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VISSZAHÍVHATÓ KÉPVISELŐKET!
Kész röhej, ami a parlamentben folyik. Áprilisban voltak
a választások. A pártok agyongyőzködték a népet, hogy rájuk,
és csakis rájuk szavazzanak, mert ők szívvel-lélekkel a népet,
a választókat, a demokráciát, a szabadságot meg hasonlókat
fognak szolgálni. Szegény választók pedig hittek a pártoknak.
És mi történik? A képviselő urak és hölgyek, mi után
valamelyik párt színeiben becsücsültek a parlamentbe és felvették
az első ﬁzetésüket, nem is beszélve az ingyen okostelefonról
és az ingyen laptopról, szépen kilépnek a pártjukból, elmennek
függetlennek, vagy éppenséggel csinálnak egy másik pártot.
Április óta már nyolcan játszották el ezt a történetet, és még
csak októberben vagyunk.
Mit tehetünk, mi, választók, vagy mondhatnám, mit
tehetnénk mi, a nép? Hát, kedves választók, Csokonaival szólva
mondhatjuk: „hittem szép szavadnak, mégis megcsalál.” De, ha
kedvük van, használhatnak ennél kevésbé irodalmi kifejezéseket
is. A magyar nyelv elég gazdag e téren. Én megmondom
őszintén, személy szerint két lábbal rugdosnám ki azokat
a képviselő urakat és hölgyeket, akik becsapták az embereket, és
a politika közelébe sem engedném őket.
De, mint tudjuk, nem ez történik. Nem rugdoshatjuk ki őket,
nem válthatjuk le őket, nem hívhatjuk vissza őket. Legfeljebb
szidhatjuk őket, de ők nagy ívben tesznek arra, amit mondunk.
Beválasztottuk őket, ők most négy évig hülyíthetik a népet,
akkor sem sem történik semmi. Négy év múlva majd megint
a kegyeinkért, pontosabban szólva a szavazatunkért fognak
esdekelni, és minden kezdődik elölről.
Ez a történet immáron harminc éve folyik. A rendszerváltáskor
a rendszerváltók bemesélték a népnek, azaz nekünk, hogy
a régi Országgyűlés rossz volt, nem is volt igazi parlament, csak
egy szavazógép. Egyébként is gyári munkások, tsz-parasztok,
orvosok, mérnökök ültek ott, akik nem értettek a politikához.
De sebaj, majd jönnek ők, a rendszerváltók, és proﬁ parlamentet,
proﬁ politikát fognak csinálni.
A proﬁság azonban nem azt jelentette, hogy csupa hozzáértő,
okos ember fog az ország sorsáról dönteni, hanem csak azt, hogy
a képviselőség foglalkozássá vált. Néhány száz ember abból
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kezdett megélni, és nem is rosszul, hogy bent ül a parlamentben
és időről időre szavaz.
Eleinte a képviselők még hittek is abban, amit csinálnak.
Aztán rájöttek arra, hogy az egész egy színház. A képviselők
sorsa nem a néptől függ, hanem az őket bejuttató pártoktól.
Apjukat, anyjukat megölhetik, akkor sem történik semmi.
Egyre kell ügyelni, hogy ne lépjenek rá a pártvezetőjük lábára.
Ne szeressék el a feleségüket, bár liberális körökben ez is
bocsánatos bűn volt.
Azóta nagyot fordult a világ. A képviselők új nemzedékei
ellesték a nyugattól, hogy kell hazudni, csalni úgy, hogy
az egész komoly politikai munkának tűnjön. Lehet tüntetni,
plakátokkal tiltakozni, lehet kiabálni, röhögni, pofákat vágni,
anyázni egymást. Egy a lényeg, hogy beszéljenek róluk.
A parlament szavazógéppé vált. A többség adja a kormányt
és a többség mindig megszavazza azt, amit a kormány
akar. Az ellenzék mondhat, amit akar, a többség úgy is
leszavazza. És teljesen mindegy, hogy melyik párt van éppen
hatalmon. A döntések nem a parlamentben születnek, hanem
a Miniszterelnökségben vagy éppenséggel a kormányzópárt
vezetőségében. A kettő többnyire ugyanaz.
A dolgok persze történhetnének másként is. A parlament
lehetne a „nép okos gyülekezete”. Lehetne, de nem az. Ehhez
meg kell szüntetni a hivatásos képviselők intézményét. Én elég
régóta foglalkozom politikával, és hiszem, hogy a politika nem
szakma. A politika szolgálat. Valamilyen érdekek, valamilyen ügy
szolgálata. Ha egy hidat akarunk építeni, akkor a képviselő dolga
nem az, hogy a hidat megtervezze. Ez a szakemberek feladata.
A képviselő feladata, hogy mérlegelje, kell-e híd. Az egészségügyről beszélve nem azt kell eldönteni, hogy hol építsünk
kórházat és milyen kórházat építsünk, hanem azt, hogy az ország
pénzét hogyan osszuk be. Ha fontosnak tartjuk az emberek
egészségét, ha azt közügynek tekintjük, akkor adjuk oda a pénzt!
A jövőt én másként képzelem. Szüntessük meg a hivatásos
képviselőséget! A képviselők dolgozzanak otthon, a munkahelyükön. Hozzák magukkal az élet ismeretét, és ennek alapján
döntsenek a parlamentben! Ne kapjanak ﬁzetést! Ha nincs pénz,
nincs csábítás, nincs korrupció!
Ha egy képviselő rosszul dolgozik, a népnek legyen
joga visszahívni. A szocializmus idején volt ilyen jog, és
a rendszerváltás előtt éppen a rendszerváltók használták ki ezt
a jogot. Aztán amikor hatalomra kerültek, máris közölték, hogy
demokráciában ilyenre nincs szükség. Ma már tudjuk, hogy
nagyon is van.
A képviselők visszahívhatóságát ma is meg lehetne oldani.
Ha akarnák, de valójában senki sem akarja. Hogy mit akarunk
mi, a nép, az nem érdekli a képviselő urakat és hölgyeket, hiszen
ők vannak felül, mi meg alul. Van egy ötletem! Fordítsuk meg!
Teremtsünk olyan világot, ahol a nép szava, a nép akarata döntő!
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„KATONAI SCHENGEN”NAGY LÉPÉS A HÁBORÚ FELÉ
Az USA „katonai Schengent” épít ki Európában – ﬁgyelmeztetett
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Olyan jogi és
infrastrukturális rendszert építenek ki, hogy az USA csapatai,
harckocsijai, tüzérsége akadály nélkül mozoghassanak.
(https://tass.ru)

