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MI A BAJUNK UKRAJNÁVAL?
Nekem személy szerint semmi bajom Ukrajnával, az ukrán
emberekkel pedig pláne nincs. Ismerek egy csomó ukrán
embert, rendesek, dolgosak, mi bajom lenne velük?
Annál több bajom van a jelenlegi ukrán uralkodó elittel.
Először is utálom, ha hazudnak. A mostani ukrán vezetés
hülyének nézi a világot. Azt akarja elhitetni, hogy a szocializmus
idején mindenki nyomorgott, Moszkva kizsákmányolta az
ukránokat, elfojtották a nemzeti kultúrát, az ember nem
érezhette magát ukránnak.
Jártam a szocializmus idején is Kijevben, sőt Kárpátalján is, és
nem mondhatnám, hogy éhezőket láttam volna. Az emberek
dolgoztak, éltek, nem rosszabbul, mint bárhol a Szovjetunió területén.
Ukrán területen jelentős nemzeti ipar jött létre, a bányászattól kezdve
a hadiiparig. A pénzt a fejlesztésre a közös állam, a Szovjetunió adta
és a szovjet emberek vették meg a termékeket.
Utálom, ha üldözik azokat, akiknek nem tetszik a kapitalizmus
és felemelik szavukat ellene. Az Ukrán Kommunista Párt
az ukrán parlament egyik legerősebb pártja volt. A hatalom
támadta, korlátozta, de semmivel sem tudták a kommunisták
erősödését megakadályozni. Erre egész egyszerűen nem
engedték őket indulni a választásokon. Most pedig erkölcsileg
és ﬁzikailag is fel akarják számolni őket.
Utálom, ha valaki azt mondja: Hitler volt a jó ﬁú, Sztálin a rossz.
A második világháború idején az ukrán nép sokat szenvedett.
A német megszállók mindent megtettek, hogy az ukránokat az oroszok
ellen, s főleg a kommunisták ellen uszítsák. Volt, akit sikerült, de
a többséget nem. Az ukránok többsége tudta, hogy a szovjethatalom
nem nyomort hozott nekik, hanem éppen ellenkezőleg, a nyomorból
emelte ki őket. A németek nem jót akartak az ukrán népnek, hanem
uralkodni akartak felettük.
A mai ukrán vezetés szemében Sztyepán Bandera a hős, aki
a Szovjetunió ellen szervezte nacionalista osztagait, rombolt,
ölt, pusztított, együttműködve a német fasisztákkal. A mai
ukrán vezetésnek nem a felszabadító szovjet katona a hős, nem
az ukrán partizán, hanem a fasiszták kollaboránsai. Tehát Hitler
korunk hőse, éljenek a fasiszták?
Utálom az elvakult, buta nacionalizmust. Nem bánom, ha
a saját szájuk íze szerint átírják a történelmet. Tőlem nyugodtan
mondhatják, hogy az első ember a Földön ukrán volt, hihetik,
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hogy évezredek óta ukránok élnek itt, és minden, ami van,
ahhoz az oroszoknak semmi közük. A papír elbírja a butaságot,
a tudománytalanságot, az idő majd helyre teszi a hülyeségüket.
Az uszítás, a háborús fenyegetés azonban már több mint
butaság. A mai ukrán elit utálja az oroszokat, és nem csak
a fél világot, hanem az egészet, ellenük uszítja. Háborúba sodorja
a világot elvakult nacionalizmusával és oroszellenességével.
Pontosan tudják, hogy a két keleti megye sorsát nem
lehet erőszakkal megoldani. Az ott élők a saját vérükhöz,
az oroszokhoz húznak. Ráadásul a kapitalizmus se tetszik
ott mindenkinek. Ennek ellenére fegyvert kérnek és kapnak
az amerikaiaktól, hogy leverjék őket.
A nacionalizmusból kijut a magyaroknak Kárpátalján.
Az ukrán nacionalizmus csak akkor ér valamit, ha valakit
korlátozhatnak, rugdoshatnak, elnyomhatnak. Persze, kívánatos,
hogy az a nemzeti kisebbség ne tudjon visszarúgni. Az oroszok
vissza tudnak rúgni, a lengyelek is. A magyarok nem.
Legalábbis eddig nem nagyon tudtak. Ebben szerepe volt
a korábbi budapesti kormányoknak. Az MSZP-SZDSZ-kormányok
azt tartották fontosnak, hogy Oroszországgal szemben legyen
egy jelentős erő, amely leköti az oroszokat és nem engedi Európa
felé. Jöjjenek az EU-ba, a NATO-ba, és semmi esetre sem
az oroszokhoz! Az ukránokkal kötött alapszerződés és az azt
követő politika lényegében a magyar és az ukrán tőkés elit
kiegyezése volt. A kárpátaljai magyarság sorsát zárójelbe tették.
A mostani magyar kormány világossá tette: vannak nemzetközi
normák, melyek jogokat adnak a nemzeti kisebbségeknek
az oktatás, a nyelvhasználat és egyéb területeken. Ezeket be
kell tartani. Ha Ukrajna nem tartja be, akkor a magyar kormány
akadályozni fogja Ukrajna ﬂörtjét az EU-val és a NATO-val.
A magyar kormány helyesen járt el, amikor kiutasította
az ukrán konzult, miután az ukránok kiutasították a magyart.
A magyar fellépésnek azonban vannak gyengéi. Nem elég
a magyarságot ért sérelmeket szóvá tenni. Beszélni kellene
a demokrácia ellen elkövetett egyéb bűnökről, például
a kommunisták példátlan üldözéséről. El lehet tűrni a demokrácia
lábbal tiprását csak azért, mert valaki utálja a szocializmust?
Beszélni kellene arról, hogy a háborús uszítás, egy
Oroszország elleni háború semmilyen körülmények között
nem érdeke Magyarországnak. Ki kellene mondani, hogy ezt
a politikát Magyarország nem támogatja.
A függetlenséget hirdető magyar elit azonban kutyaszorítóban
van. Hogy lehet hűnek lenni a NATO-hoz és védeni a magyar
kisebbség érdekeit? Hogy lehet jóban lenni az USA-val, és
elkerülni a háborút Oroszországgal?
A NATO és amerikaiak előbb-utóbb megunják, hogy
civakodunk az ukránokkal, mert nekik ez nem több annál.
De nem is ez a legrosszabb. Történelmünk megannyi példája
bizonyítja, hogy a nagy kérdésekre adott felemás válaszok kárt,
sőt tragédiát okoznak.
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MAGYAR TERÜLETEN ÁT VONULNAK
A NATO-CSAPATOK SZERBIÁBA
Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata
közölte: Szerbiában a NATO katasztrófavédelmi gyakorlatán 35
ország képviselteti magát, a külföldi csapatok zárt konvojban,
rendőri felvezetéssel haladnak át Magyarország területén.
A csapatok szombat délelőtt a Záhony - M3-as autópálya Budapest szakaszon, délután és este az M1-es és az M0-s,
valamint az M5-ös autópálya vonalán haladnak Röszke
irányába. Vasárnap délelőtt az M2-esen és az M0-son, délután
és este az M15-ös autóúton és az M1-es sztrádán, valamint
az M5-ös autópályán közlekednek, szintén Röszke felé. (www.mti.hu)

