volt, felülre került. A szegé-
nyek tömegei kaptak lehetőséget a tanulásra, a fejlődésre. Mun-
kásokból, parasztokból lehettek tudósok, államférfi ak, katonai 
vezetők. Eleinte előfordult, hogy képzetlen emberek kerültek 
vezető tisztségekbe, de csak eleinte.

A szocializmus nem vezetett „totális gazdasági csődhöz”. Ezt 
azok próbálták elhitetni, akik bármi áron rendszerváltást akar-
tak. A világ akkor sem volt egyszerű, a nyugat akkor is nyomott 
bennünket, és voltak hibák is. De a szocializmus megjavítható, 
megreformálható, csak akarni kell. A legjobb példa erre a mai 
Kínai Népköztársaság.

 

„Hiányolom a Munkáspártból, hogy nem túl radi-
kális. A múlt példáira az emberek nem nyitottak. 
A fi atalokat kell megkérdezni, radikálisabb módsze-
rek kellenek!”

A szocializmus évtizedei a magyar történelem részét jelentik. 
Olyan részét, amire sok ember szívesen gondol vissza. Mi nem 
a múltban élünk, új közösségi társadalmat akarunk. Ami jó 
volt régen, az ingyenes egészségügy és oktatás, az emberek 
közötti egyenlőség, a szolidaritás, egymás segítése, azt tovább 
kell vinni. 
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ellenállóképességét. Eleve nehéz lehet ezt a cirku-
szi mutatványnak is beillő kötéltáncot folytatni, mint 
NATO tag és EU tag. Az ember szíve szerint azt mon-
daná, kilépni mindenhonnan, de sajnos nem fair po-
litikusokkal állunk szemben, hanem aljas és silány 
emberekből áll az Unió. Hol vannak már a nagy for-
mátumú politikusok?”

Mi is így látjuk. A mai európai politika intellektuális szín-
vonala mélyre zuhant. Valaha olyan politikusok voltak, mint 
Charles De Gaulle, Willy Brandt, Angela Merkel, Margaret 
Thatcher. Ők is a kapitalizmus politikusai voltak, de képesek 
voltak a nemzeti érdekeket és Európa közös érdekeit egyszer-
re érvényesíteni. 

A problémák persze nemcsak ott vannak, hogy ma mások a 
politikusok. Az Európai Unió, mint intézmény került válságba. 
Az EU lemaradt a technikai-tudományos versenyben az USA-
val és Kínával szemben. Az EU nem képes saját lakosságát rep-
rodukálni, ami nemcsak munkaerőhiányt okoz, hanem defor-
málja a társadalmat. Az EU túl nagy lett, és nem képes kezelni 
a kelet-európai új EU-tagok problémáit.  Az EU mai vezetői 
nagyobb agresszivitással igyekeznek tehetetlenségüket álcázni.

 

És végül egy párbeszéd az internetről:
„Gyula arról is kell szólni, hogy mi van az országban, ahol 

élni akarunk.” írta egy kedves olvasó, Rögtön válaszolt is rá egy 
másik olvasó: „Gyere el és szólj! Ne várd a sültgalambot!” Mi is 
így gondoljuk. Változtatni kell, de változtatni csak akkor lehet, 
ha együtt akarjuk és együtt cselekszünk.
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Mit ért azon, hogy radikális? Üljünk le a Margit híd közepén a 
villamos elé? Csináljunk cirkuszt a parlament előtt? Törjünk be 
a televízió épületébe? Ezeket a módszereket a liberális ellenzék 
már kihasználta, és nem lettek vele előbbre.

A Munkáspárt a kapitalizmus, a tőke uralma ellen küzd. El-
lenfele a tőkés világnak. Ez nem radikális politika? Ki teszi ezt 
a nagy pártok közül? Senki!

Kimegyünk az utcára a háború ellen. Ez nem radikális akció? 
Kinek van még bátorsága ugyanezt tenni?

De mi sem vagyunk elégedettek. Szeretnénk jobban kifejez-
ni azt, ami foglalkoztatja az embereket. 

