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AZ ELSŐ POFON
Rabolták már ki Önöket fényes nappal az utcán? Nem? Nos,
ha ilyen élményre vágynak, nem kell messze menni, elég
az első benzinkútig. Szeretett nemzeti olajtársaságunk, mert
ugye, nyilván Önök is szeretik, és nem csak a kormány, nos,
a MOL a héten megemelte az üzemanyagok árát.
Na, nem sokkal, úgy durván két százalékkal, de hát sok kicsi
sokra megy. Különösen, ha a mi pénztárcánkból veszik el. Mert,
hogy onnan veszik, afelől egy percig se legyen kétségük. Arra
is mérget mernék venni, hogy nem ez lesz az utolsó áremelés
az idén. Nyugi, időnként majd lesz csökkentés is, meg jó kis
akciók, mert az ilyennek örül ám a fogyasztó, mint bennszülött
a tükörnek.
Ne menjenek át más benzinkutakhoz, mert ott is drágább
lesz minden! Nálunk már csak ilyen a piaci verseny.
A rendszerváltáskor naivan azt hittem, hogy a tőkés piaci
verseny jó dolgot is hozhat magával, mondjuk udvariasabb
kiszolgálást és olcsóbb árakat. Mit mondjak? Nem jött be!
Sokszor már annak is örülni kell, ha az eladó köszön. Ha akar
és tud is válaszolni a kérdésedre, akkor vagy ritka szerencséd
van, vagy elfelejtetted, hogy átmentél Ausztriába.
Az árak viszont biztosan emelkednek a csillagos ég felé.
Mintha a cégek megegyeztek volna egymással. Tudják, mint
a TV-ben! Utálom, amikor reklámmal szakítják meg
a krimit, de nem tudok a reklám idejére más csatornát nézni,
mert mindenütt egy időben van a reklám. Mintha megegyeztek
volna.
De, hát miért is ne emeljék az árakat? Végtére is a MOL
nem jótékonysági egyesület, hanem tőkésvállalat, ahol vérre,
illetve mit is mondok, pénzre megy a dolog. Vérre is, pénzre
is, végül is a kettő édestestvére egymásnak. A Mol-csoport
nagyon szépen dolgozott, tavaly 18 százalékkal emelte
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a proﬁtját. Most nehogy elkezdjék verni a mellüket, hogy
Önök csinálták a proﬁtot! Nem, a MOL nemzetközi cég,
a proﬁtba innen is, onnan is csurran a pénz, de nyugodjanak
meg: az Önök nehezen keresett forintjai is ott vannak!
Most nézem a naptárt! Micsoda véletlenek! Az országunkat
irányító két pártot április 8-án választották vissza a hatalomba.
A MOL vezérkarát pedig április 23-án választották meg újabb
öt évre a cég élére. A kettőnek persze semmi köze egymáshoz,
ne tessenek összeesküvés-elméleteket kitalálni!
Hogy a MOL részvényeinek negyede az államé? Hogy
a magyar kormány a multik mellett döntően néhány nagy
magyar céget támogat? Hogy egy jelentős hányadban állami
tulajdonú cég aligha hozhat a kormány tudta nélkül olyan
döntéseket, amelyek kihatnak a társadalom nagy részére? Igen,
igazuk van! De mit vártak? Nem erről szól a kapitalizmus?
Hogy a választások után illene betartani az ígéreteket?
Hogy nem tisztességes dolog, ha a hatalom az egyik kezével ad,
a másikkal visszavesz? Igen, ebben is igazuk van! De mondják
meg őszintén: mit vártak? Nem ez a kapitalizmus?
A kérdés persze az, hogy mi mit lépünk. Nem feltétlenül
Önök, hanem mondjuk, úgy általában a magyar emberek.
Ugye, nem mindenkinek van MOL-részvénye, mondhatnám,
többségünknek nincs, úgyhogy a boldogulásunk nem attól
függ, hogy több lesz-e a cég proﬁtja. Sokkal inkább attól, hogy
meg tudjuk-e ﬁzetni a benzin árát, a kenyér árát, a hús árát,
meg úgy általában mindennek az árát.
Nem mindannyian vagyunk a középosztály tagjai,
mondhatnám, a többségünk nem az. Többségünk nem Marché
éttermekben reggelizik a benzinkútnál méregdrágán, hanem
otthonról hoz szendvicset.
Fejlődjön az ország! Legyenek csili-vili benzinkutak,
éttermek! Rendben! De a fejlődés ne arról szóljon, hogy
a társadalom egy részének nagyon jó, mások mer várjanak
a sorukra! Legyen jó a többségnek!
Szeretném, ha valóra válna az, amit a miniszterelnök mond:
a magyarok mondhassák el nyugodt szívvel, hogyha jól végzik
a dolgukat, a holnap nem lesz rosszabb a mánál, sőt jobb is lesz.
Úgy legyen, de ma nem így van! De nem is lesz így,
ha mindig mindennek mi ﬁzetjük meg az árát. Ha senki,
akinek erre módja és hatalma van, nem adóztatja meg
a milliárdosokat. Ha mi, a többség, nem késztetjük, nem
kényszerítjük a hatalmat arra, hogy többet adjon az embereknek.
A választás után megkaptuk az első pofont. Még nem
túl nagyot. Nem elég nagyot ahhoz, hogy a többség az utcára
menjen. De elég nagyot ahhoz, hogy a többség tudja: jöhet
a második, a harmadik, a sokadik is. Aki nem tanul az első
pofonból, az többet is fog kapni. Szóval, jó reggelt, tisztelt
többség, szedjük össze magunkat!
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1968: A TŐKE FEGYVERREL VÉDI MAGÁT
Párizsban az 1968. májusi eseményekre emlékeztek. A francia
diákság megmozdulásához 9 millió francia munkás csatlakozott.
De Gaulle tábornok, köztársasági elnök katonai erővel védte
meg a kapitalista rendszert. (https://www.humanite.fr/13-mai1968-la-convergence-devient-maree-humaine-655154)