LMBT-JOGOK VAGY KOSZOVÓ?
Michael Roth, Németország külügyi államminisztere
szeptember közepén Belgrádban tett látogatást. Találkozott
Ana Brnabić szerb miniszterelnökkel, és beszédet mondott
a belgrádi Pride felvonuláson. (https://www.auswaertiges-amt.de)

Nehéz elhinni, de a képen egy nagyhatalom államminisztere
van. Kijelentette, hogy az LMBT-jog, azaz a leszbikusok,
melegek, biszexuálisok és transzneműek joga alapvető emberi
jog, és rosszallását fejezte ki, hogy az EU 28 tagállama közül
csak 14 ismeri el a melegek házasságát. „A szerelem
mindent legyőz,” mondta. Arra azonban nem válaszolt, hogy
Németország miért akarja átjátszani Koszovót, az ősi szerb földet
az albánoknak, de arra sem, hogy jobb élet vár-e a szerb népre
az EU-ban, vagy csak egy EU-gyarmattal több lesz a térképen.
PUTYIN FELROBBANTOTTA A SZOCIALIZMUS
UTOLSÓ BÁSTYÁJÁT
Október 3-án Putyin orosz elnök aláírta az új nyugdíjtörvényt.
E szerint a nők a korábbi 55 éves kor helyett 60 éves korban
mehetnek nyugdíjba, a férﬁak 60 év helyett 65 éves korban.
(https://tass.ru)

Putyin némileg enyhítette az eredeti törvényjavaslatot, amely
szerint a nők 63 éves korban mehettek volna nyugdíjba, és
egyéb kedvező módosítások is történtek, de a lényeg nem
változott. Az orosz tőkésosztály megszüntette a szocializmus,
a Szovjetunió szinte utolsó vívmányát, az emberek számára
kedvező nyugdíjrendszert. Lám, hiába van a Kreml tornyán
vörös csillag, belül már a pénz az úr.

A katasztrófavédelem csak elterelő duma. Valójában azt gyakorolják be, hogy miként lehet NATO-csapatokat küldeni Szerbia
területére. Csak a vak nem látja, hogy a NATO háborúra készül
a Balkánon. A hadgyakorlat fontosságát aláhúzza az is, hogy
Stoltenberg NATO-főtitkár is részt vesz. Sajnálatosan, mindez
Magyarország területén keresztül fog történni.
A LENGYEL RENDŐRÖK A KORMÁNY ELLEN
TÜNTETNEK
Több mint 20 ezer lengyel rendőr, tűzoltó és büntetésvégrehajtási alkalmazott tüntetett Varsóban jelentős
béremelést követelve. Lengyelországban 100 ezer rendőr
van. Az alacsonyabb beosztásokban a ﬁzetés 150 ezer forint
körül van, magasabb beosztásokban 300-400 ezer forint.
(https://polandinenglish.info)