PHENJANBA MEGY FERENC PÁPA?
Ferenc pápa Mun Dzsein dél-koreai elnökkel való találkozója
után kijelentette: kész ellátogatni a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságba, ha hivatalos meghívást kap. A dél-koreai elnök
Kim Dzsongun észak-koreai párt-és állami vezető szóbeli
meghívását tolmácsolta. (http://english.yonhapnews.co.kr)
Az USA korábban arra készült, hogy nagy mennyiségben
állomásoztat katonákat és fegyverzeteket Euró-pában. Most
más a taktika. Kevesebb erőt tartanak itt, de sok erőt küldenek
át időről időre Európába. Az európai utakon gyakorolják be
jelentős erők mozgatását. Ez még nem háború, de nagy lépés
a háború felé.

Jelentős lépések történnek a Koreai félszigeten. A Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság a nemzetközi élet fontos szereplője
lett. Világossá vált, hogy a térség békéjét és biztonságát nem
lehet a szocialista Korea ellenében és nélküle megoldani.
EP-VÁLASZTÁS:
MINDEN LEHETŐSÉGET KI KELL HASZNÁLNI!
A Német Kommunista Párt (DKP) részt vesz a 2019. évi
EP-választásokon. Így döntött a DKP vezetésének 4. ülése.
Az EP-kampány fő témája: „Leszerelést fegyverkezés helyett!”
A DKP november 4-én Kielben kampánynyitó gyűlést szervez.
(https://unsere-zeit.de)

A DKP az Európai Uniót a nagytőke szervezetének tekinti.
Európa jövőjét a népek demokratikus szövet-ségében látják.
A DKP az EP-kampány sikeres lebonyolítása érdekében
tanfolyamokat szervez a párt aktivistáinak, közérthető
anyagokat jelentet meg. Az EP-kampányt összhangba hozzák
a párt más ren-dezvényeivel. A DKP tudja, hogy nem jutnak be,
de minden lehetőséget kihasználnak a tőke elleni harcra.

KOSZOVÓ-SZERBIA: A NYUGATNAK JÓL JÖNNE
EGY BALKÁNI HÁBORÚ
A régió kulcsfontosságú problémája, amely fenyegeti Szerbia
szuverenitását és területi egységét, nem más, mint a koszovói
összetett helyzet, mondta a Milan Mojsilović, a szerb hadsereg
vezérkari főnöke. A pristinai kormány az utóbbi időben egy
sor olyan intézkedést hozott, amelyek hozzájárultak a régió
de-stabilizálásához. Milan Mojsilović nyugalomra intette
a szerb közvéleményt: a szerb hadsereg megvédi Szerbiát.
(www.novosti.rs)

A kérdés csak az, hogy a vezérkari főnök szavai mennyire
nyugtatják meg a szerb embereket. A nyugat átveri Szerbiát.
Nem kapják vissza Koszovót és belátható időn belül még az EUba se veszik őket fel. Közben a nyugati cégek lerohanják a szerb
gazdaságot. A nyugat úgy tűnik, nem sokat tesz a feszültség
enyhítésére. A nyugatnak jól jönne egy balkáni háború, mert
levezethetné az otthoni feszültségeket.
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HALÁL A MAGYAR ALMÁRA?
Míg az almatermelésben az egy évvel ezelőttihez képest akár 4050 százalékot emelkedtek egyes ráfordítások, addig a felvásárlási
árak 50-73 százalékkal csökkentek. Az alkalmi munkások nap
díja 5000 forintról 7500-ra nőtt, a pétisó tonnánkénti ára 40
százalékkal 70 ezerre emelkedett. Ezzel párhuzamosan a léalma
felvásárlási ára közel 75 százalékkal zuhant, 50-60 forintról
12-16-ra, az étkezési alma felvásárlási ára 40-60 forint, ami
nagyjából 55 százalékkal alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél.
(https://mfor.hu)

