Nem kérünk
Németország: Bármi
Állítsátok meg
Soros és Juncker
áron leverni minden
Gyurcsányt!
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VÉDJÜK MEG TŐLÜK
A BÉKÉT!
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Thürmer Gyula
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AZ IGAZAT MONDJUK!
Milyen munkát adnak? – jött hozzánk egy ﬁatalember Dorogon.
Messziről észre vette a munkáspárti jelszavakat: biztos munka,
biztos jövedelem. No, hol van a biztos munka, mert, hogy
mostanság nekem semmilyen sincs?
Mondanom sem kell, hogy nehezen akarta elfogadni, hogy mi
valóban adunk neki biztos munkát és biztos jövedelmet, de ehhez
előbb neki kell nekünk esélyt adni, neki kell ránk szavaznia, neki
kell a parlamentbe juttatnia. Értette? Értette, nem volt buta ember.
Elfogadta? Nos, ebben nem vagyok biztos.
Mit mondjunk az embereknek? Minden választás előtt
szembekerülünk ezzel a kérdéssel. Ígérjünk magasabb béreket?
Mindenki azt ígér. Ígérjünk jobb életet? Mindenki azt ígér.
Mondjuk ugyanazt, amit szinte mindenki mond, csak legfeljebb
egy kicsit másként? Vagy mondjuk meg őszintén az embereknek,
hogy a világot kell megváltoztatni ahhoz, hogy jobban éljenek?
De ki gondol a világ megváltására akkor, amikor léptennyomon nagyon is valóságos bajokba ütközünk? Például, hogy
a kórházakban nincs elég ápolónő, arról nem is beszélve, hogy
sok helyütt se WC papír, se kéztörlő, és csak hideg víz folyik
a mosdóban.
Vagy, hogy 150 ezret keres az, aki a munkapadnál áll, és
másfélmilliót az, aki az igazgatói asztalnál ül! Vagy, hogy
megesszük a multik szemetjét, pedig képesek lennénk mindent
megtermelni magunknak itt, Magyarországon.
Vagy, hogy ma sem élünk úgy, mint a németek vagy
az osztrákok, pedig 27 évvel ezelőtt ezzel hülyítettek bennünket.
És mi változott? Legfeljebb annyi, hogy most már mehetünk
hozzájuk dolgozni. Legalább is egyelőre.
Vagy, hogy nem érezzük magunkat biztonságban. Félünk, hogy
betörnek, félünk, hogy az idős embert leütik az utcán. Félünk
a migránstól, akit már láttunk, és félünk a terroristától, akit
szerencsére még csak a televízióban látunk. De látunk.
Nos, mit mondjunk az embereknek? Mit irt József Attila
Thomas Mannak?
“Te jól tudod, a költő sose lódít:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”
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Nos, mondjuk mi is az igazat! Mondjuk akkor is, ha nem
mindenki érti! Mondjuk akkor is, ha még nem mindenki érti! Mit
tapasztalunk az időközi választásokon, az utcai kitelepüléseken?
Azt, hogy az emberek értékelik 27 éves kiállásunkat mellettük.
Értékelik, hogy soha nem csaptuk be őket. Értékelik, hogy
tisztességes dolgozó emberek, és magyarok vagyunk.
Szívesebben adják nekünk az ajánlásukat, mint korábban.
Úgyhogy jó úton járunk.
Mondjuk meg, hogy a kórházak azért csapnivalók,
mert kapitalizmus van! A tőke nem lát hasznot az állami
egészségügyben. A haszon a magánszférában van, ezért
a kormány a ﬁzetőképes pácienseket átlöki oda. Aki meg nem
ﬁzetőképes, nos, azokkal valójában nem törődnek. De nem
kell rendszerváltás ahhoz, hogy az ország legalább a dupláját
költse az állami egészségügyre. Ehhez elég a szemléletváltás,
annak felismerése, hogy egészség és tudás nélkül előbbutóbb elveszünk. Mi ezt felismertük, s bennünket nem kötnek
a tőkének adott ígéretek. Ezért mi kellünk, ha jobb egészségügyet
akarunk.
Mondjuk meg, hogy azért vannak óriási bérkülönbségek, mert
kapitalizmus van. A bér a dolgozó és a tőkés közötti erőviszonyt
fejezi ki. De a tőkét lehet korlátozni. Jobban meg lehet adóztatni,
mint másokat, sőt el is lehet tőle venni a vagyona egy részét,
és ebből adni többet az embereknek. De ehhez kellünk mi!
Az MSZP, a Jobbik ezt legfeljebb csak ígéri, de soha nem tennék
meg, mert ők eladták a lelküket a tőkének. Mi pedig nem.
Európa soha nem volt ilyen közel a háborúhoz, mint most.
Az EU szankciókkal harcol Oroszország ellen, a NATO
fegyverekkel. Nem a magyar kormány a fő kolompos, de ő is
megszavazza. A liberálisok, a szocialisták pedig ennél is többet
akarnak, mindent odaadni a NATO-nak és Európai Egyesült
Államokat csinálni a nemzetek és népek Európája helyett.
Az emberek békét, biztonságot akarnak. De erről beszélni kell,
kiáltani, hangosan, bátran! Ehhez mi kellünk! A kormányokra
rá kell kényszeríteni a békét. Ezt csak olyanok tudják, akik nem
Soros, nem az EU, nem a NATO kitartottjai. Mi tudjuk!
A mi dolgunk választási lehetőséget kínálni az embereknek.
A mi dolgunk megmutatni, hogy a kapitalizmusban is lehet
jobbá, szebbé tenni az ember életét. De, ha csak ezt mondanánk,
semmiben sem különböznénk a többiektől. Meg kell mondanunk,
hogy egyetlen munkaadó, egyetlen tőkés, egyetlen kormány
sem fogja a jobb életet ajándékba adni. Meg kell érte küzdeni, és
a Munkáspárt éppen ezt tenné a parlamentben.
Villantsuk fel a jövőt is, amit mi tartunk jónak! Egy olyan
társadalmat, ahol valóban biztos a munka, a megélhetés. Biztos,
mert az ember a fontos és nem a pénz. Ahol a tudás megszerzése,
az egészség védelme a köz ügye. Ahol az emberek maguk
döntenek sorsukról, és nem megélhetési politikusok. Szóval,
az igazat mondjuk! Ez a mi erkölcsi tőkénk, és ez jövőbeni
sikerünk záloga is.
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HÍREK
A VILÁGBÓL
MEG AKAROD VÉDENI A TERMÉSZETET?
HARCOLJ A TŐKE ELLEN!
Donald Trump bejelentette: az Egyesült Államok kivonul
a 2015-ben aláírt párizsi klímaegyezményből, de kész arra, hogy
tárgyalásokat kezdjen a visszalépés feltételeiről vagy a megállapodás teljes újratárgyalásáról. Az elnök hangsúlyozta: az egyezmény más országokat juttatott előnyökhöz. Leszögezte, hogy
egy felmérés szerint 2040-ig 6,5 millió állás szűnik meg
az iparban, amennyiben érvényesítik a párizsi klímaegyezményben
foglalt előírásokat. Közölte: különösen nagy károkat szenvedne
a szénipar, amely jelenleg az amerikai energiatermelés
egyharmadát adja. (www.mti.hu)