A KAPITALIZMUS LEGYŐZHETŐ
Az orosz parlament második legnagyobb pártja, az Oroszországi
Föderáció Kommunista Pártja nemzetközi konferenciát
szervezett Marx születésének 200. évfordulóján. Beszédet
mondott Gennagyij Zjuganov, a párt elnöke. Magyarországról
Pilajeva Marina, a Munkáspárt Központi Bizottságának tagja
volt jelen. (https://kprf.ru)
1968 fordulópont az európai kapitalizmus történetében. 1945
óta először merül fel annak a lehetősége, hogy a társadalom
különböző erői, diákok és munkások, összefognak a tőke uralma
ellen. Kilenc millió munkás csatlakozik a diákmegmozduláshoz:
gyárakat foglalnak el, a szakszervezetek béremelést, több
szociális juttatást és rövidebb munkaidőt követelnek, május
20-án már közel ötmillió francia sztrájkol. De Gaulle tábornok,
köztársasági elnök beveti a hadsereget, a tüntetéseket leverik.

Zjuganov Marx legnagyobb érdemének a tudományos
szocializmus megalkotását nevezte, Marx ezzel eszmei fegyvert
adott az elnyomott tömegek kezébe: a kapitalizmus legyőzhető
és a kapitalizmust le kell győzni.

KIJEV: AZ UKRÁN KORMÁNY ÜLDÖZI
A KOMMUNISTÁKAT
Ukrajnában folytatódik a kommunista párt elleni hadjárat.
A múlt héten hamis vádak alapján az állambiztonsági szervek
több órás kihallgatásnak vetették alá Pjotr Szimonyenkót,
az Ukrán KP első titkárát és házkutatást tartottak lakásán.
(https://kpu.ua)

EGY NAGY TÚRÓST TRUMPNAK!
Trump felmondta az Iránnal kötött atomegyezményt, miközben
minden más állam ragaszkodik hozzá. Mit érdemel ezért?
Nobel-békedíjat? (http://europe.chinadaily.com.cn)

Az Iránnal kötött megállapodás nehezen kialkudott
kompromisszum, amely leállítja az iráni atomkísérleteket, de
nem akadályozza Irán fejlődését. Az USA-nak nem tetszik,
hogy Irán Oroszország és Törökország oldalán bele tud szólni
a közel-keleti ügyekbe. Trump nem csak az atomot akarja
elvenni Irántól, de a fejlődés és a függetlenség lehetőségét is.
Kapjon Nobel-békedíjat? Egy nagy túróst neki!

Az elmúlt években a Porosenko-féle nacionalista-fasiszta
rendszer mindent megtett azért, hogy az Ukrán KP-t kiszorítsa
a politikai életből, és ﬁzikailag is felszámolja. Az EU, amely
az emberi jogok minden apró megsértését szóvá teszi más
országokban, Ukrajnában nem törődik a kommunisták
elleni törvénytelen üldözéssel. Az ügyben hallgat a tőkés
magyar kormány is, de nincs egy bíráló szavuk a kárpátaljai
magyar szervezeteknek sem, pedig a dolgok összefüggenek.
A Porosenko rendszer antikommunista, nacionalista és fasiszta.
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FIZESSENEK A GAZDAGOK!

NÁLUNK
TÖRTÉNT

Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb
magyar közé kerüljön. Íme a 10 leggazdagabb magyar: Csányi
Sándor – 320 milliárd, Mészáros Lőrinc – 280 milliárd, Demján
Sándor örökösei – 260 milliárd, Gattyán György – 240 milliárd,
Bige László – 220 milliárd, Széles Gábor – 142 milliárd, Veres
Tibor – 130 milliárd, Felcsuti Zsolt – 122 milliárd, Kasza Lajos –
108 milliárd, Rákosi Tamás – 100 milliárd. (http://hvg.hu)

HA EZT PUTYIN MEGTUDJA…
A Honvédség a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési
program keretében 550 Suzuki Vitara személygépkocsit szerez be.
(http://www.kormany.hu)
Keresték, hogy kik a szupergazdagok? Nos, itt az első tíz.
A Munkáspárt volt a választáson az egyetlen párt, amely
azt mondta: ﬁzessenek a gazdagok, 45 százalékos egyszeri
vagyonadót a szupergazdagokra! Ön hogy látja, kik ﬁzessenek?
Ön vagy a szupergazdagok?
MÁSRA KELLENE BÜSZKÉNEK LENNI,
DE AZ NINCS…
Nagyon helyes! Ne pazaroljuk a pénzt harckocsikra, lövegekre
meg ilyen kacatokra. A személygépkocsi sok mindenkinek
örömet okoz. Hogy is mondta Virág elvtárs A tanúban?
Nem szeretnénk az angol imperialisták helyében lenni. Mi se
az oroszok helyében. Ha ezt Putyin megtudja!

A legbüszkébb arra vagyok, hogy húsz évnyi küzdelem
után sikerült elérni, hogy nagypéntek munkaszüneti nap
lett – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások ügyvezető
minisztere csütörtök este Budapesten, a Hold utcai református
templomban. (www.mti.hu)

A BUTASÁG NEM POLITIKAI ERÉNY
Az MSZP, a DK és az LMP nem vett részt az új miniszterelnök
megválasztásán. Tóth Bertalan azt mondta, nem kívántak
„sem tapsolni, sem gratulálni” egy olyan miniszterelnöknek,
akinek pártja „bizonyítottan rendszerszinten manipulálta
a választásokat”. (www.mti.hu)

Voltak választások. A választások után szóvá lehet tenni,
ha valami nem tetszett. Ez politikai erény. Lovagolni azon,
hogy csaltak, pedig butaság. Az ellenzéki bírálat politikai
erény, a parlamentből való kivonulósdi butaság, és a választók
megsértése is.