A napnál világosabb. Azért kell rugdosni a szocialista
múltat, mert a mai Lengyelországban szorít a cipő. A lengyel
kapitalizmus is válságban van. Az emberekkel ﬁzettetik meg
a válságot. Ezért vonják el a ﬁgyelmet a szélsőséges, Oroszország
elleni uszítással, a szocialista múlthoz kötődő személyek
üldözésével, és a biztonság kedvéért állandó amerikai katonai
jelenlétet kértek az USA-tól.
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MENTSE MEG A KORMÁNY A MAGYAR PAPRIKÁT!
Ilyen rossz 2003 óta nem volt a fűszerpaprika-termés,
mint az idén. Már a házi előállítású paprikához is jelentős
mennyiségű import őrleményt kevernek. Legalább öt éve
1000–1500 hektár között stagnál a termőterület. Az állam
a borászattal ellentétben eddig sem támogatta a paprikaágazatot
– mondta Németh József, a Fűszerpaprika Terméktanács elnöke.
(https://www.szabadfold.hu)

MINDENKI ÉLHESSEN JOBBAN, NE CSAK EGYESEK!
A Központi Statisztikai Hivatal legutóbb bruttó 324 700 forintos
átlagkeresetet mutatott ki január-júliusra. A szakszervezeti számítások
szerint azonban százból hetven ember nem keresi meg a kimutatott
átlagot, vagyis a 4.4 millió foglalkoztatottból 3.1 millió kevesebbet
keres, mint a hivatalos átlag. (https://24.hu)

Más országokban a kormányok igyekeznek megmenteni
a nemzeti értéket jelentő termékeket. Magyarországon
csak beszélnek a hungarikumokról, de a magyar paprika
megmentéséért kisujjukat se mozdítják. Miért hallgat ilyenkor
az agrárminiszter? Miért hallgat a miniszterelnök?
A statisztikai átlagbér mindig elhomályosítja a valóságot.
Az egyik oldalon sokmilliós ﬁzetések, a másik oldalon
a minimálbér vagy még az sem. Mi a megoldás? A minimálbér
legyen legalább 200 ezer forint adómentesen, a legmagasabb
ﬁzetés pedig ne legyen több mint a minimálbér tízszerese!
HIVATÁSOS PARLAMENT HELYETT NÉP OKOS
GYÜLEKEZETÉT!
Október 1-3-án az Országgyűlés plenáris ülést tart. Az MTI fotója
szerint (MTI Balogh István) igen kevesen voltak a teremben.
(www.mti.hu)

Elcsépelt téma, de igaz! A parlamenti képviselők hivatásosak,
pénzt, ráadásul nem is kevés pénzt kapnak azért, amit csinálnak.
De vajon mit csinálnak, ha a plenáris ülésre se mennek be?
Miért van szükség olyan parlamentre, ahol minden le van előre
kártyázva? Hogy is mondta József Attila? „A hozzáértő, dolgozó
nép okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk.” Nem
az lenne az igazi országgyűlés?

TUDNI AKARJUK, MIÉRT TÁVOZIK
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR
„Beadtam lemondásomat a miniszterelnök úrnak és a köztársasági
elnök úrnak, október 12-ei határidővel” - közölte Nagy Anikó
egészségügyi államtitkár. Lemondásának indokaként elmondta,
gyermekgyógyászként szeretne tovább tevékenykedni és eddigi
tapasztalatával segíteni a kormánynak a demográﬁai helyzet
javítására irányuló törekvéseit. Az államtitkár hozzátette:
szeretne visszatérni főigazgatóként a Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati Intézetbe. (www.mti.hu)

A szöveg szép, de aligha veszik be sokan. Négy hónap után
távozni a kormányból, ráadásul az Orbán-kormányból, nem
akármilyen lépés. A magyar népnek joga van tudni, hogy miért
megy el az az államtitkár, akire az egészségünket bízták.
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Hanoiban elhunyt Do Muoi (1917-2018), a Vietnami Kommunista
Párt egykori főtitkára. A Vietnami Szocialista Köztársaságban
nemzeti gyászt rendeltek el.
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Do Muio 1991-1997 között vezette a Vietnami Kommunista
Pártot. A legnehezebb idők voltak. Az európai szocialista
rendszereket megdöntötték. A szocialista Vietnam szövetségesek
nélkül maradt. Do Muio vezetésével sikerült leküzdeni
a legnehezebb időszakot és stabilizálni Vietnam helyzetét.
A Magyar Munkáspárt részvétét fejezi ki a Vietnami
Kommunista Pártnak, a vietnami népnek.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke táviratban fejezte
ki a Munkáspárt részvétét Nguyen Phu Trong elvtársnak,
a Vietnami KP főtitkárának.
A múlt hétfőn ülést tartottak a Munkáspárt megyei és budapesti
elnökei. Áttekintették a 27. kongresszusra való felkészülés
időszerű kérdéseit. Thürmer Gyula elmondta: a párt minden
vezetője részéről fegyelmezettebb és hatékonyabb munkára van
szükség, ha a párt erőit mozgósítani akarjuk. Minden egyes
párttaggal el kell beszélgetni. Minden egyes párttaggal meg kell
értetni, hogy a párt olyan lesz, amilyenné mi formáljuk. Minden
egyes párttagnak segítenie kell a pártközpont fenntartását.
Ennek érdekében arra van szükség, hogy minél többen lépjenek
be az „Ezres Klubba”.
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A Munkáspárt miskolci szervezete részt vett a Miskolc Megyei
Jogú Város központi megemlékezésén, az Aradi Vértanúk
Napján. Elhelyezték a Munkáspárt koszorúját.