Trump úgy gondolja, hogy az USA a világ legnagyobb tőkés
hatalma, s a tőkés rendszer válságát csak úgy lehet megoldani, ha
az USA-ban megoldják. Ezért az amerikai tőke érdekeit fölébe helyezi
minden más érdeknek. Az emberiség érdeke a környezetvédelmi
veszélyek megszüntetése. A párizsi egyezmény fontos lépés e
cél felé. A mostani eset is mutatja, hogy a természetet nem lehet
a kapitalizmus viszonyai között megmenteni, mert a kapitalizmus
lényege a pénz, a tőke, és mindig lesznek tőkés csoportok,
amelyeket csak a pénz érdekel, és nem a környezet. A küzdelem
a világ megvédéséért egyenlő a kapitalizmus elleni harccal.

XII. (XXVIII.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM
2017. JÚNIUS 10.

3

A Donyecki Népköztársaság mind a mai napig ellenáll az ukrán
hadsereg támadásainak. A donyeckiek mögött a nép, a kijevi
hadsereg mögött az USA és az EU áll. Oroszország támogatja
Donyecket, de egyelőre nem teljesítették a donyeckiek kérését, és
nem vették fel az országot az Oroszországi Föderációba. Persze,
ami késik, nem múlik. A donyecki nép szenvedéseinek véget
kellene vetni. Elismerni azon jogukat, hogy úgy éljenek, ahogyan
akarnak. Függetlenként, szabadként.
NÉMETORSZÁG: BÁRMI ÁRON LEVERNI MINDEN
ELLENÁLLÁST
A német kormány szerint meg kellene fontolni, hogy a kohéziós
alapok megőrzését 2020 után a jogállamiság alapelveinek
betartásához kössék. Először fordul elő, hogy ez a szóban már
emlegetett politikai összefüggés írásban is megjelenik, ráadásul
éppen az uniós büdzsé legnagyobb beﬁzetőjétől. (http://www.
bruxinfo.hu/cikk/20170529-berlin-osszekotne-a-jogallamot-es-apenzeket.html)

Az európai tőkés országok között egyszerre van együttműködés és
harc. Ez a tőke természete. Az európai kapitalizmus válságban van,
és a válság fokozza az egymás elleni harcokat. A tőke mindenütt
a bármi áron való túlélésre törekszik. A német tőke úgy akarja
az EU-t megerősíteni, hogy maga alá rendelné a tagállamokat.
A német tőke le akarja verni a lengyel, magyar és más keleteurópai tőkés erők ellenállását. Ez a harc elvezethet akár az EU
felbomlásához is.
NEM KELL EU-GYÁMSÁG!
Robert Fico szlovák és Beata Szydlo lengyel miniszterelnök
egyaránt bírálta és elfogadhatatlannak nevezte múlt szerdai
közös varsói sajtóértekezletükön azt a német felvetést, hogy
felfüggesztenék a kohéziós alapok folyósítását azon tagállamok
számára, amelyek uniós megítélés szerint nem tartják be a jogállamiság alapelveit. (http://ujszo.com)

DONYECKI NÉPKÖZTÁRSASÁG:
VÉRREL SZERZETT FÜGGETLENSÉG
Donyeckbe a háború éppen három éve, 2014. május 26-án érkezett
meg. A repülőtér térségében megindult a harc a donyecki népi
felkelő és az ukrán hadsereg között. A repülőtér impozáns épületét
rommá lőtték. (http://www.kp.ru/)
Folytatódik a nyugati tőkés körök és a kelet-európai tőkés
körök harca. Németország olyan EU-t akar, amelyben a nagyok
elbírálhatják a kisebb országok életét, és még büntetést is
szabhatnak ki. A kelet-európai tőkés körök nem akarnak lemondani
az EU előnyeiről, de több beleszólást akarnak. A fő gond azonban
az, hogy az EU nem a dolgozók, hanem csak a tőke érdekeit
szolgálja. A népek, a dolgozók Európáját kell megteremteni.
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MAGYARORSZÁG