Balog miniszter úrhoz egy halom dolog tartozott. Mondjuk,
az oktatás, az egészségügyről nem is beszélve! A nagypénteki
munkaszüneti nap rendben van, ha ez volt a vágyuk, ám
legyen! De az ország jövője, sorsa nem ezen múlik, hanem
az egészségügyön és az oktatáson. Nem lehetünk büszkék arra,
hogy miniszter úr azokból a területekből semmire sem büszke.
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Nem adjuk fel a választások után sem, tovább folytatjuk a munkát –
mondta Szarka Sándor, a Magyar Munkáspárt helyi szervezetének tagja,
akivel Pakson, a piactéren találkozhatott, beszélgethetett a lakosság.
Hozzátette, tudjuk, hogy előbb-utóbb változások lesznek, és szükség
lesz a pártunkra. Az emberek rá fognak döbbenni, hogy a kapitalizmus
igazából semmit nem ad, csak ígérget. Ősszel vagy tél környékén ki fog
derülni, hogy lesznek olyan megszorítások, amelyekkel megfosztják
az embereket a jövedelmüktől. Kiemelte, hogy a Munkáspárt azért
van jelen az aktuálpolitikában, hogy kifejezzék, nem tűntek el, és ha
változást szeretnének az emberek, készen állnak arra, hogy támogassák
őket. Szarka Sándor arról is beszámolt, hogy sokan elmondják nekik,
milyen nehézségekkel küzdenek, kifejezik elégedetlenségüket. –
A Magyar Munkáspárt nem fogja őket cserbenhagyni, tovább
harcolunk a kapitalizmus ellen a szocializmusért – húzta alá.
(http://www.telepaks.net/2018/05/11/szarka-sandor-a-munkasparttovabb-kuzd-a-kapitalizmus-ellen)

Megyei tagsági értekezletre került sor Mohácson. Thürmer Gyula, a párt
elnöke adott tájékoztatást a Központi Bizottság üléséről, a választások
értékeléséről. A párt baranyai tagjai egyetértettek a Központi Bizottság
értékelésével. Megerősítették bizalmukat a párt politikája és vezetése
iránt. Helyes, hogy a Munkáspárt leleplezi a parlamenti ellenzék
tevékenységét, de határozottan bírálni kell a Fidesz-KDNP munkáját
is – fogalmazták meg a felszólalók.
Horváth József megyei elnök elmondta: hosszú idő óta végzi a megyei
elnöki munkát, ami sok időt és erőfeszítést igényel. Teljes mértékben
egyetért a párt politikájával, de helyesnek tartaná, ha ﬁatalabbak vennék
át a párt megyei vezetését. A Munkáspárt mohácsi szervezetében
természetesen továbbra is változatlan energiával vesz részt.

Thürmer Gyula a párt helyi tagságának és a párt országos Elnökségének véleménye alapján javaslatot tett arra, hogy az új megyei elnök
Kós Zoltán legyen. A tagság egyhangú döntéssel megválasztotta
az új elnököt.
A Munkáspárt elnöke köszönetet mondott Horváth Józsefnek közel
három évtizedes munkájáért. A párt azt várja az új megyei vezetéstől,
hogy erősítse meg a pártot Baranya megyében, őrizze meg a mohácsi
pozíciókat, de terjessze ki jelenlétét a megye többi területére is. A párt
országos vezetése ehhez minden lehetséges segítséget megad.
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A MUNKÁSPÁRT
Az idén is megrendezték a Nógrád megyei Karancslapujtőn
a hagyományos főzőversenyt. A munkáspárti csapat különdíjban
részesült. A rendezvényen jelen volt Thürmer Gyula elnök,
dr. Frankfurter Zsuzsanna és Nagy Attila, az Elnökség tagjai.
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KORMÁNYALAKÍTÁS: MIT MUTAT A MUNKÁSPÁRTI MÉRLEG?
„Ellenzéki párt kell, amely nem adja el a dolgozó
embert a milliárdosoknak. Ellenzéki párt kell,
amely nem cseréli le a nemzeti lobogót az EU kék
zászlajára. Ellenzéki párt kell, amely képes igent
mondani arra, ami a dolgozóknak, a népnek jó és
képes kemény nemet mondani mindenre, ami kárt okoz
a dolgozóknak, a népnek! A Munkáspárt ilyen ellenzéki
párt lesz. Baloldali és nemzeti. Következetes és becsületes.
Kemény és harcos!”
(T

G

. 2018.

)