S
ÚJSZÁSZI VÁLASZTÁ
A független Dobozi Róbertet választották meg a múlt vasárnap
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász polgármesterének,
a szavazatok 71,11 százalékával. Dobozi Róbert élvezte a Fidesz
támogatását. Kalmár Dávid, a Magyar Munkáspárt jelöltjére
20-an szavaztak, azaz a szavazók 0,84 százaléka. A Munkáspárt
megyei szervezete és jelöltünk munkája biztosította, hogy
a Munkáspárt ezen a választáson is bemutassa programját, és
választási lehetőséget kínáljon az embereknek.
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JUBILEUMI TANÁCSKOZÁS ELŐTT A VILÁG

KOMMUNISTA MOZGALMA

November
23-25-én
huszadik
alkalommal
ülésezik
a Kommunista és Munkáspártok Tanácskozása. Eddig mintegy
88 párt jelezte részvételét a világ minden tájáról.
NEHÉZ KEZDET
A Görög Kommunista Párt kezdeményezte 1999-ban
az első találkozót. Akkor 55 párt fogadta el a görög meghívást.
A kommunista és munkásmozgalom ebben az időszakban igen
súlyos válságban volt. Az európai szocialista országokban
megdöntötték a szocializmust, aminek több hatása is volt
a mozgalomra. Egyrészt, feloszlottak vagy átalakultak az egykori
nagy kelet-európai pártok. Helyükbe jóval kisebb, ráadásul
szervezeti nehézségekkel küzdő pártok léptek. Másrészt,
a szocializmus elvesztése ideológiai válságot idézett elő a nyugati
pártoknál is. Egyes pártok elindultak a szociáldemokrácia
irányába. Harmadrészt, és erről is kell beszélni, a Szovjetunió
Kommunista Pártjának megszűnésével a mozgalom elvesztette
azt a pártot, amely évtizedeken át politikailag, erkölcsileg és
anyagilag is segítette a világ kommunista és munkásmozgalmát.
A szocializmus megdöntése a kelet-európai országokban,
a Szovjetunió szétverése válságba sodorta a nemzetközi
kommunista mozgalmat. Éveken át mind a politikai akarat,
mind a személyi feltételek hiányoztak egy széles találkozóhoz.
1999 tavaszán azonban a NATO megtámadta Jugoszláviát.
A kapitalizmus 1945 óta először háborút robbantott ki Európában.
Erre válaszolniuk kellett a kommunista és munkáspártoknak is.
De volt más tényező is. A kelet-európai kommunista pártok
új helyzetbe kerültek. Ellenzéki, sőt sok esetben üldözött
AM