 

„Igaza van a Munkáspártnak. A mai Ukrajnát 
nem szabad támogatni. Ott születtem, ott nőttem 
fel a szovjetrendszerben. Nem kellett nyelvtörvény 
és nem is volt. Minden nemzet tisztelte egymást és 
békében éltünk egymás mellett Kárpátalján és az 
egész Unióban!”

Mi is így gondoljuk. Cipő, azaz Bódi László, a Republic együt-
tes egykori frontembere, szintén a Szovjetunióból, Kárpátaljá-
ról jött, és mindig szívesen emlékezett vissza. A Szovjetunió, 
mint szocialista ország, egyenlőséget, fejlődési lehetőséget biz-
tosított minden ember, minden nemzetiség számára. Az ukrán 
irodalmat a Szovjetunió tette ismertté. Számos ukránból lehe-
tett országos párt- és állami vezető.

 

„A legaljasabb húzás az Unió részéről történt, a 
jogosan járó kifi zetésekkel gyengítik a kormány 
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Lesz-e háború Ázsiában?
Párizsban tanácskoztak a kommunista pártok

A közelmúltban az európai háború következményeiről, az ázsiai háború veszélyeiről 
tanácskozott több kommunista párt képviselője Párizsban. A Munkáspárt képvisele-
tében Gál Péter vett részt.

Csendben, minden felhajtás nélkül, de egy komoly, nagy jelen-
tőségű dolog ment végbe május utolsó napjaiban, Párizsban. 
A világ minden részeiről összegyűltek a kommunista pártok 
képviselői, hogy megtárgyalják az ukrán helyzetet, annak kö-
vetkezményeit a világ politikai és gazdasági helyzetére, illetve 
befolyását az ázsiai helyzetre. Jelen voltak itt az ukrán, lett, len-
gyel, olasz, német, belga, svájci, orosz, egyesült királyságbeli, 
francia, egyesült államokbeli és még sok más ország pártjainak 
képviselői. Jelen voltak még ezen kívül több nemzetközi szer-
vezet képviseletében is. Ez a téma láthatóan bármely országban 
felvetődhetett volna, mivel az érdeklődés és a rendezvényhez 
való hozzáállás nagyfokú komolyságra vallott.

Nem véletlen az ázsiai vonatkozás sem, mivel a szervező a Ko-
reai Népi-Demokratikus Párt volt, akik Dél-Koreában dolgoznak a 
közösségi társadalom megteremtésén, és nem utolsó sorban orszá-
guk és nemzetük újraegyesítésén. El kell ismernünk, ez a párt ha-
talmas munkát vállalt magára, amikor a dél-koreai kemény politikai 
légkörben úgy döntött, hogy felvállalja nézeteit, nem alkuszik meg 
önmagával a nyugat kedvezményei vagy egy kis támogatás kedvé-
ért. Többször voltak kénytelenek pártjukat újraalapítani, a jelenlegi 
formában 2016 óta üzemelnek. Tagjaikat rendszeresen letartóztat-
ják, folyamatosan üldözik, ahol lehet, korlátozzák működésüket.

Ezt a „Kommunisták Világkonferenciáját” nem azért szer-
vezték és valósították meg, hogy valamiféle közös dokumentum 
kerüljön kiadásra, vagy közösen dolgozzunk ki egy akciótervet. 
Ennek a célja elsősorban az ismerkedés, a helyzetről alkotott 
kép, egymás véleményének meghallgatása. Vannak ideológiai 
ellentétek a pártok között, vannak módszerbeli hatalmas elté-
rések. A mi feladatunk itt az volt, hogy meg tudjuk találni a 
közös hangnemet, amin talán elkezdődhet egy gyümölcsöző 
nemzetközi együttműködés, hogy a pénz uralmát megtörni kí-
vánó, a tényleges szabadságért, a tőke egyeduralma ellen fellépő 
nemzeti pártok ne legyenek egymagukban saját országukban az 
uralkodó rendszerek elnyomásában sínylődve, hanem egymást 
segítve valósulhasson meg az új világrend.