A
héten
új
rovatot
indítunk.
Minden
kormányzati intézkedést mérlegre teszünk.
De nem akármilyenre! Munkáspárti mérlegre!
Azt mérjük, ami szerintünk jó a dolgozó embereknek,
a népnek. Van, amire igent mondunk, és van, amire
nemet.
A múlt héten Orbán Viktor letette a miniszterelnöki
esküt, elmondta első beszédét, elfogadták
a minisztériumokról szóló törvényt. Napokon
belül megszületik az új kormány is.
AMIRE NEMET MONDUNK
„Elkötelezettségemet a szabadság mellett nemcsak a diktatúra és a szovjet megszállás elleni küzdelemből származtatom,
hanem gazdasági megfontolásokból is.” Tessék már békén hagyni a szocializmust! Elég már a régi világrend negatív
emlegetéséből. Ami jó volt a szocializmusban, azt meg kell becsülni és építeni rá! Tanulhatna a kormány egy kicsit Putyintól.
„A kommunista államépítési kísérletet az ítélte halálra, hogy figyelmen kívül hagyta, sőt szembefordult az emberi természet
egyik alapvető törvényével. A kommunizmus tiltotta, hogy az ember önállóan, saját kezdeményezéssel, saját erejéből,
vagyis egyénként javítson a helyzetén. Ezért éreztük a kommunizmust nemcsak elnyomónak, hanem természetellenesnek
is.” Ezzel nem érthetünk egyet. Csak egyet mondhatunk: a szocialista múlt meghamisítása, gyalázása egy centivel sem viszi előre
Magyarországot. Kevesebb ideológiára és több pragmatizmusra van szükség.
„Mi kereszténydemokraták vagyunk, és kereszténydemokráciát akarunk.” Jól hangzik, de nem igaz. Nem mindenki
kereszténydemokrata, Kereszténydemokrácia pedig nem létezik. Kapitalizmus van, ahol a pénz beszél. A liberálisoknál
durvábban és látványosabban, a konzervatívoknál rejtetten, szemérmesen, de hatásosan. Olyan demokráciára van szükség,
ahol a dolgozó emberek beleszólhatnak a saját sorsuk eldöntésébe.
„A magyarok már nemcsak abban hisznek, hogyha jól végzik a dolgukat, a holnap nem lesz rosszabb a mánál, hanem
abban is hisznek, hogy a holnap jobb lehet.” Szeretnénk, hogy így legyen, de még nincs így. Még nagyon sokat kell adni
az embereknek, hogy valóban ezt érezzék!
„A világexport 80 százalékát jelenleg 600 multinacionális cég adja, ezért nekünk magas hozzáadott értékű és magasabb
bért fizető befektetéseket kell hoznunk Magyarországra, és ebben a kategóriában a világ tíz legjobb országa közé akarunk
kerülni. Mindezt úgy, hogy a hazai tulajdonú vállalatok részesedését a magyar exportból 50 százalékkal növelni fogjuk”
Ez azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is a külföldi tőke érdekeit fogja szolgálni, hiszen a tőke csak akkor jön ide, ha több
proﬁtot kap, mint másutt. A magyar vállalkozói rész továbbra is háttérbe szorul.
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„A népbetegségeket radikálisan visszaszorítjuk, s ennek érdekében nem riadunk vissza az egészségügy ésszerűsítésétől
és erős ösztönzők bevezetésétől sem.” Ez kevés! Az egészségügyre legalább kétszer annyit kell költeni, mint most,
és az ellátásnak államinak kell lennie. A miniszterelnöki beszéd nem erről szól. Nem a magánellátást kell támogatni
a középosztály javára, hanem az államit mindenki érdekében!
„Arra nem vállalkozhatunk, hogy bárkinek is megoldjuk az életét, de olyan körülményeket akarunk és tudunk is teremteni,
hogy maguk oldják meg azt, és saját maguk boldogulhassanak.” A tőkés piaci viszonyok között ez csak akkor lehetséges,
ha az állam szerepet vállal azok segítésében, akik nem tudnak versenyezni. Ehhez kell az ingyenes oktatás, az ingyenes
egészségügy. Ehhez kellene az első munkahely és a lakhatás lehetőségének biztosítása. Ez nincs a kormányprogramban.
„Magyarország tagja és elkötelezett tagja is marad a nyugati szövetségi rendszernek, de ez nem változtatja meg a magyar
államiság és a magyar politika földrajzi meghatározottságát.” Magyarország geopolitikai helyzete azt követeli, hogy
az ország ne kerüljön háborúba Oroszországgal. A NATO-kötelezettségek teljesítése pedig a háború felé viszi az országot.
„Nyugatra a germán vaskancellárok földje, keletre a szláv katonanépek világa, és le, délre muszlim embertömegek
találhatóak.” Ez jól hangzik, de ﬁnoman szólva, nem igaz. Ha Magyarország kiegyensúlyozott viszonyt akar kelettel is,
nyugattal is, akkor nem kellene egyiket sem minősíteni értelmezhetetlen fogalmakkal.
„És felépítjük végre az új magyar honvédséget is.” Magyarország védelmét az okos külpolitika biztosíthatja, és nem
a hadsereg. Ha nagy háborúba keveredünk, nincs az a magyar hadsereg, amely megvédené az országot.