2018

politikai erőként kellett felvenni a harcot a tőkével. Szükség volt
a véleménycserére, a tanulásra is.
A Görög Kommunista Párt jelentős anyagi áldozatokat
vállalva megszervezte az első párttalálkozót és a későbbiekben
is került sor ilyen rendezvényre Athénban. Beszéljünk
a tőkésrendszer állapotáról, vessük össze a pártok feladatait,
merítsünk egymás tapasztalataiból! Ez volt a görög javaslat
lényege, amelyet szívesen fogadtak a világ pártjai.
Az évek során az évenkénti nemzetközi találkozó vált
a mozgalom legátfogóbb együttműködési fórumává. Kiváló
lehetőséget ad a véleménycserére, egymás tapasztalatainak
megismerésére, sőt egyes kérdésekben konkrét akciókra is.
LAZA, DE HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS
A pártok túlnyomó többsége helyesli és támogatja e viszonylag
laza együttműködési forma fenntartását. A találkozón azok
a pártok vesznek részt, amelyek szerepelnek az úgynevezett
Solidnet listán. Ez megtekinthető a www.solidnet.org oldalon.
Itt azon pártok szerepelnek, amelyek a kezdet kezdetén részt
vettek a találkozók elindításában. Ideológiájukat tekintve
kommunista, marxista-leninista pártok.
A megállapodás alapján minden új jelentkezőnek be
kell nyújtania a párt alapvető dokumentumait, tájékoztatni
a munkájáról. A jelentkezést a mozgalom Munkacsoportja
véleményezi és a plenáris ülés elé terjeszti.
Egy országból általában egy kommunista párt szerepel.
Ha új pártok jönnek létre, a felvételükhöz annak a pártnak
az egyetértése szükséges, amely már részt vesz a mozgalomban.
Ha ellenzi új párt felvételét az adott országból, akkor
a plenáris ülés ezt tudomásul veszi.
Ha az adott országban nincs más
kommunista párt, akkor a térségbeli
pártok véleményét kérik ki. A döntés
mindig alapos.
A
tanácskozások
előkészítését
a Munkacsoport végzi. A Munkacsoport
tagjait az évenkénti plenáris ülés
választja a jelentkező pártok közül. Így
lett 2018-ban a Magyar Munkáspárt is
a Munkacsoport tagja. A Munkacsoport
évente 2-3 alkalommal ülésezik, általában
abban a városban, ahol az adott évben
a nemzetközi találkozót tartják.
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A pártok egy része szorgalmazza szorosabb együttműködési
mechanizmus létrehozását. Sokan emlékeztetnek az 1919ben létrehozott III. Kommunista Internacionáléra, amely igen
operatív módon fogta össze és támogatta a nemzeti pártokat.
E mögött azonban a szovjet párt és állam állt, jelentős anyagi
áldozatokat vállalva. Ma egyetlen párt sem vállalja a mozgalom
vezetőjének szerepét.
Az előrelépés szükségességét sokan felvetik. Jelentős
fejlődés, hogy a mozgalom rendelkezik a www.solidnet.org
portállal, amelyen nagyon sok információ található és mód
van tapasztalatcserére is. A tovább lépés egyik iránya lehetne
intézményes koordináló szerv, például állandó titkárság
létrehozása. Más pártok abban látnák a fejlődést, ha a találkozóra
nem csak kommunista pártokat, hanem úgymond, más baloldali
pártokat is meghívnának. Ez azonban aligha vezetne a mozgalom
erősödéséhez, inkább a szakadás lehetőségét vetné fel.
HARC A MARXIZMUSÉRT
A mozgalomban mindig is volt vita, és természetesen ma is
van. A pártok többsége kommunistának azokat a pártokat
tekinti, amelyek a marxizmus-leninizmus ideológiai alapján
állnak, küzdenek a tőkés rendszer ellen, céljuk a szocialista,
közösségi társadalom megteremtése, elismerik a 20.
századi szocialista építés tényét és eredményeit, és
a világ dolgozóinak internacionalista
összefogására törekednek.
A kommunista mozgalom sokszínű,
ezért
akadnak
pártok,
amelyek
nem teljesen felelnek meg a fenti
meghatározásnak. Sőt, eseteként még
a kommunista szó deﬁníciója is vita
tárgya. De ezeket a különbségeket eddig
igyekeztek zárójelbe tenni.
Abban azonban általában egyetértés
van, hogy semmiképpen sem sorolhatóak
a kommunista mozgalomba a szociáldemokrata pártok, az úgynevezett
újbaloldal pártjai (baloldali zöldek,
humanisták stb.), az eurokommunizmus
hagyományait követő és a tőkés
rendszerrel megegyezést kereső más
politikai pártok és szervezetek.
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1999 óta számos helyen került sor a pártok nemzetközi
találkozójára.
Több
alkalommal
Athénban,
Lisszabonban. 2007-ben a Nagy Október 90.
évfordulóján rendezett találkozó Minszkben kezdődött
és Moszkvában folytatódott. De volt már találkozó
Isztambulban, Sao Pauloban, Bejrútban, Guayaquilben,
Johannesburgban. 2017-ben, a Nagy Október 100.
évfordulóján Szentpéterváron, az egykori Leningrádban
volt a találkozó.
A 18. találkozó a Vietnami Szocialista Köztársaságban
volt s, első alkalommal adott otthont egy szocialista
