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Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként 
is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden 
számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes 
eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Boldog újévet!
ben nem tudtak tartósan megállapodni. Kerületeket, város-
okat uraltak és igyekeztek őket kiskirályságokká alakítani 
a kormánnyal szemben. Igaz, hogy közben a kerületeket és 
városokat ellepték a hajléktalanok, a koldusok, és persze a 
szemét, na, de kérem, mi ez a demokrácia győzelmi ígére-
téhez képest?

2020-ban még sokan vélték úgy, hogy az Orbán-kormány 
belebukik a covidügybe. És láss csodát! Nem buktak meg! 
Megszervezték a munkát. Sőt, igyekeztek minden rétegnek 
adni valamit, kézzel fogható nyugdíjemelést, nagyobb mini-
málbért, fegyverpénzt. Bevált! Nem voltak tüntetések, nem 
voltak sztrájkok, senki sem akarta a Karmelita kolostort 
megostromolni. Tegyük hozzá, a Sándor Palotát se! Az első 
női köztársasági elnök ostrom nélkül is bejut.

A kormány mindent megtett a családokért és főleg azért, 
hogy a magyar nemzet egy nagy család legyen, vagy annak 
látszódjon. A családok valóban sok minden kaptak, bár la-
káshitelek helyett jobb lett volna bérlakásokat építeni a fi ata-
loknak. Az adók csökkentése is jól jött, de a kormány jutta-
tásait most már rohamosan viszi el az infl áció.

Az idén választások lesznek, most már igaziak. Sok min-
den változhat. De egyben biztos lehet a kedves olvasó! Akár 
a Fidesz nyer, akár a liberális ellenzék, májustól nem mun-
kások, nem dolgozók fognak a parlamentben ülni, hanem a 
tőkés pártok jól fi zetett hivatásos emberei.

Nem a munkavállalók fognak dönteni arról, hogy meny-
nyi jusson nekik, hanem ahogyan a kormányszóvivő minap 
mondta: törekedni fognak arra, hogy „a munkavállalók is ré-
szesüljenek a gazdasági növekedésből.” Hát, mit mondjak? A 
kettő nem ugyanaz!

Pedig ez lenne az igazi változás. Enélkül ugyanis a pénz 
fog uralkodni 2022-ben is. A kormány és az ellenzék utál-
ják egymást, de a szocializmust még jobban gyűlölik. Ki-
zárnak bennünket a médiából, megnehezítik részvételünket 
a választásokon.

De bennünket nem olyan fából faragtak, hogy feladjuk. 
Küzdeni fogunk az ellen, hogy a járványok ürügyén kor-
látozzák az embereket és újabb terhekkel sújtsák őket. Fel-
emeljük szavunkat a háborús politika ellen. 

Kiállunk minden mellett, ami jó az embereknek. De 
leleplezzük azokat, akik bennünket, embereket akarnak 
megrövidíteni.

A választásokon megmutatjuk, hogy lehetséges egy jobb 
világ, egy emberibb világ, azaz a közösségi társadalom, ahol 
az ember az úr, nem a pénz! 2

Lehetett volna rosszabb is! Mondhatjuk az új esztendő elején, 
visszapillantva 2021-re. Hát, igen! Volt jó is, volt rossz is. 

A koronavírustól nem szabadult meg a világ, de többsé-
günk túlélte. Az orvosnál ugyan háromszor kell elmonda-
nom, amit akarok, mert a maszk miatt vagy én nem értem őt, 
vagy ő engem. Úgy tűnik, hogy a gazdasági következmények 
se döngölték földbe a magyar családokat, hiszen karácsony-
kor többet vásároltak, mint bármikor korábban. Sok ember, 
akinek pár éve gőzvasalója sem volt, nemhogy okostelefonja, 
most megtanult interneten vásárolni. A gyógyszerét pedig a 
felhőből hívja le.

Aggasztó persze, hogy nem látjuk az alagút végét. A 
covid sokaknak nagy üzlet. Lassanként mindenhez teszt 
is kell, nem csak oltás, és bizony, a tesztbiznisz sok pénzt 
hoz. A kormányok olyan szoros ellenőrzés alá vonták a 
társadalmakat, amit korábban képtelenek lettek volna 
alkotmányos eszközökkel megoldani. Na, és az oltások! 
Most már a negyediket emlegetik, sőt az ötödiket. Szó-
val, nagyon elegünk van a covidból és a covid haszonél-
vezőiből is, de csak remélhetjük, hogy 2022 hoz valamit 
jót e téren.

Tavaly elkerültük a háborút. A lengyelek nem támad-
ták meg a belaruszokat, de szívesen vették volna, ha a 
belaruszok megtámadták volna őket. Akkor be lehetett vol-
na venni a buliba a többi NATO-országot, de szerencsére 
a belaruszok bölcsebbek voltak. Oroszország se rohanta le 
Ukrajnát, bár Zelenszkij ukrán elnökből enélkül sohasem 
lesz a haza megmentője.