AMIRE IGENT MONDUNK, BÁR MEGJEGYZÉSEKKEL
„Gyorsforgalmi utak fogják összekötni Budapestet a megyei jogú városainkkal, autópályáink elfutnak az országhatárokig,
és a gyorsforgalmi utakra 30 perc alatt az ország bármely pontjáról el lehet majd jutni.” Helyes, támogatjuk! De mi van
a vasúti közlekedéssel? Mi van a vasúti és közúti szállítás összehangolásával? Mikor lesz olcsóbb a tömegközlekedés?
„Az új napelemparkok, valamint Paks II. a tiszta és fenntartható energiatermelés élvonalába emelik majd Magyarországot.”
Egyetértünk, meg kell csinálni!
„A nagy és lelkesítő célok között ott találjuk Budapestet is, amelynek vissza akarjuk adni régi nagyságát és fényét, és
amelyre fontos szerep vár a nemzetegyesítésben.” A főváros fejlesztését új alapokra kell helyezni. Hogy pontosan mit akar
a kormány, azt nem tudjuk, de oda fogunk ﬁgyelni.
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„A kormánynak ma is az a dolga, hogy felkészítse Magyarországot, felkészítse a magyar nemzet tagjait az új technológiai
korszakra.” Ez igaz, és ezzel egyetértünk. De ne felejtsük el! A technikai fejlődés tőkés viszonyok között a tőkések érdekeit
szolgálja. Mi azt akarjuk, hogy a technikai fejlődés ne tegye még kiszolgáltatottabbá a dolgozók helyzetét.
„Szállásterületünk sajátos elhelyezkedése miatt Magyarország geopolitikai, vagyis földrajzi alapú megközelítéseket kell előnyben részesítsen az ideologikus gondolkodással szemben.” Ez a magyar politika történelmi
alapigazsága. A baj ott van, ha ezt az elvet nem tartják be. Ukrajna esetében a kormány követeli a magyar nemzetiség
jogainak érvényesítéséét, de szemet huny az ukrán nacionalizmus, oroszellenesség és kommunista ellenesség felett, mert
ezt követeli a NATO. A kérdés az, hogy a magyar kormány milyen nyomásnak lesz kitéve, és milyen engedményeket fog tenni,
éppen ideológiai alapon.
„Ezért a magyar politika nem szimpatizálhat a demokráciaexport-elméletekkel, nem társulhat azokhoz, akik más népeket
kioktatnak, és akik a német, az orosz, a török népet és annak vezetőit sértegetik.” Ez teljesen igaz! De akkor ne oktassa ki
demokráciából sem Kubát, sem Venezuelát, és ne akarja nyugati mintára átszabni a balkáni országokat!
„Ellenezni fogjuk a kötelező kvótát, kiállunk a keresztény kultúráért, és harcolni fogunk a határok megvédéséért.”
A Munkáspárt a jövőben is ellenezni fogja a kötelező kvótát, és a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar identitás
megőrzése mellett lesz. Ugyanakkor a magyar kormánynak nem kellene a „keresztény hit védelmezőjeként” fellépnie.
AMIT NEM TUDUNK, AMIT SZÁMON FOGUNK KÉRNI
„Kormányom a kétharmados alkotmányos többség alapján áll, de mindig a három harmadot szolgálja majd.” Rendben.
Most ez szónoki fogás, a valóságot a gyakorlat mutatja. Számon kell kérni a kormányon. Minden nap!
„Tudom, hogy sokan majd hihetetlennek tartják, én azonban elérhetőnek, hogy Magyarország 2030-ra Európa Unió első
öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.” Kívánjuk, hogy így legyen, de még messze nem
mindenkinek jó Magyarországon.
”Az államadóssági rátánk 17 százalékponttal alacsonyabb, mint az euróövezet átlagáé, miközben a bért, amiért 2010-ben
12 hónapot dolgoztunk, most 8 hónap alatt hazavisszük.” A bért mi keveselljük. A minimálbért legalább 200 ezer forintra
kellene emelni, és bevezetni a 100 forintos minimálnyugdíjat.
„Ezért vállalkozunk arra, hogy megállítjuk a népesedési hanyatlást, sőt elérjük, hogy Magyarország ismét emelkedő
pályára lépjen.” Kívánjuk, hogy így legyen, de a kép egyelőre vegyes. Számon fogjuk kérni a kormányon.
„A lélekben és kultúrában történelmi sorsközösséget alkotó Közép-Európát gazdaságilag is megépítjük, fővárosainkat
és nagyvárosainkat közúton, vasúton és levegőben is összekapcsoljuk. Lengyelország meghatározó szerepét
pártfogoljuk, és velük összefogva megvetjük egy nagy közép-európai gazdasági térség alapjait.” A történelemben eddig
még soha sem sikerült közép-európai országokat egy egységbe rakni. A térség tőkés államai megerősödtek, és most nagyobb
szerepre törekednek. Kérdés, hogy engedi-e ezt a tőkés USA és a nem kevésbé tőkés EU, és lesz-e a magyar kormánynak
ereje ellenállni a külső nyomásnak?
„Ezért készen állunk, hogy alakítóként vegyünk részt azokban a változtatásokban, amelyeket az unió, ha akar, sem
kerülhet el. Minden erőnkkel azt fogjuk képviselni, hogy az uniónak a szabad nemzetek szövetségeként kell
működnie, és fel kell adnia az Európai Egyesült Államokra vonatkozó hagymázos rémálmait.” Ne legyen Európai Egyesült
Államok! Ebben egyetértünk. Az igazi változást nem a tőkésországok egyezkedése hozná meg, hanem az európai népek
demokratikus szövetsége.
ÖSSZEGZÉS:
Sok minden van a programban, sok minden nincs. Valami nagyon hiányzik.
Szó sincs a milliárdosok, a szupergazdagok megadóztatásáról. A terheket pedig valaki viselni fogja.
Vagy a milliárdosok és a szupergazdagok, vagy mi, Önök, dolgozó emberek mindannyian. Úgyhogy, legyünk éberek!
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Az orosz cári önkényuralom ellen küzdő munkásosztály harcait
a ﬁnánckapitalista-nagybirtokos dzsentri önkényuralom, a császári
és királyi hatalom szuronyai ellen viaskodó magyar munkásosztály
nem követte elég ﬁgyelemmel... A magyar munkásosztály nem
sokat tudott arról, hogy az orosz munkásosztály, illetve annak
bolsevik vezérkara a demokrácia kivívásáért egészen más
forradalmi utat követ. Nem volt tisztában, hogy a bolsevikok
vezetése alatt folyó harc a demokráciáért, a proletárhatalom
megalakulásában, a szocializmushoz vezető intézkedések
sorozatának megvalósításában csúcsosodik ki.

munkás¬kormány győzelmét látta a koalíciós kormány fölött.
Ez is elég volt azonban, hogy az első pillanattól fogva ösztönösen
minden rokonszenvével a bolsevikok mellé álljon. Mikor pedig híre
jött, hogy Kerenszkij háborús politikájával szemben a bolsevikok
képviselik az imperialista rablók háborújának mindenáron való
befejezését, akkor csak két népszerű név volt a magyar proletár
előtt: Lenin és Krilenko, a hadsereg főparancsnoka. Ami
antimilitarista mozgalom Magyarországon volt, ettől az időtől
kezdődik és szerény kezdeteiben mindig bolseviki, orosz példákból
táplálkozik.

A háború alatt aztán bekövetkezett a kiábrándulás a német
és az osztrák szociáldemokrácia szentségesnek hitt elveiből.
Scheidemann, Adler, Kautsky egész tekintélyükkel állottak oda
az imperialisták érdekében a szuronyok mellé, melyeket a magyar
munkásság annyira gyűlölt.