ÉLNI AKARSZ? FIZESS!
A jelenleg 474 milliárdos magán egészségügyi szektor
teljesítménye természetesen még mindig csak töredéke
az állami egészségügyi rendszerre költött összegeknek,
ráadásul e bevétel részben szintén a magyar költségvetésből
érkezik, különböző tb-ﬁnanszírozások formájában. A tendencia
azt mutatja, hogy 2016-2017 viszonylatában egyre több pénz
áramlik a magánszolgáltatókhoz. (https://www.napi.hu)
Az állam minden ígéret ellenére nem áll a magyar almatermelők
mellé. Pedig a magyar alma is hungarikum, nemzeti érték, amit
védeni és támogatni kellene. Elfogadhatatlan, hogy mindenki jól
jár az almával, csak a termelő és a fogyasztó nem. Mi 300-500
forintot ﬁzetünk azért az almáért, amiért a termelő 40-60 forintot
kap. A többi megy a feldolgozók, szállítók, áruházak zsebébe.

A Fidesz-kormány nem privatizálta a kórházakat. Ők mást
csinálnak. Nem költenek eleget az állami egészségügyre, így
az állami lerohad. Az emberek, akiknek van pénze, átmennek
a magánegészségügybe.

LEGYENEK A KÉPVISELŐK VISSZAHÍVHATÓK!
Eddig már nyolcan hagyták ott képviselőcsoportjukat
az Országgyűlés májusi megalakulása óta. Soha még ennyi, egy
párt képviseletében az Országgyűlésbe jutó politikus nem vált
függetlenné ilyen gyorsan a választás után. (https://nemzeti.net)

A HATALOM NEM TÖRŐDIK A SZEGÉNYEKKEL
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legfrissebb
jelentése szerint 2017-ben a magyar lakosság 25,6 százaléka élt
szegénységtől vagy társadalmi kirekesztettségtől fenyegetetten:
ez a nők 26,1 százalékát, a férﬁak 25 százalékát, a 18 évnél
ﬁatalabbak 31,6 százalékát és a 65 évnél idősebbek 16,8
százalékát érintette. (https://ec.europa.eu)

Az EU nélkül is tudjuk, hogy rengeteg szegény ember van
Magyarországon. A kormány a középosztályokat erősíti és
valójában nem törődik a szegényekkel. A szegények nem
szavaznak, nem lázadnak, nem tüntetnek, csak szenvednek.
Nekünk kell kiharcolni, hogy a kormány többet törődjön
a szegény rétegekkel. Nekünk kell olyan világot teremteni, ahol
nem a pénz az úr, hanem az ember.

A sort a Párbeszéd-frakcióból távozó Bősz Anett kezdte
mindössze tizenegy nappal a megalakulás után, majd következett
még mindig májusban a Jobbikból kilépő Dúró Dóra. Őt követte
az LMP-ből távozó Hadházy Ákos, majd Szabó Szabolcs
és Szél Bernadett, végül a Jobbik-frakciót otthagyó Volner
János, Fülöp Erik és Apáti István. A képviselők sajnos ma azt
csinálnak, amit akarnak. Nem törődnek azzal, hogy a választók
miért szavaztak rájuk, mit várnak tőlük. Mindenki csak
a saját pecsenyéjét sütögeti. Mi lenne a megoldás? Legyenek
a képviselők visszahívhatóak! Ha nem dolgoznak, ha becsapják
az embereket, legyen jogunk visszahívni őket!
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SOK SIKERT SZÍRIAI
BARÁTAINKNAK
A Szíriai Kommnunista Párt 12. kongresszusára készül.
Szír barátaink az elmúlt években nehéz körülmények között
küzdöttek a Szíria ellen indított imperialista támadással
szemben. A Munkáspárt elnöke levélben köszöntötte Ammar
Bagdast, a Szíriai KP főtitkárát.

A múlt szombaton megtartotta kongresszus előtti tagértekezletét
a Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei szervezete. Az értekezleten
jelen volt a szervezet szinte minden tagja. Edelényiné Nagy
Mária bevezetője után Thürmer Gyula, a párt elnöke szólt
a 27. Kong-resszus feladatairól. Köszönetet mondott a megyei
szervezetnek fegyelmezett munkájukért, kitartásukért a párt
ügye mellett. Thürmer Gyula a Munkáspárt Aranyjelvénye
kitüntetést adta át Nyíri Istvánnak, aki 70 éve tagja a pártnak
és ma is minden erővel segíti pártunkat. Bácsi Istvánné
a Munkáspárt elismerő oklevelét kapta kiváló munkájáért.
A Hajdú Bihar megyei szervezet támogatásáról biztosította
a 27. Kongresszus határozat-tervezeteit.
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A Zuglói Önkormányzat Gyenge Sándornak
(1944-2017), a Studium Generale Zuglói
Egyesület egykori elnökének posztumusz
díszpolgári címet adományozott. Gyenge
Sándor hosszú éveken át a Munkáspárt kerületi
szervezetét vezette. Azok közé tartozott, akik
1989-ben is tudták, hol a helyük. Haláláig
a Munkáspárt zuglói szervezetének munkáját
erősítette.
„Életét a történelem iránti szeretet és
a történelemtanítás határozta meg. Élete
végéig aktív tagja volt a Történelemtudományi