Fő kérdés, ami felmerült: lesz-e Ázsiában is háború? Ki-
terjednek-e a feszülő konfl iktushelyzetek gyújtására alkalmas 
szikrák arra a világrészre? Fognak-e ott is dörögni az ágyúk, fel-

fénylik-e a kard pengéje? Láthatjuk, hogy a NATO, az Egyesült 
Államok beálltak Ukrajna mögé, amit nem egykönnyen ereszte-
nek el a hatalmas veszteségek ellenére. Persze nem NATO-kato-
nák, hanem ukrán katonák veszteségei, amikről beszélünk. Mi 
is az a pár száz, pár ezer nemzetközi légiós, aki elesik a keleti 
harctereken a több tízezer orosz-ukrán katonához képest, akik 
nap mint nap halnak hősi halált az összeütközésekben? De nem 
is ez a lényeg most. Nem engedhetik el ezt az országot, erre 
komoly fi gyelmet fordítanak, az esetleges továbbterjedésre nagy 
összegeket költenek és a fókusz erre a hadszíntérre irányul. 

Mi van ugyanakkor Ázsiában? Ott is vannak érdekek, me-
lyek nem egyeznek meg az amerikaival. Kína, a KNDK szint-
úgy szeretnének érvényesülni. Amíg az orosz medve lefoglalja 
a fi gyelmet Kelet-Európában, addig ezeknek az országoknak le-
hetőségük van lépéseket tenni saját biztonságuk megerősítésére. 
Erre Kína kidolgozta az új biztonsági zónák tervét, melyet több 
ütemben szeretne megvalósítani, ahol azonban már az első ütem 
részét képezi a tajvani sziget és Dél-Korea ellenőrzés alá vonása. 
Ennek megvalósítása során, természetesen nem maradhat néma 
a „nyugati világ”! Vagy mégis? Van-e ereje, politikai akarata a 
NATO-nak, az Egyesült Államoknak bármit is felhozni ez el-
len? A másik szövetség megerősítette barátságát, még újabb ta-
gok is csatlakoztak hozzájuk. Mit láthatunk azonban a „nyuga-
tiaknál”? Súlyos gazdasági válság, széthúzás, feszültségek. Egy 
biztos, egy új világ küszöbén állunk, de egyelőre a lőporfüsttől 
nem látjuk, milyen ajtón lépünk be, hova fognak vezetni a dol-
gok. Ez az új világ új lehetőségeket biztosít nekünk, hogy végre 
kezünkbe vegyük az irányítást, és megteremtsünk egy új társa-
dalmat, ahol nincs kizsákmányolás, és mindenki saját nemzete 
boldogulására dolgozhat a tőkés pénztárcája helyett!

Ilyen és ehhez hasonló kérdések tárgyalása zajlott a konferencia-
teremben, a kávézókban, éttermekben, este a boros pohár mellett 
ebben a négy napban Franciaországban, ahol pártjaink képviselői 
voltak. Négy nap telt megfeszített munkával, nagyon kevés alvás-
sal. Megérte azonban, mert találkoztunk olyanokkal, akikkel már 
rég együttműködünk, de sajnos a távolságok miatt nem sok lehető-
ségünk van látni egymást élőben, illetve rengeteg új arcot ismer-
tünk meg, akikkel vélhetőleg új együttműködési lehetőségek nyíl-
nak meg. Egy új rendszer, új kihívásaival új munkamódszereket 
igényel, aminek az alapjait lehet, épp most fektettük le.

G  P



99

Az időzített bombák és taposóaknák itt ketyegnek körülöttünk

Őszintén a vízhiányról
Az aszályról beszélt a napokban az agrárminiszter. Elpanaszol-
ta, hogy a vízhiány a búzára már nincsen hatással, de a nap-
raforgó és kukorica válságos állapotban van. Ezt, akinek csak 
egy zsebkendőnyi kertecskéje is van, érzi a saját bőrén, hiszen 
locsolás nélkül már nem lennének benne növények.