Aligha volt ország, melynek munkássága lelkesebb komolysággal
fogta volna fel azt a forradalmi szolidaritást, melyet az orosz
munkásság európai társaitól követelt. A breszti tárgyalások idején
rendezett többnapi hatalmas, a magyar munkásmozgalom addigi
történelmében páratlanul álló gyönyörű, forradalmi, spontán
általános sztrájk beszédes bizonyítéka ennek a ténynek. Egy
élőlénynek sem szabadott a gyárban maradnia. A művezetőket
és a mérnököket is kikényszerítették a gyárból. A rögtönzött
tíz gyűlést Budapesten háromszázezer proletár hallgatta végig
és százezrek ajakáról hangzott: Éljen Szovjet- Oroszország!
Le Hoﬀmann tábornokkal! Le az imperialista háborúval! Éljenek
a munkástanácsok!

1917 a nagy politikai tömegmozgalmak megindulásának éve.
Ekkor kezdődik az a hatalmas tömegmozgalmi szakasz, mely
1919 augusztusával zárult le ideiglenesen. A háborús mámor
nyavalyájából kilábolt békebarát intellektuelek „destruktív
paciﬁzmusa” helyébe ekkor lép a nagy munkás-tömegküzdelem.
A békéért, az imperialista háború ellen, de egyben már az egész
osztrák – magyar önkényuralom és a magyar ﬁnánckapitalizmus
által összefogott nagybirtokos-nagyburzsoá rendszer diktatúrája
ellen is. A tömegek mozgásba jönnek.
Már a cárizmus bukásának híre is forradalmasító hatást váltott
ki Magyarországon. A magyar munkásság mindig hű maradt
a májusi tradíciókhoz. A háború alatt azonban a munkásság
bizalmi-férﬁai hiába sürgették május megünneplését, a párt- és
szakszervezeti bürokrácia megakadályozta azt. 1917-ben az orosz
tavasz szinte pehelyként fújta el az akadályt. 1917. május elseje újra
munkásünnep lett Magyarországon és május másodikán az összes
gyárakban tüntető sztrájkot rendezett a munkásság a béke mellett.
1917 májusában, annak ellenére, hogy az összes nagyobb üzemek
hadifelügyelet alatt állottak és a sztrájkot kivételes törvények
lázadásnak minősítették, hatalmas sztrájkhullám indul meg.
Mikor az északi főműhelyben a statáriumot hirdetik ki, a sztrájkoló
munkások minden szakaszra a „Marseillaise” éneklésével felelnek.
Magyarországon a mensevikek és bolsevikok közti különbséget
a munkásság akkor még világosan nemigen ismerte. 1917.
november 7-ének győzelmében elsősorban és legelőször a tiszta

A magyarországi januári sztrájk abban különbözött a bécsitől,
hogy a magyarországinak fő mozgatója volt az orosz diktatúra
mellett való szolidaritás. Az általános választójog jelszavát később
a pártvezetőség kapcsolta be. Jellemző e tekintetben, hogy mikor
a pártvezetőség a munkásküldöttséget Wekerle miniszterelnökhöz
vezette a sztrájk harmadik napján, hiába tanította ki a pártvezetőség
a munkásszónokokat, hogy ezek csak a választójogról beszéljenek.
Minden munkásszónok, minden munkásközbeszólás a legerélyesebb hangon azt követelte, hogy a magyar kormány mindent
kövessen el, hogy a béketárgyalásokról Hoﬀmann tábornokot
visszahívják. Amikor a pártvezetőség a sztrájkot óriási erőlködéssel
leszereli, Hoﬀmann tábornok kérdésében vannak minden gyűlésen,
kivétel nélkül minden szakszervezetben a legnagyobb nehézségei.
Nagy, hatalmas munkástömegek tovább sztrájkolnak, és amikor
Hoﬀmann tábornok eltávolítását követelik, Szovjet-Oroszországot
féltik és érzik, tudják, hogy Hoﬀmann tábornok személyében
az imperialista rablóháború testesült meg.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt történetében először
fordult elő, hogy a pártvezetőség a tömeghangulat, a sztrájk
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leszerelése szülte elégedetlenség hatása alatt lemondani kényszerült.
A szociáldemokrata párt januári magatartása pecsételte meg
a háború alatt a választójog sorsát is. A munkásság, mely eddig
a választójogért a legnagyobb áldozatra is kész volt, azután
a pártvezetőség sokszoros erőlködésére nemegyszer jelentette ki,
hogy nem teszi ki magát egy újabb januári árulásnak és hiábavaló
tüntető sétát nem rendez.
Annál inkább lett népszerű a januári sztrájk után
a munkástanácsok eszméje. Ha titokban is, ha kisebb körben is,
a gyárakban munkástanácsokat alakítottak. Nem egy ezredben
megpróbálkoztak katonatanácsok alakításával is és ha ezek
nem sikerültek, annak oka elsősorban abban keresendő, hogy
Magyarországon az antimilitarista mozgalomnak egyáltalán
nem voltak tradíciói. Mégis, a 6. ezred pécsi pünkösdi lázadása
alkalmával, az ezred bizalmiférﬁai mint katonatanács kérték fel
a pécsi szocialista párt titkárát, hogy a munkások is alakítsák meg
a maguk tanácsát.
Semmi esetre sem jelentette a pártvezetőség januári árulása
keltette elkeseredés azt, hogy a munkásság forradalmi hangulata
alábbhagyott, vagy hogy az orosz proletárdiktatúra iránti
forradalmi szolidaritás csökkent volna. Mikor a szociáldemokrata
párt vezetőségének szövetségese, Vázsonyi, igazságügyminiszter
Szovjet-Oroszországot gyalázta és a „bolsevizmust eltaposással”
fenyegette, olyan általános elementáris felzúdulás támad
a gyárakban, hogy a rendkívüli pártkongresszuson e nyomás
alatt a pártvezetőség hivatalos szónoka kénytelen a szövetséges
minisztertársat a legbrutálisabb formában megbélyegezni.