5

Társaságnak.” Alapító tanári kar tagja
volt a Naimann János Számítástechnikai
Középiskolának, ahol még nyugdíjas tanárként
is tanított. „Pedagógusi munkáján túl
meghatározó alakja volt Zugló társadalmi és
közösségi életének. Szívén viselte a hátrányos
helyzetű diákok sorsát is. Ő kezdeményezte
1990-ben „a Studium Generale Zuglói
Egyesület létrehozását, amelynek tanárai
térítésmentesen korrepetálják” mai napig is
„az arra rászoruló diákokat. Életcélja volt
a gyengék, az elesettek segítése, felkarolása,
esélyhez juttatása. Három cikluson át hasznos
és elismert tagja volt a zuglói képviselőtestületnek”, mint a Munkáspárt képviselője.
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50 NAP MÚLVA KONGRESSZUS!
A Központi Bizottság dokumentumainak
ismeretében a napokban megkezdődtek
a megyei szintű össztagsági értekezletek.
A szerkesztőségünk Hajdu Józsefet
kérdezte, milyen szervezeti feladatok
várnak egy-egy megye párttagságára.
Hogy állunk jelenleg a kongresszus
előkészületeivel?
A Központi Bizottság elfogadta a négyéves
munkájáról szóló beszámolót. Kidolgozta
és a párttagság vitájára bocsájtotta a 27.
kongresszus határozatának tervezetét,
a következő időszak feladatait egységbe
foglaló „Erős Munkáspártot!” programot.
Mindkét anyag megjelent A Szabadság
múlt heti számában. Ezt minden
párttagunk megkapta, függetlenül attól,
hogy előﬁzető-e vagy sem. A feladat
most az, hogy megvitassuk ezeket.
Konkrétan milyen feladatot kaptak a megyei pártszervezetek
elnökei?
A kongresszusra való készülés nagy felelősség. Minden
kongresszus fontos, most mégis egy feszesebb rend indokolt.
A megyei elnököktől, illetve Budapesten a régiók elnökeitől
azt kérjük, hogy személyesen ellenőrizzék: eljutott-e
„A Szabadság” kongresszusi száma minden párttaghoz?
Az érdemi vita lényege, hogy minden párttag tudja, milyen utat
akar a párt bejárni.
Az érdemi vita persze akkor lehetséges, ha az össztagsági
értekezleten valóban ott vannak a párttagok. Ezt is a helyi
elnököknek kell megszervezni. Intenzív munkával hívni
és folyamatosan szorgalmazni kell a tagság részvételét.
Mindannyian tudjuk, meleg szobából nem lehet harcos
pártpolitikát alakítani, formálni. Az együttes vita, közös
B

N
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P

gondolkodás adhat a sikerre reményt.
Nem ünnepi ülésekre, kenetteljes
szónoklatokra,
hanem
gondolkodó
munkaértekezletekre van szükség.
Hajdu elvtárs, milyen napirendeket
fognak tárgyalni a budapesti, illetve
a megyei össztagsági értekezletek?
Az első feladat, hogy a megyei elnökök
beszámoljanak a megye négyéves
munkájáról. Egy biztos: dagályos
öntömjénezésre, mesére nincs szükség.
Kövessék a KB-beszámoló szellemét!
Tárják fel a hibákat, és mondják el, hogy
milyen utakat látnak a jövőre nézve!
A megyei elnökök tegyenek javaslatot
arra, hogy mi legyen a megyei tagság
H
J
véleménye az „Erős Munkáspártot!”
programról! Arról kell beszélni – mert ez a jövő –, hogy a párt
komplex feladatait a főváros, illetve a megye társadalompolitikai
valóságában az adott pártszervezet hogyan tudja, hogyan fogja
megvalósítani.
Őszintén kell beszélni arról, hogy ott a kerületekben,
a megyében milyen eszközökkel fogják a párt jövőjét
biztosítani. Milyen eszközökkel fognak érdeklődőket cselekvő
párttaggá felépíteni?
Nem kerülhető meg az a kérdés sem, hogy a megyei párttagság
milyen formában fogja a pártközpont működését anyagilag
támogatni. A KB legutóbbi ülésén közösen döntöttük el, hogy
újra megkérjük a párt minden egyes tagját, hogy lépjenek be
az „Ezres klubba”! Ez kell ahhoz, hogy a párt el tudja a központi
feladatait végezni.
Ha erről fog szólni az össztagsági, akkor képesek leszünk haladni.
Ha ünnepi, vagy modorosan szép, udvariaskodó rendezvénnyé
válik a munkaértekezlet, akkor jobb, ha bele se kezdünk.
Az összevont taggyűléseken ott lesznek az országos Elnökség
tagjai?
Természetesen! Thürmer elvtárs még dátumváltoztatást is
kezdeményezett, hogy minél több megyei – közte a budapesti –
össztagsági értekezleten személyesen ott legyen. Értelemszerűen
– mert a kongresszus előkészítésének egyéb feladatai is vannak
– ahová nem tud elmenni, ott az Elnökség más tagja fogja
képviselni a párt vezető testületét.
Milyen állásfoglalásokat, határozatokat kell megfogalmazni?
Két döntést kell hozni az értekezleteken. Véleményt kell
mondani az „Erős Munkáspártot!” dokumentumról! Meg tudjuk

A

MUNKÁSPÁRT

csinálni vagy sem? Hogyan vesz benne
részt a megye tagsága?