A háború veszélye azonban 2022-ben is velünk marad. A 
magyar kormány helyesen tette, hogy nem szállt be semmi-
lyen oroszellenes akciókba, mert az ilyennek mindig háború 
a vége, és mi még soha nem voltunk nyertesek egy ilyen há-
borúban. De vannak, akik nem nyugszanak, és a tehetetlen-
ség háborús kalandra késztetheti őket. 

De, ha nem akarunk háborút, nekünk, embereknek, ma-
gyar embereknek is meg kellene szólalnunk, és nem átlépni 
afelett, hogy amerikai tengerészek gyakorlatoznak a Dunán, 
és újabb intézményeket telepít ide a NATO!

Tavaly nem volt parlamenti választás, de mindenki úgy 
tett, mintha lett volna. A kormány és az ellenzék könyörtelen 
harcot folytatott egymás ellen, s a módszereket is egyre ke-
vésbé válogatták meg.

Egy ideig úgy tűnt, hogy a liberális ellenzék 
már akár tavaly is képes lett volna átvenni a ha-
talmat. Összehozták a koalíciójukat, bár a vezér-
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FÁK-csúcs: csak a vak nem 
látja jelentőségét

Kuba él! Lukasenko: munkával válaszolunk 
Belarusz ellenfeleinek

2022: 
hova küldenek
40 ezer katonát? Hszi Csin-ping: 

mindenki élete jobbá válik

December 28-án Szentpéterváron találkoztak a Független Álla-
mok Közösségének vezetői, köztük Putyin orosz és Lukasenko 
belarusz elnök. A FÁK mai formájában majdnem teljesen új-
jászervezi azokat a gazdasági, katonai és politikai kereteket, 
amelyeket a Szovjetunió jelentett. Ukrajna és a három balti or-
szág nyíltan ellenséges politikát folytat a FÁK ellen, követve a 
NATO, az USA politikáját.

Kubában megünnepelték az 1959-es forra-
dalom győzelmének évfordulóját. A Kubai 
Kommunista Párt kitart a függetlenség és a 
szocializmus eszméinek egysége mellett. Ma 
is szocializmust akarnak. Új módon, kubai 
módon! Sok sikert!

Franciaország veszi át a NATO Nagyon Ma-
gas Készenlétű Összhaderőnemi Műveleti 
Erőinek (VJTF) irányítását január 1-től egy 
évre. A VJTF keretében néhány nap alatt 
40 ezer NATO-katona küldhető Ukrajnába, 
Belaruszba, a Balkánra, vagy akárhova, aho-
va a NATO jónak látja.

„Harminc éve épül és virágzik a 
mi szuverén államunk” – mondta 
újévi köszöntőjében Alekszandr 
Lukasenko belarusz elnök. „Van 
mire büszkének lennünk, ha ösz-
szevetjük a mát a 90-es évekkel. 
Modern, stabil és sikeres or-
szágot teremtettünk”. Az elnök 
köszönetet mondott a gyárak 
munkásainak, akik a nyugati em-
bargó nehézségei ellenére kitar-
tottak. Ugyancsak megköszönte 
a falu dolgozóinak munkáját, 
akik bőséges élelmiszer-ellátást 
biztosítanak ma is. Külön szólt a 
kórházak dolgozóiról, akik lehe-
tővé tették, hogy a belarusz társadalom pánik és megrázkódtatás nélkül élje át 
a covidot. 2022 a történelmi megemlékezés éve lesz – mondta. Hagyományok 
nélkül, a múlt tisztelete nélkül nincs jövő!