A

felé, mint eszmény felé tekintett, és minden csapást, melyet
az ellenforradalom Szovjet-Oroszországra mért, szinte a saját
testén érzett. A háború összeomlásáig nem merészkedett
a „Népszava” egyetlen komoly támadást sem intézni SzovjetOroszország és a bolsevizmus ellen. A magyarországi proletariátus
forradalmasításához 1917. november 7-e, a győzelmes orosz
proletárdiktatúra mindennél jobban járult hozzá; a magyar
munkásság az orosz proletariátus 1917 – 1918-as szenvedéseit
együtt élte és sok ezer kilométer távolságból, vezetői árulása
ellenére, hősies küzdelmeit vele küzdötte.
Mind több és több hír jön a magyar munkásmozgalomnak arról
a fejezetéről, mely sok száz, sőt ezer kilométerre Magyarországtól
játszódott le. Az orosz hadifogságba jutott munkásoknak sikerült
a földtelen, nincstelen paraszt-katonafoglyok ezreit a nemzetközi
proletárforradalom vörös zászlaja alatt egyesíteni. Ezek
a harcok belefolytak az orosz forradalom sokszáz kilométeres
frontjának küzdelmeibe. De a kilencvenes évek alföldi
szocialista parasztlázongásai óta, húsz esztendő után, a szibériai
pusztákon masírozó Vörös Gárda osztagaiban találkozott
egymással megint közös harcban a magyar munkás és paraszt. –
A hadifogoly-mozgalom vezetői és szervezői arra törekedtek,
hogy a hadifoglyokból alakított nemzeti szekciók tagjai
szervezetileg, politikailag és ideológiailag minél tökéletesebben
illeszkedjenek be a bolsevik párt kereteibe. De az a vezető réteg,
amely ebben a hadifogoly-mozgalomban kialakult és amely
a szociális forradalom bolsevik elméletét és gyakorlatát
elsajátította, mégis a magyar forradalmi munkásmozgalom
újjászületésének vált előharcosává.

A júniusi általános sztrájk előzménye az volt, hogy a MÁV- gépgyár
igazgatósági épülete elé gyűlt tömegbe a csendőrség belelőtt és öt
munkást meggyilkolt. A hivatalos vizsgálat azt állapította meg,
hogy a tömeg Szovjet-Oroszországot és a forradalmat éltette.
Annyi bizonyos, hogy amikor a munkásmészárlás után tízezrével
vonult Budapest proletársága a parlament elé, mely géppuskákkal
és katonasággal volt megrakva, a tömegnek vezetők nélkül kiadott
jelszava az volt: „Kövessük Szovjet-Oroszország példáját!”
A megmozdulást követő hatnapos általános sztrájk harcosaiból
ötszáz munkást tartóztattak le és nem egy ellen emelték azt a vádat,
hogy „Szovjet-Oroszország mellett tüntetett és az ellenség győzelmét
akarja előmozdítani”. A júniusi általános sztrájk már nyíltan, mint
egyik fő követelést adja ki a munkástanácsok megalakításának
jelszavát és semmi sem jellemzőbb a szociáldemokrata
párt vezetőségének hitványságára, mint az, ahogyan ennek
a sztrájknak a leszerelésében éppen a legnépszerűbb jelszóval,
a munkástanáccsal visszaélt. A párt vezetősége, okulva a januári
sztrájkon, a maga nevében nem merte ezt a forradalmi általános
sztrájkot leszerelni. A legmegbízhatóbb szakszervezeti vezetőkből
és alkalmazottakból alakított tehát „munkástanácsokat” és ezekkel
mint „munkástanáccsal” íratta alá a leszerelő felhívást.

Amikor az 1918. év végén a kommunista párt megalakult,
maga mögött találta annak a munkásosztálynak egyre inkább
megnyilvánuló rokonszenvét, mely 1917 óta egész sereg harcban
adta jelét áldozatkészségének és forradalmi gondolkodásának.
A proletariátus előrehaladt rétegei a párt oldalán indulnak harcba
Szovjet-Oroszországért, Szovjet-Magyarországért, a magyar
proletariátus diktatúrájáért. Néhány hónap – és az orosz forradalom
és a magyar munkásosztály kapcsolatát nem a tömegszimpátia
szálai, nem is a viharosan fejlődő kommunista párt szervezetei,
de ágyúdörgés jelzi. A vörös szovjetzászló megvillan a Tiszánál,
Kassán, Salgótarjánnál.

Különösen 1918 második felében a legrémesebb hazug híreket
ontotta a magyar sajtó a bolseviki „rémuralomról”. A magyar
munkásság egy pillanatra sem hitt ezekben. Szovjet-Oroszország

Az orosz forradalom és a magyar munkásosztály kapcsolata
ezzel eljutott oda, ahová a magyar proletariátust egyetlen ország
munkássága se követte, a fegyveres szövetség útjára.