Pártszimpátiától függetlenül osztogatják a Facebook-használók 
a képeket a kiszáradt Vekeri-tóról Debrecenben, a kiszáradó 
Fertő-tóról, az átléphető Zagyva folyóról. És a hírek és képek 
osztogatása mellett sopánkodnak.

Egyesek szerint a kormány tehet mindenről, mások a klímavál-
tozást emlegetik. Kevesen összekapcsolják a klímaváltozást a 
tőkés társadalom kapzsiságával, az ipari termelés környezetká-
rosító hatásaival.

Azt viszont nem olvashatjuk sehol, hogy a rendszerváltás előtt 
volt egy nagyszabású terv, már kezdeti építési stádiumban, amit 
bős–nagymarosi vízlépcső néven ismert a világ, s az egyik 
rendeltetése éppen az lett volna, hogy ne legyen ilyen kiszol-
gáltatott az ország az aszályos időszakban. Meg persze a tiszta 
vízienergiatermelési lehetőség is jól jönne napjainkban. 

Azt sem olvashatjuk, hogy a rendszerváltásnak nevezett csi-
bészség egyik fő témája volt eme építkezést bírálni és zászlóra 
tűzni a tervek megtorpedózását. Azok a polgárok, akik akkor 
bedőltek a politikusok hazugságainak és elmentek tüntetni Bős-
Nagymaros ellen, és azok a politikusok, akik többek között en-
nek a programnak a támadásával kerültek be a köztudatba és 

csináltak politikai karriert – annak árán, hogy az előbbi módo-
kon hátrányba és kiszolgáltatott helyzetbe hozták országunkat a 
térségünkön belül –, most mégis képesek tükörbe nézni? Vagy 
fel sem fogják, hogy mindezek a problémák – vízhiány, energia 
kiszolgáltatottság – fel sem merülnének?

Eszükbe kell juttatni az óriási felelősségüket, orruk alá dörgöl-
ni, hogy miattuk vagyunk most ebben a helyzetben. Tudnia kell 
a választóknak, hogy a 32 év alatt élesített időzített bombák és 
taposóaknák itt ketyegnek körülöttünk, s ezért mind a rendszer-
váltás, a rendszerváltók és az őket lelkesen támogató, felelőtlen 
választók a hibásak!

K  Z
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Száz éves a Japán Kommunista Párt
100. születésnapját ünnepelte a Japán Kommunista Párt (JKP). 
A pártot 1922. július 15-én hozták létre. Az alapításban nyolc el-
szánt baloldali személyiség vett részt, Tokió Sibuja kerületében.

A párt a legrégebbi múltra visszatekintő japán politikai párt. 
A tőkés erők illegalitásba kényszerítették 1945-ig, de felszámol-
ni nem tudták. A JKP 1945 óta is folyamatos részvevője a po-
litikai életnek, parlamenti frakcióval és számos önkormányzati 
pozícióval rendelkezik.

A JKP 1946 óta folyamatosan tagja a japán parlamentnek. 2021-
ben 4,2 millió ember, a szavazók 7,2 százaléka választotta őket.

A JKP élén a japán és a nemzetközi kommunista mozgalom 
olyan ismert személyiségei álltak, mint Kenji Miyamoto (1958-
82), Tetsuzo Fuwa (1982-87, majd 1989-2000). A párt vezetője 
2000 óta a jelenleg 68 éves Kazuo Shii.

A Munkáspárt kapcsolatban áll a JKP-val. Pilajeva Marina, a 
KB tagja részt vett a párt egy korábbi kongresszusán és Thürmer 
Gyula vezetésével munkáspárti küldöttség is járt Japánban. A Mun-
káspárt Központi Bizottsága levélben köszöntötte a jubiláló JKP-t.

A német demokrácia a valóságban

K  S

Augusztus 17-én lesz a 66. évfordulója annak, hogy 
1956-ban a „német demokrácia dicsőségére” betil-
tották Németország Kommunista Pártját (KPD). 
1956-ban már nem a hitleri időket éltük, a hábo-
rúnak is vége volt, de a német tőkésosztály még-
is rászánta magát erre. A KPD-nek akkor 85 ezer 
tagja volt. 