ország. Nagy volt a várakozás, de igen sikeres volt.
A mozgalomnak kezdettől fogva szembe kellett
nézni a reformizmus problémájával. A pártok egy
része a parlamenti módszerekre helyezi a hangsúlyt,
s ennek érdekében tesznek olyan politikai lépéseket,
amelyeket mások antimarxistának tartanak. A 2008-as tőkés
válság ráadásul arra ösztönözte a tőkét, hogy „megvásárolja”
a kommunista pártok egy részét. A revizionista, opportunista
nézetek jelen vannak a mozgalomban, de a mozgalom egésze
megőrizte marxista, kommunista jellegét.
Vita természetesen sok kérdésről van. Eltérő tapasztalatokkal
rendelkezünk a szociáldemokráciához való viszonyról. Nem
egyformán látjuk a migráció problémáját. Vannak, akik
elutasítják az Európai Baloldali Párttal való kapcsolatot,
vannak, akik nem. Vannak regionális sajátosságok is. Gyakran
mást és mást értünk ugyanazon a fogalmon Latin-Amerikában
és Európában. Adódnak problémák abból is, hogy sok párt
marxista-leninista képzettségi szintje visszaesett.
A MUNKÁSPÁRTNAK TEKINTÉLYE VAN
A Magyar Munkáspárt 20 éve minden találkozón jelen volt.
Lélekben ott voltunk Johannesburgban is, de a nagy hó miatt végül
nem tudott a küldöttségünk elindulni. Mindig támogattuk a pártok
internacionalista összefogását. Felléptünk a revizionizmus ellen.
Igyekeztünk röviden és tárgyszerűen ismertetni a Munkáspárt
tapasztalatait, és mi is ﬁgyeltük, hogy mások mit és hogyan csinálnak.
A Munkáspárt az évtizedek során tekintélyt szerzett
a mozgalomban. Nem nagyságával, hanem elvhűségével,
konkrétságával, a gyakorlati munkájával. Az idén is ott
leszünk Athénban.
T
V
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KITELEPÜLÉS TÖRÖK MÓDRA, AVAGY MI A SIKER TITKA?
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KITELEPÜLÉS: RENDSZERESEN UGYANOTT
Törökországban a Török KP ugyanúgy el van szigetelve a hivatalos
médiától, mint a Munkáspárt nálunk. Hasonlóan hozzánk ők is azt
vallják, hogy az utca az övék, ezért rengeteg utcai rendezvényt tartanak.
Ennek egyik módja a kitelepülés – mesélték el Izmirben a városi
pártszervezet vezetői.
A kitelepülés eszköze náluk is az újságjuk, a Boyun Eğme. Ez egy
négy oldalas újság formátumú hetilap, amely döntően az utcai akciókat
szolgálja. A városi pártszervezet a helyi tagsággal egyeztetve kijelöli
azokat a helyeket, ahol sok ember fordul meg. Ilyen hely a metróállomás,
a piac, egy-egy nagyüzem bejáratához közeli hely.
A párttagok hetente egyszer ugyanarra a helyre mennek és
osztogatják az újságot. Nagyon fontos a rendszeresség, hogy
az emberek megszokják a Török KP jelenlétét, és ismerősként
köszöntsék az aktivistákat. Lényeges, hogy ugyanazokra a helyekre
menjenek, mert az emberek így sokszor ugyanott találkozhatnak velük
– mondták el tapasztalataikat a török barátaink.
Mikor kell menni kitelepülésre? A török barátaink tapasztalatai
szerint vagy kora reggel, a munkakezdés előtt, vagy délután,
a munka befejezése után. Reggel az emberek sietnek, elfogadják
az újságot, de nincs idő beszélgetni. Délután van idő arra, hogy
az aktivisták megszólítsák az embereket és beszélgessenek velük.
A török ember szeret beszélgetni, de azért a politikai célú megszólítás
ott sem egyszerű. A tapasztaltabb pártmunkások elmagyarázzák
a ﬁataloknak, hogy miként kell ismeretlen embereket megszólítani.
A Török KP aktivistái igyekeznek tartósabb kapcsolatot kialakítani
a megszólított emberekkel. Ez nem megy azonnal. Lehet, hogy csak
második-harmadik alkalommal hajlandók hosszabban beszélgetni,
de ha a pártszervezet rendszeresen megjelenik ugyanazon gyár vagy
metróállomás előtt, a kontaktus előbb-utóbb létrejön.
Hány aktivista menjen egy kitelepülésre? A Török KP tagsága
nagyobb, mint a miénk, de ott is vannak helyek, ahol kevés
a párttag. Mit csinálnak, ha kevés a párttag? Összevonják az erőiket!
A kitelepülés akkor sikeres, ha legalább 6-8 ember vesz benne részt.
A létszám erőt demonstrál, az embereknek pedig jobban bíznak azokban,
ahol erőt látnak.
A Török KP minden kitelepülésre vörös színű mellényben megy ki.
Lássák az emberek a pártot!
Az ilyen kitelepüléseken mást nem osztogatnak, csak az újságot.
Egyéb anyagokat szállítani kell, és a ﬁgyelmet is elvonja. A lapot
az osztogatásnál ingyen adják.
INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, RENDEZÉSE, TUDATOS
FELHASZNÁLÁSA
Török barátaink elmondása szerint egy alkalommal 120-130 újságot
osztogatnak el. A 120-130 emberből 5-6 ember esetében tudják
a telefonszámát is megszerezni. Ez nagyon érdekes szám.
Azt gondolnánk, hogy több személyes információt tudnak
beszerezni, de nem!