7

Mikor lesz a helyi vezetők tisztújítása?
A Szervezeti Szabályzatunk alapján
a kongresszust követően kerül sor
a helyi tisztújításra. Jogos igény, hogy
azok kapjanak bizalmat budapesti,
megyei, a régiók, városi szervezeteink
vezetésében, akik a kongresszusi
határozat megvalósításáért cselekvően
tenni akarnak és tenni tudnak.

Ilyen vitákban mindig több egyéni
vélemény is elhangzik. A jövő
szempontjából azonban az a fontos,
hogy a megyei tagság, az értekezlet
részvevőinek többsége közösen mit mond.
Ezt kell leírni és elküldeni Budapestre.
El kell dönteni, hogy a megye nevében
ki szólaljon fel a kongresszuson, és mi
legyen a mondanivalója! A kongresszus
akkor lehet sikeres, ha a jövő konkrét
útjait keressük. Nem a megtett utat kell
felidézni, s főleg nem közhelyeket kell
ismételgetni. Nem az a kérdés, hogy
nehéz-e. Nehéz! Ezt tudjuk! A kérdés
az, hogy mit fogunk csinálni!
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Az össztagsági értekezlet dönt arról is, hogy kik lesznek
a kongresszusi küldöttek. Minden megye kapott keretszámot,
attól függően, hogy hány tagjuk van. Válasszátok azokat
küldöttnek, akikre a következő négy évben számítotok! Akik
bíznak a pártban és a döntés végrehajtásának motorjai lesznek.
A kongresszusi küldöttséget nem lehet „jutalomként” kezelni.
Munkakongresszusra cselekvő küldöttek kellenek!
Az összevont taggyűléstől a küldöttválasztás tényéről egy
nagyon egyszerű jegyzőkönyvi kivonatot várunk, melyből
a majdani Mandátum Vizsgáló Bizottság fog dolgozni.
A kongresszusi meghívót a megyei elnökök a november 19-i
megye elnöki értekezleten kapják meg. Az ő feladatuk eljuttatni
a küldöttekhez. Még egyszer mondom, hogy el ne felejtsük:
a kongresszusi anyagok a múlt heti újságunkban vannak.
Lehet tudni a kongresszus személyi kérdéseiről?
A Jelölést Előkészítő Bizottság arról tájékoztatta a Központi
Bizottságot, hogy továbbra is Thürmer Gyula elvtársat javasolja
a párt elnökének. Kérték, hogy a budapesti, illetve a megyei
össztagsági értekezleten erről is essen szó. Jelezték, a PEB
összetételében sem javasolnak változást.
Mit tudhatunk a kongresszus előkészületeiről?
Az országos Elnökség intenzív munkában van. A technikai
előkészítés időarányosan realizálódik. A kongresszus helyszíne
rendben van, a kongresszus résztvevőit szinte holnap reggel
fogadni tudnánk. December 8-án szombaton reggel a kongresszus
minden résztvevőjét várjuk a regisztrációs asztaloknál.
A szerény anyagi forrásunk ellenére a kulturáltságra,
az igényességre ﬁgyelünk. A kongresszus jelentős költségét
a jelenlévők adományukkal támogathatják.
A kongresszusi résztvevők – és ez új színfolt lesz – a helyszínen
megvásárolhatják a karácsonyi üdvözlőlapot, a 2019-es asztali
és kártyanaptárt.

Nincs jogunk a drága időt elpazarolni.
A megválasztást követően azonnal
munkához kell látni. Természetesen
a megyei elnökök személyére a majdan
megválasztásra kerülő országos Elnökség
kompetenciája a javaslatot megtenni.
A határozattervezet jelzi, hogy a helyi
szervezeti munka előtérbe kerül. A helyi irányító, szervező,
meggyőző és cselekvésre mozgósító munkának egységbe kell
kerülnie és egységben kell működnie. Ennek érvényesüléséhez
a központ – a helyszínen – intenzíven fogja segíteni a munkát.
Nem tétlenkedhetünk! Csak a sikeres, odaadó és napi
rendszerességű munka visz előbbre.
A SZEAK soron lévő munkanapja része a kongresszusi
felkészülésnek?
Természetesen! November 10-én a párt elnöke Magyarország és
a Munkáspárt harminc éves fejlődéséről tart előadást. Mi volt
a rendszerváltás? – erről is kell beszélnünk, hiszen a ﬁatalok
csak könyvekből ismerhetik. Hol vannak a magyar kapitalizmus
erős és gyenge pontjai? – ezt is tudnunk kell, hiszen mi
a tőke ellen harcolunk. Hogyan alakult a Munkáspárt sorsa?
Mi a helyünk a magyar társadalomban? Milyen tapasztalatokat
halmoztunk fel? A múlt kérdései mellett azonban
a legfontosabb annak elemzése, hogy merre tudunk menni és
merre kell mennünk holnap. Úgyhogy, november 10-én várjuk
az „iskolapadba” a párt megyei és helyi vezetőit, aktivistáinkat,
mindazokat, akiknek a kongresszus után helyt kell állniuk
az ideológiai és politikai csatákban.
K
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A CÉL VÁLTOZATLAN: ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!