NÁLUNK
TÖRTÉNT
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BOTKA KÜLFÖLDI SEGÍTSÉGGEL AKAR GYŐZNI
Miközben Orbán Viktor megállítaná Brüsszelt, az Uniónak egyre
inkább elege lehet a renitens magyar kormányfőből. Ezt jelezheti
az is, hogy miután hivatalosan is az MSZP miniszterelnökjelöltjének választotta a párt kongresszusa Botka Lászlót, múlt
héten a legmagasabb uniós vezetői szinten – mások mellett
Frans Timmermans-szal, az Európai Bizottság első alelnökével
is – tárgyalt a belga fővárosban. (http://nepszava.hu)

A MULTIK ÁTVERNEK,
A KORMÁNY MELLÉBESZÉL
Újabb 30-35 termékre – sörökre, üdítőkre, jégkrémekre,
grillezéshez használt termékekre, szószokra, salátaöntetekre
– terjednek majd ki a kettős minőséget ellenőrző vizsgálatok
– mondta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára kedden az M1
aktuális csatornán. A vizsgálat során kiderülhet, hogy ennél
a 30-35 termékpárnál előfordul-e az, hogy a multinacionális
cégek más minőségben, más összetételben, más összetevőkből
gyártanak Magyarországra, mint a nyugat-európai piacra.
(http://www.kormany.hu)

27 éve tudjuk, hogy a multik átvernek bennünket. Tudjuk, mi
emberek. Tudják a kereskedők, és tudja a kormány is. Ami most
van, az látszatcselekvés. A kormány vizsgálgat, a multi pedig
továbbra is átver bennünket. A multik ellen komoly szankciókat
kell hozni. A kereskedelmet magyar kézbe kell venni. A többi
csak mellébeszélés, és látszatcselekvés.

Botka az EU vezetőinek segítségével akar választást nyerni
Magyarországon. Egy követ fújnak Gyurcsánnyal. Mind a ketten
azt akarják, hogy a liberális tőke uralkodjon Magyarországon,
és a magyar nemzet elveszítse függetlenségét. Magyarország
kormányáról a magyar választóknak kell dönteniük.
MÉG NEM ELÉG: BIZTOS MEGÉLHETÉSRE,
BIZTONSÁGRA VAN SZÜKSÉG
Eltűnt Magyarországról egy Győr méretű város lakossága
az elmúlt öt évben. Még a közel 150 ezer hazánkban élő nem
magyar állampolgárral együtt sem éri el a népesség a 10
millió főt. A teljes lakosság mindössze 46 százaléka dolgozott
az adatrögzítéskor, mellettük 24 százalék nyilatkozott úgy, hogy
eltartott. (https://szakszervezetek.hu)

A hazai vállalkozások támogatásával, nagy állami programok
beindításával, a mezőgazdaság fejlesztésével tovább kell növelni
a hazai munkahelyek számát. A biztos megélhetés, a biztonság
a feltétele annak is, hogy még több gyermek szülessen.
ÁLLÍTSÁTOK MEG GYURCSÁNYT!
A Demokratikus Koalíció hosszabb távon Európai
Egyesült Államokat akar – mondta Gyurcsány Ferenc.
(http://www.mti.hu)
Az Európai Egyesült Államok a legrosszabb, ami
Magyarországgal történhet. Európa nem az USA. Európát nem
bevándorlók alapították. Európa önálló országok közössége,
amelyek itt voltak, itt éltek. Az USA államai nem nemzetek,
az európai országok mögött önálló nemzetek állnak. Az Európai
Egyesült Államok létrehozása azt jelentené, hogy az egyes
ország elvesztenék önállóságukat, és alárendelnék magukat
az európai nagy tőkének. Gyurcsány ezt szeretné. A magyar
népnek ez tragédia lenne. Állítsátok meg Gyurcsányt!
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JÚNIUS 12.: MEGYEI ELNÖKI ÉRTEKEZLET
A Munkáspárt Elnöksége 2017. június 12-én, hétfőn 10 órára
összehívta a megyei elnökök értekezletét. Napirend:
1. A Munkáspárt feladatai a következő időszakban
2. Munkáspárti propaganda-anyagok felhasználása.
3. Választási felkészülés időszerű feladatai.

EZ TÖRTÉNT
A MUNKÁSPÁRTBAN
SZENTISTVÁN: MEGVAN A MUNKÁSPÁRT JELÖLTJE
A BAZ megyei Szentistván településen július 9-én időközi
önkormányzati választásokat tartanak. A Mezőkövesdtől nem
messze lévő településen 2429 ember él. A Munkáspárt az elsők
között jelentette be indulását. A múlt héten közös munkával
a BAZ megyei munkáspárti szervezet összegyűjtötte a szükséges
ajánlásokat. Így Budai Ferenc Nándor, megyei elnökünk
polgármesterjelöltként és képviselőjelöltként is indulhat.

ORGOVÁNY: NEHÉZ MUNKÁVAL, DE SIKERESEN
A Bács-Kiskun megyei Orgoványban július 16-án tartanak
időközi választásokat. Itt a polgármesteri induláshoz 82
ajánlás kell, a képviselő-jelöltséghez pedig 28. A feladat nagy.
Kalapos Mária megyei elnök vezetésével, szolnoki és budapesti
segítséggel sikerült a feladatot teljesíteni. A Munkáspárt
polgármesterjelöltje Bencsik Mihály, a párt alelnöke lett.