A KPD 1919. január elsején alakult meg. A KPD-t 
először Hitler tiltotta be 1933-ban. 1945-ben a szö-
vetséges hatalmak engedélyezték a párt működését.

A betiltás után a párt területi helyiségeit megszáll-
ta a német rendőrség, a vezetőket letartóztatták, a 
párt vagyontárgyait elkobozták. Max Reimann, a 
KPD elnöke a Német Demokratikus Köztársaságba 
menekült a letartóztatás elől. A KPD betiltásáról 
hozott határozatot sohasem törölték el. 1968-ban 
létrejött a Német Kommunista Párt (DKP), amelyet 
a tőkés hatalom megtűr. 

M  R „V    !” A KPD   1933-
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san éhen halunk, egy olyan háború miatt, ami egy tőkés nagy-
hatalom érdekeit szolgálja az amerikai kontinensen. Mégis a mi 
felelősségünk ellátni azokat az embereket, akik a háború elől a 
mi országunkba menekülnek, dolgozzunk értük is, miközben a 
családunknak alig jut? Mi építsük majd újjá Ukrajnát miközben 
a saját otthonunkat nem tudjuk felújítani a megnövekedett építő-
anyagárak miatt? Pedig ez is a mi terhünk lesz. 

A kormány most miért nem tart a számára annyira fontos 
nemzeti konzultációt?

Nagyon szívesen megadom hozzá a hat kérdést!

Akarunk-e nyugati jövedelmet, ha már az árak is nyugatiak?
IGEN
Akarunk-e létbiztonságot? 
IGEN!
Akarunk-e biztonságos jövőt a gyermekeinknek? 
IGEN!
Akarunk-e azonnali árstopot minden termékre? 
IGEN!
Akarunk-e azonnali fegyverszünetet és diplomáciai 
tárgyalásokat? 
IGEN! 
Ki akarunk-e lépni az EU-ból és a NATO-ból? 
IGEN! 

Itt az ideje, hogy a Miniszterelnök úr megkonzultálja a magyar 
népet ezekben a kérdésekben! Remélem, meghallják odafönt a 
hangunkat, mert igenis van beleszólásunk a saját életünkbe! Ne 
támogassunk egy olyan háborút, amiből ígyis-úgyis vesztesen 
jövünk majd ki a végén!
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Miniszterelnök Úr, most konzultáljon a magyar néppel! 
Ellehetetlenedik az életünk, gyermekeink jövője
Azt kívánjuk, hogy az országban mindenütt legalább annyi demokrácia legyen, mint amennyit mi itt biztosítottunk, mondta Thürmer 
Gyula a Munkáspárt július 25-i monstre rendezvénye végén. 14 beszédet hallottunk. A szónokok sokban különböztek egymástól, de 
közös volt a szándék: a béke és az ország jobbítása.

A felszólalók között volt Kovács Istvánné, Tímea is, nagycsaládos édesanya, aki mellesleg a Munkáspárt fi atal munkatársa. 
Tanulságos beszédéből idézünk ma. Későbbi számainkban sorra vesszük a többi felszólalót is.

„Örülök, hogy ma én is itt lehetek és nyilvánosan véleményt for-
málhatok a saját szemszögemből jelenlegi magyar helyzetünk-
ről, ami valljuk be őszintén, eléggé szélsőségessé kezd válni. 
Nem vagyok politikus, vagy közgazdász, igazából egy nagycsa-
ládos édesanya vagyok, igazi anyai ösztönökkel és látom, hogy 
egyre inkább lehetetlenedik el az életünk, a gyerekeim jövője. 