Őszinte véleménycserére került sor a Központi Bizottság
október 13-i ülésén. Thürmer Gyula előterjesztette a Központi
Bizottság kongresszusi beszámolójának tervezetét. Ugyancsak
a párt elnöke tett javaslatot a párt soron következő feladatait
meghatározó dokumentumra.
A Központi Bizottság egyhangúlag jóváhagyta a Központi
Bizottság beszámolóját a 27. kongresszusnak.
A Központi Bizottság ugyancsak egyhangúlag jóváhagyta
az „Erős Munkáspártot!” elnevezésű dokumentumot, és azt
a 27. kongresszus elé terjeszti.
A Szabadság legutóbbi számában mindkét anyag megjelent,
és azt a párt minden tagja megkapta.
A Központi Bizottság külön szavazott arról, hogy
a Munkáspárt részt vegyen-e a 2019. évi EP-választáson. A KB
egy tartózkodás mellett egyhangúlag úgy döntött: javasolja a
27. kongresszusnak, hogy a Munkáspárt vegyen részt az EPválasztáson.
A Központi Bizottság megtárgyalta Karacs Lajosné alelnök,
pártgazdasági vezető jelentését a párt anyagi helyzetéről.
A KB egyetért azzal, hogy a megyei és budapesti elnökök ismét
keressék meg a párt tagjait, és győzzék meg őket, hogy lépjenek
be az Ezres Klubba.
A KB egyetértett azzal is, hogy a 27. kongresszus gyűjtést
indítson. Ennek részleteit Karacs elvtársnő dolgozza ki.

Mint már ismeretes, a Munkáspárt 27. kongresszusa
december 8-án reggel 10 órakor kezdi meg munkáját
Budapesten, a Villányi úti Konferenciaközpontban
(XI. ker. Villányi út 11.)
A kongresszus megvitatja a Központi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság jelentését. Dönt a Munkáspárt jövőbeni
feladatairól. Megválasztja a Munkáspárt elnökét, a Központi
Bizottságot, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.
Ahogyan
pártunk
elnöke
írta
a
kongresszusi
dokumentumokhoz fűzött bevezetőben, a Munkáspárt
a miénk. A párt olyan lesz, amilyenné mi tesszük. Sok gonddal
küszködünk, de pártunk él és dolgozik. Van tagságunk, vannak
szervezeteink, van véleményünk a világ és az ország dolgairól.
Van erkölcsi tőkénk. A Munkáspárt elfogadottsága nőtt
a társadalomban. Az emberek többsége nem utasítja vissza
a pártot, lehetővé teszi indulásunkat a választásokon.
A tőkés világ válságban van. Sok a bizonytalanság a világban
is, idehaza is. A világ változhat, sőt, akár nagyon gyorsan is
változhat. Készülnünk kell arra az időre, amikor a társadalom
többsége nem csak bízik bennünk, hanem tőlünk várja sorsa
jobbrafordulását.
Vitassuk meg együtt a kongresszusi dokumentumokat!
Jelöljük ki együtt az utat, amelyen erős Munkáspártot
teremthetünk!
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OKTÓBER 5.
MAGYAR-CSEH PÁRTKÖZI MEGBESZÉLÉS
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke Budapesten
megbeszélést folytatott Vojtěch Filippel, Cseh és
Morvaország Kommunista Pártjának (KSČM)
elnökével, aki Kína és a kelet-európai országok
parlamenti
pártjainak
találkozójára
érkezett.
Megállapodtak, hogy összehangolják munkájukat
a Kommunista és Munkáspártok 18. Nemzetközi
Találkozóján, amelyre október végén Vietnamban
került sor.
OKTÓBER 21.
DUNÁNTÚLI KAMPÁNY TOLNA MEGYÉBEN
A párt elnöke három városba, Bonyhádra, Dombóvárra és Tamásiba
ment el. Nem lévén helyi szervezetünk, a kitelepülések helyszíneit
a budapesti központ választotta ki.