MINDIG AZ EMBEREK KÖZÖTT
A múlt héten a Munkáspárt
Újpesti
szervezete
igen
eredményes kitelepülést tartott a központban. Dőmel
Vilmos vezette csapat eredményesen zárta a napot.
Sokan adták támogató aláírásukat
a
Munkáspártnak,
valamint hosszú beszélgetések alakultak ki a járókelőkkel. Sokan elismerően
szóltak a Munkáspártról, hogy
„ti kitartotok mellettünk,
bárcsak bekerülnétek a parlamentbe”. Budapesti aktivistáink,
szintén
sikeres
kitelepüléseket tartottak még,
Pesterzsébeten, Budafokon és
Mátyásföldön.

VEGYÜNK RÉSZT MINDEN IDŐKÖZI VÁLASZTÁSON
2017. június 11-én Almásfüzitőn, Tatárszentgyörgyön
és Csanádpalotán az időközi választásokon is részt vesz
a Munkáspárt. Mind három településen nagyszerű jelölteket
tudott indítani a Munkáspárt. Sok sikert kívánunk nekik
a választáson való eredményes részvételhez.
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A BÉKE KÉRDÉSE ÉGETŐ KÉRDÉS, NAPJAINK FÁJÓ KÉRDÉSE
Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSČM) nemzetközi
tanácskozást rendezett abból az alkalomból, hogy az idén
novemberben lesz száz éve annak, hogy a Lenin vezette munkásparasztkormány kiadta híres Békedekrétumát. A tanácskozáson
a KSČM mellett jelen voltak kommunista és munkáspártok
Szlovákiából, Ukrajnából, Finnországból, Oroszországból,
Portugáliából, Ciprusról, Görögországból, Ausztriából.
A Magyar Munkáspárt képviseletében Thürmer Gyula elnök és
Karacs Lajosné alelnök volt jelen.
A tanácskozás megerősítette, hogy a háborúkat a kapitalizmus
szüli. Ma azért fenyegeti újra háború Európát, mert a tőke
válságban van, és egyes tőkés erők csak a fegyverkezés növelése,
új piacok, új országok megszerzése útján látják megoldhatónak
a válságot. A békéért folytatott harc egyet jelent a tőke, a pénz
uralma elleni harccal.
EURÓPA SOHA NEM ÁLLT ILYEN KÖZEL
A HÁBORÚHOZ
A béke kérdése égető kérdés, napjaink fájó kérdése – kezdte
hozzászólását Thürmer Gyula. Lenin mondta e szavakat
mintegy száz esztendővel ezelőtt.
Ma megismételhetjük e szavakat. 1945 óta Európa soha
nem állt ilyen közel a háborúhoz, mint ma. A kommunista
és munkáspártoknak mindent meg kell tenniük a háború
elhárítására.
1917 októberében Oroszországban győzött a szocialista
forradalom. Az új kormány békét hirdetett. De ez nem paciﬁsta
program volt. Ez a harcoló munkásság programja volt. Harc
a kapitalizmus megdöntéséért, egy új társadalom megteremtéséért,
amit szocializmusnak hívunk. Ez 1917 olyan tanulsága, amit ma
sem szabad elfelejtenünk – emelte ki a Munkáspárt elnöke.
A második tanulság az, hogy a kapitalizmus elleni harc
hosszú folyamat. – tette hozzá Thürmer Gyula. A folyamat során
a módszerek változhatnak, de a cél, a kapitalizmus legyőzése
nem változhat.
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa
súlyos hibát követett el, amikor a békés egymás mellett
élés koncepcióját úgy értelmezte, hogy a kapitalizmus és