Túléltünk több covid hullámot, az azt kísérő korlátozásokat, 
megtanultunk együtt élni vele, elfogadni. Mindenki tette a dol-
gát. A pandémiának köszönhetően rengeteg új tulajdonságra is 
szert tettünk. Belekóstoltunk az oktatás szépségeibe, a háziorvos 
feladatait is elláttuk, vagy éppen magánnyomozóként tártuk fel 
az élesztőhiány okát, hogy néhányat kiemeljek. Persze már bá-
nom, hogy nem kezdtem KATA-s vállalkozásba, mert a maszkok 
gyártásából biztosan nagy nyereségre tettem volna szert, de saj-
nos erről is lecsúsztam. Viszont örülök, hogy volt, aki a fertőt-
lenítőszerek, maszkok sokszoros árából hasznot tudott szerezni.

Viccet félretéve, minimálközeli jövedelemből élek a családom-
mal hónapról-hónapra, már érezhető volt a pandémiás időszakban 
is, hogy az árak kúsznak felfelé, de nem panaszkodtunk.

Erre Édesanyám 50. születésnapján jöttek a hírek, hogy a 
szomszédban kitört a háború. Akkor még bele sem gondoltam, 
ez mivel fog járni. Azóta természetesen sikerült megvilágosod-
ni. Az országgyűlési választásokig, a kormány szépen tartot-
ta magát az ígéreteihez, bevezette az üzemanyagárstopot, ezt 
a növekvő élelmiszerárakra is átvezette, kaptunk hatósági áras 
alapélelmiszereket. Mellette lassan csillagászati árat fi zetünk 
minden másért. Ilyen árak mellett nem tudom megvenni például 
a gyümölcsöt, ami elengedhetetlen a gyerekek egészséges fej-
lődéséhez. Tegyük hozzá, hogy a kormány mekkora hangsúlyt 
fektet a családpolitikára… 

Az árak tovább kúsznak felfelé, mellette az ígért rezsicsök-
kentés fenntartása is elesett. Már csak lakossági piaci áron kap-
juk az átlagfogyasztás feletti energiát.  Ezt ezúton is köszönjük 
a kedves kormányunknak.

Én luxusfogyasztónak számítok, ugyanis a havi villanyszám-
lámon az össz kilowattszám meghaladja az előírt átlagot. De be-
legondolt-e a kormány abba, hogy egy három gyerekes családban 
elengedhetetlen, hogy a mosógép napi szinten be legyen kapcsol-
va? Vagy abba, hogy egy öttagú család számára a villanybojler-
nek több vizet kell felmelegítenie, mint egy kisebb kivitelnek? 
És még csak majd ezután jön a fűtésszezon. Én elhiszem, hogy 
Gulyás Gergelynek nem okoz problémát kifi zetni a havi energia-
számlát, de miért az átlagembereken verik le a terheket?  

Az átlagembernek nem érdeke az orosz-ukrán háború és mégis 
az átlagember szenvedi el a következményeit, ugyanis a politikai 
elitet, valamint a milliárdosokat anyagilag nem fogja megterhel-
ni. Pedig ők a mi munkánkból, a rajtuk levert adókból élnek jó-
módúan. Mi termeljük a hasznot. Nekünk miért nem jár az anyagi 
biztonság joga? Mi tartjuk el az ország nagyjait, miközben las-



Utcára ment a Munkáspárt
Nyolc órás tiltakozó rendezvényt szervezett a Munkáspárt a budapesti Nyugati téren július 25-én. Ösz-
szefogtak a budapesti és vidéki szervezetek. Az országos vezetés tagjai, a párt aktivistái osztogatták A 
Szabadság újságot, beszélgettek a járókelőkkel.

Délután igazi Hyde Park hangulat alakult ki. Thürmer Gyula beszéde után több civilszervezet kép-
viselői tiltakoztak a háború ellen. Amikor nehéz helyzetben van az ország, tiszta, őszinte beszédre van 
szükség – mondta a párt elnöke és szólásra kérte mindazokat, akik rosszul érzik magukat, akik változást 

akarnak. A forróság ellenére sokan ragadták meg 
a lehetőséget. A rendezvény Thürmer zárszójával 
ért véget. Nehéz nap volt, de megérte – mondta. 
Nemes célokért mentünk az utcára, tettünk vala-
mit a békéért, a megegyezésért Oroszországgal, a 
terhek igazságos elosztásáért.