2021-ben megünnepeltük a Kínai Kommunista Párt születésének 100. évfordu-
lóját – mondta újévi beszédében Hszi Csin-ping, a Kínai KP főtitkára, állam-
elnök. „A kínai emberek nemzedékei küzdöttek azért, hogy ne a szegénység, 
a nyomor jusson osztályrészükül. A Kínai KP vezetésével elértük ezt. A sze-
génységtől ma senkinek sem kell félnie Kínában, de a teljes jólétért még sokat 
kell dolgoznunk” – tette hozzá. Kína leküzdötte a covidot és a világnak is több 
mint kétmilliárd vakcinát adott. A kínai haza teljes újraegyesítése a Tajvani 
szoros mindkét oldalán élő kínai emberek közös vágya. Hamarosan 
megkezdődnek a pekingi téli olimpiai játékok. Az egész világnak 
bizonyítjuk Kína elkötelezettségét a béke mellett. 
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Uncsi elnöki beszéd Áder János köztársági elnök úr elmondta utolsó újévi köszön-
tőjét. Otthon persze még sok köszöntőt mondhat, de elnöki 
mandátuma lejár. A beszéd fellengzős és unalmas volt. Elnök 
úr ismert személyiségek, köztük Csíkszentmihályi Mihály és 
Márai Sándor idézeteivel vértezte fel beszédét, de ettől a beszéd 
nem lett erősebb. Márai 1945-ös, háborús emlékeit vetítette ki 
a mára, kvázi egyenlőségjelet téve a második világháború él-
ményei és a mostani covid-járvány közé. Jól hangzik, csak nem 
igaz. A második világégést nem lehet összevetni a járvánnyal. 
Ráadásul a magyar közvélemény sem érzi úgy, hogy most egy 
háborús ellenség ellen folyna harc. Szóval, az idézetek és ma-
gasztos, gyakran poros kifejezések helyett jobb lett volna a ma-
gyar emberek munkáját elismerni, köszönetet mondani azért, 
hogy az emberek mindent elviseltek, nem mentek az utcára, nem 
tüntettek, tetszett vagy nem tetszett, de engedték a konzervatív 
kormányt élni.

Orbán nagy 
évvégi húzása

A virsli viszont drágább lett

Kék-zöld lett 
az MSZP

A népszavazással játszani bűn 
a nép ellen

A kormány, illetve Orbán nagy évvégi húzá-
sa Novák Katalin, eddigi családügyi minisz-
ter jelölése volt a köztársasági elnök tiszt-
ségre. Novák népszerű, egyszerű nyelven 
beszél, és zömében arról, ami az embereket 
érdekli.

Vannak pártok, amelyek kitartanak a vala-
ha választott szín mellett, mivel az kifejezi 
a párt üzenetét, társadalmi hátterét, múltját. 
A Magyar Munkáspárt több mint harminc 
éve a vörös szín mellett döntött, és erről az-
óta sem mondott le. Nem így az MSZP! Az 
MSZP, ki tudja hányadszor, újra színt váltott. 
„Legyen Magyarország mindannyiunké! Te-
remtsük meg együtt az igazságos, szolidáris, 

szabad és zöld új Magyar Köz-
társaságot!” – hirdették meg és 
beálltak a kék és zöld mögé.

Az elnöki beszédben talán elnézést lehetett volna kérni azért, hogy a kormány 
nem csak ad, hanem el is vesz. Példának okáért az áremeléssel. Aki a szilvesz-
teri ünnepségre elfogadható minőségű virslit vett, olyat, amiben tiszta hús is 
van, az bizonyíthatja, hogy a virsli ára is az egekben van.

Az ellenzéki pártok elkezdték az aláírásgyűjtést az általuk kezdeményezett 
népszavazási kérdésekben. Olvasóink közül bizonyára nem mindenki emlék-
szik, hogy mit is tartanak társadalmunk legégetőbb kérdéseinek az ellenzé-
kiek. Ha hiszik, ha nem, a következőket: „Fudan helyett Diákvárost! 3 hónap 
helyett 9 hónapig járjon az álláskeresési támogatás!” Az ellenzéknek az egész 
csak politikai játékuk része. A népszavazással játszani viszont bűn a nép ellen!
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Boldog újévet, jó egészséget, sikereket!
A Munkáspárt Elnöksége, Thürmer Gyula elnök, Bencsik Mihály és Karacs Lajosné alelnökök, Frankfurter Zsuzsanna, Hajdu 
József, Kajli Béla, Kovács István, Nagy Attila, továbbá az elnökségi ülések állandó meghívottjai, Fehérvári Zsolt, Kerezsi László, 
Kós Zoltán és Pilajeva Marina boldog újévet, jó egészséget, sikeres közös munkát kívánnak a Munkáspárt minden szervezetének és 
tagjának. Január 3-án sor került az első elnökségi ülésre is.

Elcsípett pillanat  

Zugló: idősebbek vagyunk, de lelkesek

Pécs: 
karácsony 
előtt is 
megérte 
a kitelepülés

Ez év utolsó véradó napja Ózdon, december 29-én, szerdán. 
Semmi olcsó reklám, csupán szürke hétköznapjaink egy múló 
pillanata. Nem véletlenül „értük tetten” Kóródi Pétert, a Mun-
káspárt Ózdi Szervezetének fi atal tagját, aki a hét eleji találko-
zásunk alkalmával szólta el magát, hogy ezt az alkalmat nem 
hagyja ki, mert ez lesz a harmincadik véradása. Hajrá Péter, 
hajrá Munkáspárt! Legbeszédesebbek a tettek!