a szocializmus békés egymás mellett élése elegendő a két
világrendszer közötti különbségek leküzdéséhez, és ezen
az úton el lehet jutni a közösségi társadalomhoz.
Az 1970-es években a téves ideológia alapján a szocialista
világ úgy ment bele az enyhülés időszakába, hogy nem vették
észre: a tőkés világ az enyhülést a szocializmus megdöntésére
használja. Így is történt.
Thürmer Gyula kiemelte, hogy a békéért folytatott harc ma
sem képzelhető el a kapitalizmus elleni harc nélkül.
A Munkáspárt elnöke kitért arra, hogy ma nem lehet európai
békéről beszélni Kína szerepének említése nélkül. Kína ma már
az európai gazdasági és politikai élet egyik tényezője. Az „Egy
út, egy övezet” kínai programban részvevő országoknak megvan
a saját okuk, saját érdekük a részvételre. Ilyen értelemben
a program a tőkés erők versengésének tényezője. De ugyanakkor
biztosan állíthatjuk, hogy az „Egy út, egy övezet” program
stabilizáló szerepet tölt be az európai ellentétekben, és ilyen
értelemben a béke tényezője.
SZERVEZZÜK MEG A VISEGRÁDI
KOMMUNISTA PÁRTOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
A Munkáspárt küldöttsége több konkrét javaslatot tett a pártok
együttműködésének erősítésére:
– Magyarázzuk meg a dolgozó embereknek, hogy
a kapitalizmus legyőzése nélkül nem lesz béke.
– Erősítsük az USA-ellenes propagandát! Mutassuk meg,
hogy a háborúk mögött az USA áll.
– Küzdjünk a liberális tőke agressziója ellen! Soros
György és a liberális tőke nálunk részt vettek a szocializmus
megdöntésében. Most a magyar nemzetet is el akarják fojtani,
más nemzetekkel együtt.
– Emeljük fel szavunkat a migráció megállítása érdekében!
A tőke a migrációt használja az európai népek, a dolgozó
tömegek megtörésére.
– Hozzuk létre a négy visegrádi ország, Magyarország,
Csehország, Lengyelország, Szlovákia kommunista és
munkáspártjainak együttműködését!
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V.I. LENIN:
ELŐADÓI BESZÉD A BÉKÉRŐL
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A béke kérdése égető kérdés, napjaink fájó kérdése. Sokat
beszéltek, írtak róla és bizonyára nem keveset foglalkoztak
vele önök is. Engedjék meg ezért, hogy áttérjek annak
a nyilatkozatnak felolvasására, amelyet az önök által választott
kormánynak kell majd kiadnia.
DEKRÉTUM A BÉKÉRŐL
A munkás- és parasztkormány, melyet az október 24–25i forradalom hozott létre, s amely a Munkás-, Katona- és
Parasztküldöttek Szovjetjeire támaszkodik, valamennyi
hadviselő népnek és kormányainak azt javasolja, hogy
haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat az igazságos
demokratikus békéről.
Igazságos vagy demokratikus békének, mely után minden
hadviselő országban a háborútól kimerült, elgyötört és
megkínzott munkásság és más dolgozó osztályok túlnyomó
többsége sóvárog, s amelyet az orosz munkások és parasztok
a cári monarchia megdöntése után a leghatározottabban és
a legállhatatosabban követeltek – ilyen békének a kormány
az annexiók (vagyis idegen területek erőszakos elfoglalása,
idegen népek erőszakos bekebelezése) és hadisarc nélküli
azonnali békét tekinti.
Ilyen béke haladéktalan megkötését javasolja Oroszország
kormánya valamennyi hadviselő népnek és egyúttal kifejezi
azt a készséget, hogy azonnal, a legcsekélyebb halogatás
nélkül minden döntő lépést megtesz addig is, amíg az ilyen
béke valamennyi feltételét minden ország és minden nemzet
népképviselőinek teljhatalmú testülete véglegesen megerősíti.
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Idegen területek annexióján vagy elfoglalásán a kormány általában
a demokrácia és különösen a dolgozó osztályok jogérzetének
megfelelően egy kis vagy gyenge népnek valamely nagy vagy
erős állammal való minden néven nevezendő egyesítését érti olyan
esetekben, amikor ez a nép nem fejezte ki pontosan, világosan és
önként beleegyezését vagy kívánságát. Függetlenül attól, mikor
ment végbe ez az erőszakos egyesítés, függetlenül továbbá attól,
mennyire fejlett vagy elmaradott az erőszakosan beolvasztott
vagy erőszakosan az illető állam határain belül visszatartott
nemzet. Függetlenül végül attól is, hogy Európában vagy távoli
tengerentúli országokban él-e ez a nemzet.
Ha valamely nemzetet erőszakosan visszatartanak egy
bizonyos állam határai között, ha ennek a nemzetnek, kifejezett
kívánsága ellenére – mindegy, hogy a sajtóban, népgyűléseken,
pártok határozataiban, vagy a nemzeti elnyomatás elleni
lázongásokban és felkelésekben jut-e kifejezésre ez a kívánság
–, nem adják meg azt a jogot, hogy szabad népszavazással,
az annektáló vagy általában az erősebb nemzet csapatainak
teljes kivonása mellett, a legkisebb kényszer nélkül döntsön
államformájáról, akkor az ilyen egyesítés – annexió, vagyis
hódítás és erőszak.
A kormány az emberiség elleni legnagyobb gonosztettnek
tartja ennek a háborúnak a folytatását, amely azért folyik,
hogyan osszák fel az erős és gazdag nemzetek között
az általuk meghódított gyenge népeket, és ünnepélyesen
kijelenti, hogy eltökélt szándéka haladéktalanul aláírni egy
olyan béke feltételeit, amely ezt a háborút a fentebb megjelölt és
kivétel nélkül minden nép számára egyaránt igazságos feltételek
alapján megszünteti.
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A kormány egyben kijelenti, hogy a fenti békefeltételeket
egyáltalán nem tekinti ultimátumszerűeknek, vagyis hajlandó
megvizsgálni minden más békefeltételt is, csupán ahhoz
ragaszkodik, hogy előterjesztésük bármelyik hadviselő fél
részéről a lehető leggyorsabban történjék és teljesen világos
legyen, feltétlenül kizárjon minden kétértelműséget és minden
titkot a békefeltételek felajánlása során.
A titkos diplomáciát a kormány megszünteti és a maga
részéről annak a határozott szándékának ad kifejezést, hogy
minden tárgyalást teljesen nyíltan az egész nép előtt folytat,
és hogy haladéktalanul hozzáfog a földbirtokosok és tőkések
kormánya által 1917. februártól október 25-ig jóváhagyott
vagy megkötött titkos szerződések teljes nyilvánosságra
hozásához. E titkos szerződések egész tartalmát, amennyiben
az, mint a legtöbb esetben történt, arra irányult, hogy az orosz
földbirtokosoknak és kapitalistáknak előnyöket és kiváltságokat
nyújtson, hogy megtartsa vagy növelje a nagyoroszok annektált
területeit, a kormány feltétlenül és azonnali hatállyal semmisnek
nyilvánítja.
Amikor a kormány valamennyi ország kormányához és
népéhez azzal a javaslattal fordul, hogy haladéktalanul kezdjék
meg a nyilvános béketárgyalásokat, a maga részéről kijelenti,
hogy kész ezeket a tárgyalásokat akár írásos érintkezés, akár
távíró, akár a különböző országok képviselői közti tárgyalások
útján, vagy az ilyen képviselők értekezletén folytatni.
Az ilyen tárgyalások megkönnyítése céljából a kormány kijelöli
teljhatalmú képviselőjét a semleges országokban.
A kormány valamennyi hadviselő ország kormányának
és népének azt javasolja, hogy kössenek haladéktalanul
fegyverszünetet, s a maga részéről kívánatosnak tartja, hogy
a fegyverszünetet legalább három hónapra, vagyis olyan
időtartamra kössék meg, amelynek folyamán teljes mértékben
lehetséges részint az, hogy a háborúba bevont vagy a háborúban
való részvételre kényszerített kivétel nélkül valamennyi
nép vagy nemzet képviselőjének részvételével megtartott
béketárgyalások befejeződjenek, részint pedig az, hogy