O
Mi történik a telefonszámmal? Most következik az a rész, amit nagyon
el kellene tanulnunk török barátainktól.
A gyűjtő csapat vezetője átadja az 5-6 telefonszámot a helyi
pártszervezet vezetőjének. Rögtön összeül a vezetőség, és megnézik: ki
ismeri ezt az 5-6 embert? Hol laknak? Ahol laknak, vannak-e párttagok?
A gyűjtők egy-két nap elteltével felhívják az 5-6 illetőt és
megkérdezik: hogy tetszett az újság? Adhatnak-e neki az újabb
számokból? Ennek alapján kialakul egy párbeszéd.
A pártszervezet rögzíti az apránként befolyó információkat. Már
tudják, hogy ki az illető. Tudják a címét. Tudják, hogy tetszett-e az újság.
Tudják, hogy azon a környéken vannak-e párttagok.
Ha vannak ilyenek, a párttagok felveszik a kapcsolatot az illetővel.
Tájékoztatják a párt más rendezvényeiről. Ha érdeklődést látnak,
meghívják egy konkrét eseményre, ahol bemutatják másoknak.
Az egyszeri kapcsolatból így lesz rendszeres párbeszéd.
Az érdeklődőből így lesz szimpatizáns, majd párttag.
A lényeg itt is a rendszeresség, az információk pontos rögzítése,
a feladatok konkrét elosztása a párttagok között – hangsúlyozták
az izmiri szervezetben.
Természetesen sikertelenség itt is van. Nem minden érdeklődőből
lesz párttag. De ha már szimpatizáns, vagy ha csak elmegy a Török KP
rendezvényére, már nem volt hiábavaló a munka.
A Török KP minden egyes új párttagért keményen megdolgozik, de
nincsenek utánpótlási gondok. Az utánpótlás, az új tagok felvétele pedig
az első kitelepülésnél kezdődik, a metróállomásnál vagy a gyárkapunál.
Ugye, mi is tudjuk így csinálni?
AB
E
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Július 16.
A KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSE
Továbbra is reális, megvalósítható a Munkáspárt 26.
Kongresszusának stratégiai döntése, miszerint 2018-ra
a Munkáspártnak mind a 106 választókerületben kell
rendelkeznie önálló képviselőjelölttel – ez volt a Központi
Bizottság július 16-i ülésének legfontosabb megállapítása.
A Központi Bizottsága július 16-án úgy döntött, hogy a párt
részt vesz az október 2-i népszavazáson. Kéri, hogy tagjai és
rokonszenvezői menjenek el a népszavazásra és szavazzanak
NEM-mel.
Augusztus 17.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS KECSKEMÉTEN
A Bács-Kiskun megyei szervezet Kecskeméten
megrendezte a hagyományos augusztus 20-i
megemlékezést.
Kiss
Lászlóné
és
Kalapos
Mária vezetésével kulturális műsort adtak elő
az irodalmi színpad tagjai. A rendezvény szónoka
Thürmer Gyula volt.
Augusztus 18.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MISKOLCON
A Munkáspárt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete első
ízben rendezett augusztus 20-i megemlékezést Miskolcon.
Fülöp Józsefné miskolci elnök bevezetője után a Munkáspárt
elnöke mondott beszédet. A rendezvényen jelen volt Budai
Ferenc megyei elnök és Kónya Béla, a KB tagja.
Augusztus 19.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS BUDAPESTEN
Boldogulásunkat az Európai Unión kívül kell
megtalálni – mondotta Thürmer Gyula a párt
budapesti rendezvényén. Az EU-ban nem azt
termeljük, amire szükség van és amihez értünk,
hanem azt, amit engednek és amit megvesznek.
Kezdjük el új alternatívák feltárását! A jövő
évtizedek biztonságát az Eurázsiai Unióval való
szorosabb kapcsolat, az Eurázsiai Unióhoz való
csatlakozásunk teremtheti meg. A folyamat nem
egy perc alatt valósul meg. Az EU tagjaként
Magyarország törekedjen a keleti és a déli
nyitásra, az Eurázsiai Unióval való mind szorosabb
kapcsolatra!
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Szeptember 6.
MAGYAR-KUBAI BARÁTI TALÁLKOZÓ
Magyar-kubai szolidaritási találkozót szervezett a Munkáspárt Fidel
Castro születésének 90. évfordulóján. Az ünnepséget Kajli Béla,
az Elnökség tagja, budapesti elnök nyitotta meg. Köszöntette
a rendezvényen megjelent külföldi vendégeket, köztük Julio César
Canció Ferrert, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövetét és
Martin Saatdjiant, a Venezuelai Bolivári Köztársaság nagykövetségének
ideiglenes ügyvivőjét. A kubai forradalom, Kuba számunkra szinte egyet
jelent Fidel Castro elvtárssal – hangsúlyozta Thürmer. Nemzedékek nőttek
fel Magyarországon is a kubai forradalmárok példáján nevelkedve.
Szeptember 14.
NÉPSZAVAZÁSI KAMPÁNY BÉKÉSBEN
Jól sikerült kampánynapot szervezett a Munkáspárt Békés
megyei vezetése. Gál Ferenc elnök és Ujj György, a KB tagja
hetek óta egyeztették a programokat. A nap Békéscsabán gazdag
sajtóprogrammal indult, majd Gyulán folytatódott. A programban
részt vett Thürmer Gyula.
Szeptember 16
NÉPSZAVAZÁSI KAMPÁNY BARANYÁBAN
A Munkáspárt számos településen tartott gyűlést a
népszavazási kampány keretében. „Van nekünk elég
gondunk a menekültek nélkül is” – adta meg az alaphangot
Thürmer Gyula beszédében Pécsett és Szigetváron. Október
másodikán mondjunk nemet a menekültekre és az Európai
Unió akaratára. „Nem olyan Európai Uniót akarunk, ahol
parancsolgatnak nekünk a nagyok. Döntsenek a nemzetek,
döntsenek a népek!”- mondta.
Szeptember 29.
NÉPSZAVAZÁSI KAMPÁNY SZOLNOKON
A Munkáspárt az országos kampányzárót Szolnokon tartotta. Jelen volt Thürmer
Gyula elnök, Bencsik Mihály, a párt alelnöke, megyei elnök.