OKTÓBER 22.
KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSE
A KB Thürmer Gyula elnök előterjesztésében tájékoztatót
hallgatott meg az október 2-i népszavazás után kialakult
belpolitikai helyzetről és a Munkáspárt tennivalóiról.
Karacs Lajosné alelnök a TTIP jelentőségéről és
a november 8-i Országos Akciónap előkészületeiről szólt.
Kiemelte, hogy terveink szerint a központi rendezvényre
november 8-án délelőtt 10 órakor kerül sor a Külgazdasági
és Külügyminisztérium épülete előtt. A Központi Bizottság
2017. február 18-ára Országos Pártértekezletet hívott össze
a választási munka áttekintésére.
OKTÓBER 28-30.
KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK 18.
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA
Hanoiban került sor a Kommunista és Munkáspártok
18. Nemzetközi Találkozójára. A vietnami házigazdák
közleménye szerint 58 párt 109 küldötte, köztük 22
pártelnök és pártfőtitkár vett részt a tanácskozáson,
amely a kommunista és munkáspártok legszélesebb
nemzetközi fórumát, intézményét jelenti. Részt vett
Thürmer Gyula, a párt elnöke.
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NOVEMBER 8.
ORSZÁGOS AKCIÓNAP A TTIP ELLEN
November 8-án a Munkáspárt Országos Akciónapot tartott, amelyen az Európai Unió
és az Egyesült Államok között kötendő szerződés ellen tiltakoztunk. Budapesten,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium előtt került sor a központi rendezvényre.
Az országos számos településén helyi szervezeteink rendeztek akciókat.
NOVEMBER 8-14
ORSZÁGOS TTIP ELLENI KAMPÁNY
Az ország számos településén folytatódott a TTIP elleni kampány.

NOVEMBER 10-11.
NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS ATHÉNBAN
November 10-11-én Athénban tanácskozást tartottak a kommunista
és munkáspártok. A téma ezúttal a nők egyenjogúsága volt
az Európai Unió keretein belül és általában a világban. A tanácskozást
a Görög KP szervezte és 20 más párt vett részt. A Magyar Munkáspárt
képviseletében dr. Frankfurter Zsuzsanna, az Elnökség tagja és
Kovács Istvánné, a KB munkatársa vett részt.
DECEMBER 3.
CSONGRÁD MEGYEI KÖRÚT
Makó, Szentes, Csongrád – ez volt a Munkáspárt elnökének
útvonala a Csongrád megyei látogatáson. Thürmer Gyula Szabó
Jenőné megyei elnök és a megye ﬁatal párttagjainak kíséretében
kellemes ünnepeket kívánt a térségben élőknek.