valamennyi ország népképviselőinek teljhatalmú testületeit
a békefeltételek végleges jóváhagyása céljából összehívják.
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Amikor Oroszország ideiglenes munkásés
parasztkormánya
valamennyi
hadviselő ország kormányához és
népéhez ezzel a békeajánlattal fordul,
különösen
az
emberiség
három
legelőrehaladottabb nemzete, a mostani
háborúban részt vevő három legnagyobb
állam:
Anglia,
Franciaország
és
Németország öntudatos munkásaihoz
is fordul. Ezeknek az országoknak
munkásai a haladás és a szocializmus
ügyének a legnagyobb szolgálatokat
tették: ilyen a chartista mozgalom
nagyszerű példaadása Angliában, ilyen
a francia proletariátus által megvívott
számos világtörténelmi jelentőségű
forradalom, végül, ilyen a német proletár
tömegszervezetek megteremtése a németországi kivételes törvények ellen
folytatott hősies harcban és az egész
világ munkásai számára példaadó,
hosszú, kitartó, fegyelmezett munkában.
A proletariátus hősiességének és történelmi alkotóerejének
mindeme példáiban mi zálogát látjuk annak, hogy a nevezett
országok munkásai megértik a most rájuk háruló feladatokat,
az emberiségnek a háború borzalmaitól és következményeitől
való megszabadításában rejlő feladatot, hogy ezek a munkások
minden irányú, határozott, odaadó és erőteljes tevékenységükkel segítenek majd nekünk sikeresen tető alá hozni a béke
ügyét, s egyszersmind a dolgozó és kizsákmányolt néptömegek
minden rabság és minden kizsákmányolás alól való
felszabadításának ügyét.
B
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A munkás- és parasztkormánynak, melyet az október 24–25i forradalom hozott létre, s amely a Munkás-, Katona- és
Parasztküldöttek Szovjetjeire támaszkodik, haladéktalanul
meg kell kezdenie a béketárgyalásokat. Felhívásunkat mind
a kormányokhoz, mind pedig a népekhez kell intéznünk.
A kormányokat nem hagyhatjuk ﬁgyelmen kívül, mert akkor
a békekötés esetleg elhúzódik, márpedig népi kormánynak
ezt nem szabad tennie, de ahhoz sincs jogunk, hogy ne
fordul¬junk egyidejűleg a népekhez is. A kormányok és
a népek között mindenütt meghasonlás van, s ezért segítenünk
kell a népeknek abban, hogy a háború és a béke kérdéseibe
beavatkozhassanak. Mi, természetesen, mindenképpen síkra
fogunk szállni az annexiók és hadisarc nélküli békét szolgáló
egész békeprogramunkért. Ebből nem fogunk engedni, de meg
kell fosztanunk ellenségeinket attól a lehetőségtől, hogy azt
mondhassák, hogy nekik mások a feltételeik s ezért céltalan
velünk tárgyalásokat kezdeni. Nem, nem szabad őket ebbe
az előnyös helyzetbe juttatnunk, és nem szabad feltételeinket
ultimátumszerűén megszabnunk. Éppen ezért iktattuk be
azt a tételt, hogy minden békefeltételt, minden javaslatot
megvizsgálunk. Hogy megvizsgáljuk, az még nem jelenti, hogy
el is fogadjuk. A békefeltételeket megvitatásra az Alkotmányozó
Gyűlés elé fogjuk terjeszteni, amelynek már joga lesz dönteni
arról, hogy miben lehet és miben nem lehet engedményt
tenni. Mi harcolunk a kormányok csalása ellen, amelyek
mind csak szavalnak a békéről, az igazságról, a valóságban
pedig hódító rablóháborúkat viselnek. Egyetlen kormány sem
mondja ki mindazt, amit gondol. Mi viszont ellene vagyunk
a titkos diplomáciának és nyíltan, az egész nép színe előtt
fogunk cselekedni. Mi nem hunyunk és nem hunytunk szemet
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a nehézség fölött. A háborút nem lehet befejezni visszautasítással,
a háborút nem lehet befejezni az egyik félnek. Mi három
hónapos fegyverszünetet javasolunk, de nem utasítunk vissza
rövidebb időtartamot sem, hogy az elgyötört hadsereg legalább
egy időre szabad lélegzetvételhez jusson, azonkívül minden
kultúrországban egybe kell majd hívni a népképviseletet
a békefeltételek meg tárgyalása céljából.
Amikor a fegyverszünet haladéktalan megkötését javasoljuk,
azoknak az országoknak öntudatos munkásaihoz fordulunk,
amelyek sokat tettek a proletármozgalom fejlesztéséért.
Anglia munkásaihoz fordulunk, ahol chartista mozgalom
volt, Franciaország munkásaihoz, akik nem egy alkalommal
felkelésekben mutatták meg osztálytudatuk erejét, és
Németország munkásaihoz, akik megállták a helyüket
a szocialista ellenes törvény ellen folytatott harcban és hatalmas
szervezeteket hoztak létre.
A március 14-i kiáltványban mi a bankárok megdöntését
javasoltuk, de mi magunk nemcsak hogy nem döntöttük meg
saját bankárainkat, hanem még szövetségre is léptünk velük.
Most megdöntöttük a bankárok kormányát.
A kormányok és a burzsoázia minden erejüket latba
fogják vetni, hogy egyesüljenek és vérbe fojtsák a munkásés parasztforradalmat. A háború három éve azonban eléggé
felvilágosította a tömegeket. Ott a szovjetmozgalom más
országokban, ott a német ﬂotta felkelése, melyet a hóhér
Vilmos junkerei elnyomtak. Végül, ne feledjük, hogy nem
Afrika mélyén, hanem Európában élünk, ahol minden gyorsan
tudomásra juthat. A munkásmozgalom felül fog kerekedni és
utat tör a béke és a szocializmus felé.
H
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NEM KÉRÜNK SOROS ÉS JUNCKER CSÓKJÁBÓL
Veszély fenyegeti az Európai Unió létét, a kontinensnek
számos kihívással kell megküzdenie, ezért mielőbb mélyreható
átalakításra van szükség – jelentette ki Soros György egy
brüsszeli gazdasági fórumon a múlt héten. Nézzük meg
sorjában, hogy mit is mondott!
KI AZ EU ELLENSÉGE?
Az EU-t ellenséges erők veszik körül: Vlagyimir Putyin elnök
Oroszországa, Recep Tayyip Erdogan államfő Törökországa,
Abdel-Fattáh esz-Szíszi Egyiptomja és az az Egyesült Államok,
amelyet Donald Trump szeretne létrehozni – fogalmazott.
Jól hangzik, csak éppen nem igaz! Egyik említett ország
sem akarja szétverni az EU-t, legfeljebb a saját pozícióit akarja
erősíteni az EU-országok tőkés köreivel szemben. Egyébként
is az EU nem engedi soraiba Törökországot. Az EU az, amely
politikai és gazdasági szankciókat alkalmaz Oroszországgal
szemben.
Mondjuk meg világosan: az EU ellensége maga az EU.
Az EU-t a társadalmi háttere, a kapitalizmus teszi tönkre.
Az EU-t nem az európai népek boldogulásáért hozták létre, hanem
azért, hogy kordában tartsák a német és a francia tőke egymás
elleni harcát, ami az első és a második világháborút okozta.
Az EU azért bomladozik, mert a tőke nagyobb proﬁtra vágyik.
Ha a nagyobb proﬁtot a saját dolgozóinak kizsákmányolásával
akarja elérni, jön a forradalom veszélye. Ezt is látjuk napjainkban.
Ha a tőke a nagyobb proﬁtot más tőkés országok elnyomásával
akarja megszerezni, akkor beleütközik azok ellenállásába. Ezt
látjuk Magyarország és Lengyelország esetében is. A nyugati
tőke uralni akarja a kelet-európai tőkét, amely saját mozgásteret
és saját proﬁtot akar.
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK
Három olyan problématerület van, ahol elengedhetetlen
a jelentős előrelépés. Az első a menekültválság, a második a területi dezintegráció, ahogy azt a Brexit példája mutatja, a harmadik
pedig a gazdasági növekedésre vonatkozó stratégia hiánya –
húzta alá Soros György.
Soros annak híve, hogy Nyugat-Európa a munkaerőgondjait
úgy oldja meg, hogy számolatlanul beengedi a migránsokat.
Aztán kiválogatja a javát, kiképzi őket, a többivel meg történik
valami. Most már látszik, hogy az EU nem képes kezelni
a migránsokat, és nem tudja, hogy mit lehetne csinálni azokkal,
akikre nincs szüksége.