Szeptember 30
NÉPSZAVAZÁSI KAMPÁNY NÓGRÁDBAN
A Munkáspárt Salgótarjánban, Balassagyarmaton és több más településen
ismertette álláspontját.
Október 3.
A MUNKÁSPÁRT ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ OKTÓBER 2-I
NÉPSZAVAZÁSRÓL
A Magyar Munkáspárt ismét megmutatta, hogy egyszerre vagyunk
baloldali és nemzeti párt. Magyarország népének, Magyarország
dolgozóinak akarunk jobb életet teremteni. Összekapcsoltuk a nemzeti
függetlenség védelmét az Európai Unió elleni küzdelemmel, a dolgozó
emberek szociális jogainak védelmével. Határozottan megmutattuk, hogy
a dolgozó emberekért mi küzdünk, és nem a magukat baloldalnak nevező
szociáldemokrata és liberális pártok. Megjegyzés: A népszavazáson 3.4
millió ember vett részt. 3,3 millió ember NEM-mel szavazott.
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146

A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.

A

TÖRTÉNELEM

BESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez
kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott.
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?
BUDAPEST, VI. BENCZÚR UTCA 47.
ITT HUNYT EL ADY ENDRE
A Benczúr utca 47-es házon emléktábla idézi fel, hogy itt hunyt el
Ady Endre 1919. január 27-én.
Itt volt egykor a Liget szanatórium. A 20. század elején errefelé még
tiszta, jó levegő volt, ami segítette a betegek gyógyulását. Az intézmény
építtetője és vezetője dr. Jakab László (1875–1940) volt.
Magát az épületet 1909-ben testvére, Jakab Dezső (1864-1932) tervezte
Komor Marcellel (1868-1944). Jakab és Komor a nemzeti szecessziós
irányzat kiemelkedő képviselői voltak. Jelentős középületek fűződnek
nevükhöz, köztük az OTI Székház a Fiumei úton, Szabadka városháza.
A Liget szanatórium a 20. század első évtizedeinek úri kórháza volt.
A Liget korszerű hatszintes épületének valamennyi szobája az utcára
nézett, és hozzájuk erkély is tartozott. A 40 ágyas szanatórium
elegáns díszeivel szállodai kényelmet adott. Diétás konyhája,
röntgenlaboratóriuma, vízgyógyászata mind-mind a legkorszerűbb
felszerelésekkel biztosította a betegek gyógyulását.
Ady Endre (1877-1919) a 20. század egyik legjelentősebb magyar
költője. Nem volt kommunista, nem kötődött a munkássághoz. De Ady
volt az 1818-1919-es forradalmak viharmadara.
Versei, jellegzetes kifejezései bekerültek a magyar munkásmozgalom
gondolkodásába is. A munkásember, a forradalmárok hitét fejezték ki
szavai, amelyek ma is érvényesek:
Ady akár ma is feltehetné a kérdést, amit saját korának társadalmához
intézett:
AB
47.
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„Meddig lesz még úr a betyárság
És pulyahad mi, milliók?
Magyarország népe meddig lesz
Kalitkás seregély-ﬁók?”
(Magyar jakobinus dala)
Ady tudta, hogy a 20. század eleji társadalom gondjait nem tudja
a feudális-tőkés rendszer megoldani. Jönnie kell valaminek,
a forradalomnak.
Már vérünk, e bús, mindeddig lomha.
Csönd van, mintha nem is rezzennénk
S rohanunk a forradalomba.”
(Rohanunk a forradalomba)
Ady megélte az 1918-as őszirózsás forradalmat, ami a feudális rend, a
királyság végét jelentette. De nem elégedett a forradalommal, hiszen
tudta, érezte, hogy a néptömegek érdekeit nem elégítette ki. Hisz abban,
hogy a népnek, a tömegeknek kell a végszót kimondaniuk.
„Itt van a nép, trónt ülni fog most
Ezer évig férge a rögnek,
Ítél a nép, ítélni fog
S ezerszer jaj a bűnösöknek.”
(A Hadak Útja)
És ugye, emlékeznek sokat idézett soraira, amelyekben közösséget
vállal a munkásosztállyal?
„Én, beteg ember, csupáncsak várok,
Vitézlő harcos nem lehetek.
De szíveteket megérdemeltem,
Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem:
Véreim, magyar proletárok.”
(Csák Máté földjén)
Tessék csak visszagondolni, hányszor idéztük az elmúlt évtizedekben
Ady sorait? Hányszor üzentük e sorokkal a magyar parlamentnek,
a magyar uralkodó osztálynak, amikor betiltották a munkásmozgalom
hagyományos és nemzetközi jelképeit, a vörös csillagot és a sarlókalapácsot?
„Vörös csillag, ragyogj és trónolj,
Mióta ember néz az égre,
Vörös csillag volt a reménye.”
(A csillagok csillaga)
A Munkáspárt akár jelmondatként is zászlójára írhatja
Ady megrendítő szavait:
„Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.”
(Fölszállott a páva)
***
Menjenek el a Benczúr utca 47-be, nézzék meg az Ady-emlékszobát és
olvassák Ady verseit! Nem bánják meg egyiket sem!
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