DECEMBER 10.
NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS ATHÉNBAN
„Az Európai Unió és más imperialista szervezetek”
címmel nemzetközi párttanácskozást rendeztek
Athénban. A tanácskozáson megemlékeztek arról is,
hogy Lenin 100 éve írta „Az Európai Egyesült Államok
jelszaváról” című munkáját. Az eseményen mintegy húsz
párt vett részt. A Munkáspártot Pilajeva Marina, a KB
tagja, a párt külügyi felelőse képviselte.
DECEMBER 17.
KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSE
December 17-e a Munkáspárt ünnepe. 1989 decemberében ezen a napon
született meg a mai Munkáspárt, amely vállalta a magyar munkásmozgalom
hagyományainak folytatását, magasra emelte a szocializmus zászlaját.
Az évfordulón a Központi Bizottság ülést tartott. A kapitalizmus megdöntése
ma már nem csak álom, nemcsak egy terv, és főleg nem illúzió. Sok országban
komolyan kell gondolkodni a holnap szocializmusán. A válság felpörgette
az eseményeket. A világ kiutakat keres, új megoldásokat. A világ kommunista
és munkáspártjai ma erre a felismerésre jutottak. A válságot nem tudja
a tőke megoldani. Az osztályharc holnap nyílt osztály háborúvá válhat.
Nem ülhetünk ölbe tett kézzel – hangsúlyozta Thürmer Gyula.
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.
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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, VIII. TOLNAI LAJOS UTCA 4.
ITT VOLT A NÉPSZAVA SZERKESZTŐSÉGE
Az egykori Conti utca 4-es szám alatt működött a Népszava
szerkesztősége. Az utcát 1951 óta Tolnai Lajos utcának hívják.
Tolnai (1837-1902) egyébként tanár és református lelkész volt.
A Népszava 1880-tól a Magyarországi Általános Munkáspárt,
1890-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt központi
lapja volt. 1905-től kezdve vált a Népszava napilappá. Az újság
szerkesztője, és egyben a párt vezetője akkoriban Garami Ernő
volt. A lap természetesen mindig az MSZDP politikáját követte,
annak eszköze volt.
A Népszava 1909-ben költözött a Conti utca 4-be.
A Világosság Könyvnyomda Rt. a merész újításairól nevezetes
építészpárost, Vágó Lászlót és Józsefet bízta meg a székház
megtervezésével, amely 1909 októberére tető alá is került.
A korabeli leírások szerint a „kapu íves kiképzésű volt,
a földszint szögletes záródású portáljai alól nyílt a Népszava
könyvkereskedése. Az épület egyszerű homlokzatát mozaikok
díszítették. Odabent viszont annál korszerűbb volt minden:
az alagsorban kaptak helyet a rotációs gépek, a földszinten volt
az íves gépterem, az első emelet nagy ablakai mögött a ragyogó
fényt biztosító üvegtető alatt pedig a szedőtermet és az irodákat
helyezték el. A második emeletet a Népszava szerkesztősége,
az SZDP és a Szakszervezeti Tanács titkársága birtokolta, de
jutott hely könyvtárnak is.”
1920-ban az épület a Szociáldemokrata Párt tulajdonába
került. 1930-ban már 3 rotációs nyomógép, 6 gyorssajtó, 4
tégelynyomósajtó, 13 szedőgép, 1 öntőgép és könyvkötészeti
gépek szolgálták a 111 munkást. A három szocdem lap, a késő
délelőtti Világosság, a kora délutáni Kossuth Népe és az anyalap,
a Népszava szerkesztősége és kiadója is itt működött.
1922-től az MSZDP parlamenti frakciójának titkársága is
a házban működött, egészen 1944. március 19-ig. A felszabadulás
után mégsem költöztek ide vissza a szociáldemokraták, s
a Népszava is csak a pártegyesítésig maradhatott. Az épület
végül a Ságvári Endre Nyomdaipari Tanulóintézeté lett.
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1988-ig emléktábla őrizte Ságvári és a Népszava emlékét, de
a rendszerváltás ezt is elsodorta.
A Conti utca 4-hez sok minden emlékezetes esemény kötődik.
Sorozatunkban már felidéztük a két kiváló szociáldemokrata
újságíró, Somogyi Béla és Bacsó Béla emlékét. Nos, őket
innen hurcolták el és ölték meg Horthy különítményesei
1920 februárjában. 1920. március 1-én Horthy Magyarország
kormányzója lesz. A szocdem újság, a Népszava így köszönti:
„Minden gerincességünk fenntartásával készségesen nyújtjuk
oda kérges kezünket a békülésre.” Hát ez is a Népszava, illetve
az MSZDP volt.
A Népszava 1936. szeptember 8-i számában megjelenő
közlés: „A magyar szervezett munkásság képviselői
szeretetteljes üdvözletüket küldik a harcban álló spanyol
munkásságnak, és lelkes rokonszenvvel ﬁgyelik a küzdelmet,
amelyet a spanyol proletáriátus a spanyol nép szabadságáért
folytat.” Gondoljunk csak bele! Hitler három éve hatalmon van.
Magyarország elindul a fasizálódás útján. Magyarországon
a kommunisták illegalitásban. A Népszava kezdettől fogva
egészen elnémításáig érdemben és tisztességesen tudósít
a spanyolországi eseményekről.
Az MSZDP vezetése azonban nem egészen így gondolja,
s a tőkés kormány – nem először – kihasználja ezt. Vitéz
leveldi Kozma Miklós, a Gömbös-kormány belügyminisztere
a Népszava írását követően kapcsolatba lép az MSZDP
vezetőivel, majd a sajtóban is nyilatkozik: „A Népszava
magatartása folytán a közvéleményben az a felfogás alakult ki,
hogy az a határvonal, amely a magyarországi szociáldemokrata
pártnak létjogosultságát jelentette, elmosódóban van…
A szociáldemokrata párt egyes tényezői biztosítottak arról,
hogy az az elmosódottság, amelyet föntebb említettem, nem
forog fenn.” Érthető, ugye?
A Conti utcában készült a Népszava 1941 karácsonyi száma,
amely a háborúval, a fasizmussal szembeni magyar ellenállás
fontos kísérlete és jelképe volt. Ebben a számban írt BajcsyZsilinszky Endre, aki 1944-ben az antifasiszta ellenállás
mártírja lesz. A szociáldemokrata személyiségek közül cikket
írt Szakasits Árpád főszerkesztő, az MSZDP vezetője, Kéthly
Anna, Takács József, Miliők Sándor, Várnai Dániel, Révész
Mihály, Szerdahelyi Sándor, Földes Mihály, az MSZDP ismert
személyiségei. De megjelent a kommunista Kállai Gyula írása
is. Rá még nagy feladat vár a későbbiekben is, 1965-67 között
ő Magyarország miniszterelnöke. A karácsonyi számban
megjelent az akkor még élő, legnagyobb prózaíró, Móricz
Zsigmond írása is Petőﬁ, a politikai jel címmel.
A Népszava 1948-ig volt az MSZDP lapja. 1948-ban
a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülésekor
a Népszava fennmaradt, de a szakszervezetek lapjaként működött
1989-ig. A rendszerváltás után privatizálták, és szocliberális
szellemű napilapként folytatta. De ez már egy másik történet.
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Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának Központi
Bizottsága megerősítette tisztségében Vojtech Filip pártelnököt,
és elvetette a rendkívüli kongresszusra vonatkozó javaslatokat.

Görögországban folytatódnak a Görög Kommunista Párt
megalakulásának 100. évfordulóján rendezett ünnepségek.

Moszkvában ülést tartott az Oroszországi Föderáció Kommunista
Pártjának Központi Bizottsága. Meghatározta az ifjúság körében
végzendő munka fő irányait.

Az október 14-i helyhatósági választásokon a Belga Munkapárt
képviselői számos helyi önkormányzatba bejutottak.

A Török Kommunista Párt támadást indított a tőkés válságon
nyerészkedő tőkéstulajdonosok ellen.

A Portugál Kommunista Párt gyűléseken és a parlamentben is
követeli, hogy a minimálbért havi 650 euróra emeljék.