A tőkés rendszer válságban van, s a különböző tőkés körök
különböző módszerekkel állnak elő. A liberális tőke, amelynek
képviselője Soros György, úgy véli, hogy a piac mindent megold,
ezért minden olyan tényezőt fel kell számolni, ami a piac uralmát
korlátozza. Ilyen a gazdaságba való állami beavatkozás. Ilyen
az egyes országok függetlensége, sőt a nemzeti lét. A liberális
tőke álma egy olyan kapitalista társadalom, ahol nincsenek
határok, nincsenek nemzetek. Tőkés van és munkaerő van,
s a tőkés a legnagyobb proﬁttal használja ki a munkaerőt.
A liberálisok nézeteiket a legkeményebb diktatórikus
módszerekkel igyekeznek elfogadtatni a világgal.
Soros megkísérli úgy beállítani a dolgokat, mintha a magyar
miniszterelnök személyes ügye lenne az ellene folytatott harc.
Orbánnak lehetnek személyes okai, de ezt nem tudjuk. Amit tudunk,
hogy a kapitalizmus megőrzésének eltérő koncepciói ütköznek
egymással, amelyek mögött eltérő tőkés csoportok állnak.
Európa gondjait a társadalmi háttér megváltoztatása, a kapitalizmus leváltása, a dolgozó emberek érdekeire épülő
szocializmus megteremtése oldaná meg.
SOROS-RECEPT: AKI ELLENEM VAN,
AZ A FŰBE HARAP
Soros kijelentette: „a nyílt társadalmak megvédéséhez nem elég
bízni a jogállamban, ki is kell állni azért, amiben hiszünk”.
Leszögezte, hogy demokráciát nem lehet kívülről bevezetni, azt
az embereknek kell kikövetelniük és megvédeniük, ugyanakkor
üdvözölte az európai intézmények „erélyes fellépését”
a Lengyelországból és Magyarországról érkező kihívásokkal
szemben. Biztatta a magyar és lengyel állampolgárokat, hogy
forduljanak kormányaik ellen.
Pimasz és elfogadhatatlan, ahogy Soros független országok
demokratikusan megválasztott kormányainak megdöntésére hív
fel. Tűrhetetlen, hogy az Európai Unió egyes vezetői ehhez teret
adnak, sőt támogatják.
A dolgozó embereknek nem kell saját tőkés kormányukat más
tőkésekkel szemben védelmezni. Nem az ő dolguk. De a dolgozó
embereknek meg kell védeniük saját jogukat, azt a jogukat, hogy
ők döntsenek országuk életéről. A liberálisok, élükön Sorossal ezt
akarják elvenni a dolgozó emberektől, a népektől.
Az Európai Unió megmutatja lényegét. Az EU nem
a nemzetek, nem a dolgozók jólétéért aggódó intézmény, hanem
a német, a francia nagytőke szervezete. Merkel, Macron,
Juncker hajlandók a saját hatalmukért Európa független népeit
feláldozni. Nem kérünk Soros és Juncker csókjából!
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NEM KÉRÜNK SEM A RÉGI, SEM A MAI FÜHREREKBŐL!