A versailles-i urak megrémülnek, a Szovjet-Oroszország
ellenes nagy katonai felvonulási tervek, amiket a vezérkar urai
kidolgoztak, a politikusok íróasztalﬁókjába kerülnek. Az osztrák és
a cseh szociáldemokratákat körül udvarolják, „kordont a bolsevista
veszélyzóna körül” – az egyedül üdvözítő terv. Ezalatt az orosz
Vörös Hadsereg minden erejét központosíthatja legveszélyesebb
ellenségének, Kolcsak fehér hadainak megsemmisítésére,
a szibériai gabona mezők s a kaukázusi szén- és olajtermelő
vidékek visszavételére.
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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, IZABELLA UTCA 76. ITT ÉLT LANDLER JENŐ
Nem tévedés. Legutóbb is az Izabella utca 76. szám alatti házról
irtunk, ahol a munkásmozgalom ﬁatal hőse, Lékai János élt.
Ugyanebben a házban, egy emelettel lejjebb élt Landler Jenő,
a magyar szociáldemokrata és kommunista mozgalom egyik
legkiválóbb egyénisége.
„Kommunista forradalmár előtt nem a vágy a gondolat
atyja, de a való élet az osztályharc alapja.” – írja majd
az 1920-as években. A pártot, a forradalmat a valóságos
tényekre és nem vágyakra kell építeni. A valóságos, élő párt
tévedhet, hibázhat, de az élő pártnak mindig igaza van azokkal
szemben, akik vágyak, az illúziók „forradalmárjai.” Landler
szavai és hitvallása ma is útmutatásul szolgálhat.
Landler Jenő (1875-1928) a Zala megyei Gelse községben
született. Ügyvédi pályára készült és ügyvéd is lett. A magyar
társadalom realitásai azonban megváltoztatják életét.
A vasutasszervezet ügyvédjeként bekapcsolódik a sztrájkoló
vasutasok védelmébe, és hamarosan maga is a tüntetések és
sztrájkok szervezője lesz. Ekkor még nincs harminc.
33 éves korában lép be a szociáldemokrata pártba. Ügyvédi
irodája, amely a VIII. ker. József körút 31-ben van, otthont ad
a vasutas újság szerkesztőségének is. Landler csak 1919 után
lesz formálisan a kommunista párt tagja, de 1918 végén már
közel kerül a párthoz. Megismerkedik azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket Kun Béla és a kommunisták vezetői hoznak
magukkal az 1917-es orosz forradalomról.
Landler megérti, hogy a magyar polgárság, amely 1918
novemberében hatalomra jut, nem tudja a háborútól szenvedő
országot megvédeni és a válságot leküzdeni. Hamarosan rájön
arra is, hogy a szociáldemokrata párt vezetői sem képesek
erre. Landler ezért közvetítő szerepet vállal a kommunisták
és a szocdemek között: próbáljuk meg együtt! Landlernek

fontos szerepe van abban, hogy 1919 márciusában a két párt
megegyezik egymással. Az egyezség lényege: a két párt egyesül
és kikiáltják a magyar munkásság és parasztság hatalmát,
a Tanácsköztársaságot.
A Tanácsköztársaság 133 napja alatt percenként változnak
az események. Az új hatalomnak kevés felkészült kádere
van. Szinte bármelyik tisztségben helyt kell állni, ahogyan
a forradalom kívánja. Landler így lesz az új kormány tagja,
előbb kereskedelmi, majd belügyminiszter, vagy ahogyan akkor
nevezték, népbiztos.
A Tanácsköztársaságot, és tegyük hozzá, Magyarországot
külső agresszió fenyegeti. Délről a román-francia erők
támadnak, északról az éppen megalakult Csehszlovákia
csapatai. A magyar Vörös Hadseregnek nincsenek munkástábornokai. A hadsereg vezetését az egykori császári és királyi
hadsereg tisztjei látják el, akik inkább hazaﬁas meggyőződésből
csatlakoznak, és kevésbé a proletárhatalom elkötelezettjei.
A nehézségek láttán a kormány és a hadsereg több vezetője
lemond, menekül. Landler kijelenti: „Ha mindenki hajlandó
lemondani, én nem vagyok hajlandó.”
Ebben a helyzet a kormány Landler Jenőt előbb a négy
hadtestből álló Vörös Hadsereg III. hadtestének parancsnokává
nevezi ki, majd 1919 júliusában ő lesz az egész Vörös Hadsereg
főparancsnoka.
A Tanácsköztársaság a külső túlerő és a belső árulás miatt
1919 augusztusában elbukik. A proletárhatalom vezetői
emigrációba kényszerülnek. Az emigráció egy része Bécsben
van, egy másik részének sikerül a Szovjetunióba menni. Itthon
kevesen maradnak, a párt szétesik, és illegalitásba kényszerül.
A magyar kommunisták a következő években három feladatot
oldanak meg. Egyrészt, újjászervezik a párt vezetését. Másrészt,
kialakítják az együttműködést a nemzetközi mozgalom akkori
vezető erejével, a Kommunista Internacionáléval. A Komintern
a Szovjetunió anyagi és erkölcsi támogatásával segíti a nemzeti
pártok küzdelmét.
De nem kevésbé fontos a harmadik irány. A párt, s ebben
Landler Jenőnek óriási szerepe van, kidolgozza azokat
módszereket, amelyekkel egy kommunista párt a Horthyrendszer viszonyai között, az illegalitásban dolgozhat. A párt
számos tagja bekapcsolódik a legális szakszervezetekbe,
esetenként a szociáldemokrata pártba. 1925-ben legális pártot is
létrehoznak Magyarországi Szocialista Munkáspárt néven.
A feszített munka felőröli Landler egészséget. 1928-ban
Cannes-ba utazik gyógykezelésre, és ott hal meg. Az Öreg,
ahogyan az akkori mozgalomban hívták, 53 éves volt.
Hamvait a moszkvai Kreml fala őrzi a munkásmozgalom
többi nagy halottja között.
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A GYŐZELEM NAPJÁRA EMLÉKEZTÜNK
Budapesten Thürmer Gyula elnök és Kajli Béla, az Elnökség tagja, budapesti
elnök helyezte el a Munkáspárt koszorúját. Székesfehérváron a párt Fejér
megyei elnöksége is koszorúzott a városi önkormányzat által szervezett
megemlékezésen. Orosházán a párt tagjai megemlékezést tartottak a szovjet
katonai sírkertben. Debrecenben a Munkáspárt is részt vett a Szovjet Hősi
Emlékműnél a koszorúzáson és az Oroszországi Föderáció Debreceni
Főkonzulátusán megtartott fogadáson. Pakson nem volt hivatalos koszorúzás,
de ha nem koszorúz más, a Munkáspárt akkor is megemlékezik május 9-ről. Így
tett a Munkáspárt paksi szervezete is.
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