A Jobbik újabb plakátkampányt indított
azzal a céllal, hogy elmondja, hogyan
lehet visszaszerezni az ellopott pénzeket
– közölte Jakab Péter, a párt szóvivője
múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján.
A „Mi veletek leváltjuk őket” – című
kampányról elmondta: akkor jut több
pénz a bérekre, nyugdíjakra, oktatásra és
egészségügyre, ha leváltják a kormányt.
„Le kell váltani az Orbánokat,
Rogánokat, Mészárosokat és Habonyokat,
ezt a velejéig korrupt, tolvaj bandát” –
fogalmazott. A Jobbik vissza akarja adni
az ellopott hitet, „bebizonyítani, hogy
van értelme Magyarországon dolgozni,
tanulni, gyermeket szülni.”
A szóvivő szerint az embereknek
egy évük van eldönteni, hogy olyan
országban szeretnének-e élni, ahol
a tolvaj helikopterrel jár, a tisztességes
meg éhezik, és a miniszterelnöknek
„viszket a tenyere”, ha valaki nem ért vele
egyet; vagy olyanban, ahol bérunióval
küzdenek a nyugati ﬁzetésekért, a nyugdíjakat nem csak a választás előtt emelik

és mindenkinek modern egészségügy,
színvonalas oktatás jár.
Úgy fogalmazott, 2018-ban azok
szavazzanak a Jobbikra, akik saját
országukat és családjukat akarják
gyarapítani, s nem „egy maroknyi
tolvajt”, hanem sok millió dolgozót
akarnak helyzetbe hozni.
Mint mondta, összesen 150 millió
forint folyószámlahitelt vettek fel részben
erre, részben működési kiadásokra.
A párt összesen 2224 plakáthelyet
rendelt meg, tehát azért beletellik egy kis
időbe, hogy a kormány szabadcsapatai
összerondítsák őket.
***
A Jobbik kampánya hazug és tudatosan
félrevezető. Ma Magyarországon sok
gond van. Rossz az egészségügy, romlik
az oktatás. Ennek oka azonban döntően
nem az, hogy lopnak-e a kormánypártok
emberei vagy sem. Ha mindenki lopna,
akkor sem lehetne annyi pénzt ellopni,
ami az egészségügyhöz kellene.
A bajok oka maga a kapitalizmus.
Az, hogy a tőke nem érdekelt az állami és
színvonalas egészségügy fenntartásában.
A tőke abban érdekelt, hogy a ﬁzetőképes
betegek az állami egészségügyből
átmenjenek a privát egészségügybe, és
ott pénzt költsenek. A megoldás nem
a Jobbik, hanem a Munkáspárt, amely
a tőke helyébe az embert, az ember
érdekeit helyezné.
Hazug a Jobbik „Európai Bérunió”
kampánya is. A tőke célja nem
az, hogy mindenki ugyanannyi bért

kapjon ugyanazon munkáért. A tőke célja
és érdeke az, hogy a lehető legnagyobb
proﬁtot szerezze meg. Ennek pedig
feltétele az, hogy egyes helyeken nagyon
alacsonyan tartsák a béreket. A megoldás
nem az európai népszavazás, hanem
a kapitalizmus elleni harc. A Jobbik
ezt nem akarja. Ezt csak a Munkáspárt
akarja.

A Jobbik plakátja stílusában a náci
német és az olasz propagandát idézi.
A Vezér, a Führer, a Duce jelenik
meg népe kíséretében. Nem kívánjuk
a Jobbik elnökét egyetlen történelmi
személyiséghez sem mérni. Egyet
szeretnénk mondani: Köszönjük, nem
kérünk sem a régi, sem a mai Führerekből!
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