A Munkáspárt Baranya megyei 
szervezete fontosnak tartotta, 
hogy egy karácsony előtti kite-
lepüléssel zárják az évet. A Pécs 
Meszesen lévő Pákolitz István 
Közösségi Ház előtt négy órás 
kitelepülésen, tucatnyi támogató 
aláírást gyűjtöttek. 

Zuglóból kaptuk a hírt: „December 
17-e a Munkáspárt születésnapja. 
A KB országos megemlékezését az 
Ilka utcában követhettük a számító-
gépünkön.

Alapszervezetünk ünnepi asztal 
mellett emlékezett meg az 1989-ben 
történtekről. Egyenként idéztük fel 
a 32 évvel ezelőtt megélteket. Egy 
bajunk van csak, hogy 32 évvel 
idősebbek is lettünk, de hitünk a 
szocializmusban, a közösségi társa-
dalomban töretlen.  Nem maradhat 
a kapitalizmus, a tőke véglegesen 
hatalmon!!! Minden erőnkkel részt 
veszünk a 2022. évi országgyűlési 
választásokon!!!”
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Megszületett a Munkáspárt 
választási programja

Feladatunk egy új közösségi társadalom 
képének felvázolása

Központi Bizottságunk mai ülésén egy napirendben három fel-
adat elvégzésére vállalkozunk – mondta Thürmer Gyula elnök. 
Megemlékezünk pártunk 31. születésnapjáról. Értékeljük a vá-
lasztások előtti politikai helyzetet és meghatározzuk a párt fel-
adatait. Elfogadjuk a Munkáspárt választási programját.

Látni fogjuk, hogy e három feladat szorosan összefügg egy-
mással. Az elmúlt 31 év történetéből levonható legfontosabb 
következtetés, hogy a Munkáspárt élő szervezet, részesei va-
gyunk a politikai életnek és képesek vagyunk indulni a vá-
lasztásokon.

A mai helyzet elemzésekor levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy a tőkés erők közötti harc rendkívüli mértékben kiéle-
ződött. A nyugat irányt vett az Orbán-kormány megbuktatására 
vagy legalábbis olyan kényszerhelyzetbe akarja kényszeríteni az 
Orbán-kormányt, ami ez eddigi politika lényeges módosítását 
erőszakolná ki. Látni kell azt is, hogy a küzdelem akár polgár-
háborúvá is változhat.

A Munkáspárt a választáson részt tud venni, de ez minden egyes 
tagunktól nagyon feszített munkát követel. Nem tudunk listát 
állítani, az eredményeink jelképesek. A Munkáspárt fő feladata 
egy új közösségi társadalom képének felvázolása.

31 évvel ezelőtt összejöttünk a Dózsa György úton és kimond-
tuk: nem hajlunk meg, nem adjuk meg magunkat, folytatjuk a 
szocializmus ügyét. Kimondtuk, hogy az MSZMP tovább él – 
emelte ki a párt elnöke.

Ragaszkodtunk a névhez, tagságunk zöme ebben látta a szoci-
alizmus, a kádári örökség folytatásának zálogát. Kimondtuk, 
hogy nem új pártot hozunk létre, hanem az 1956-ban létreho-
zott MSZMP folytatói vagyunk, a korábbi párt szellemi és jogi 
utódai.

A szellemi utódságot senki sem akarta elvenni tőlünk. A jog-
utódlás ügyét jogi és politikai trükkökkel intézték el, és az 
MSZP-t kiáltották ki a régi párt örökösének. Ezt mi vitatjuk ma 
is, és szerintünk igazunk is van, de ma a tőkés Magyarországon 
nincs olyan bíróság, amely ezt el merné ismerni.

A párt születésnapja mindig alkalom arra, hogy 
visszapillantsunk a megtett útra. Mit értünk el? Mit 
nem értünk el? S főleg van-e még jövőnk?

Megőriztük a Munkáspártot 
marxista-kommunista pártként

Azaz olyan pártként, amely le akarja vál-
tani a kapitalizmust és szocializmust, 
közösségi társadalmat akar. Ez ke-
mény eszmei és politikai küzde-
lem árán volt lehetséges. Ele-
inte voltak olyanok, akik 
úgy vélték: nincs más 
dolgunk, mint foly-
tatni ott, ahol 
Kádár János 

abbahagyta. Ezt az utat nem tudtuk követni, mert 1991-re ki-
derült, hogy a kapitalizmus tartósan győzött Magyarországon, 
rövid távon nem lehet a szocializmusról beszélni.

Voltak olyanok, akik azt akarták, hogy vessük el a marxizmust, 
ne legyünk ideológiai párt. Ne foglalkozzunk a munkásokkal, 
parasztokkal. Mondjuk azt, amit a középosztály hallani akar, és 
minden rendben lesz. Nem mentünk ezen az úton, mert Magyar-
országon ez az út irreális volt.

A legnagyobb gondunkat a szociáldemokráciával való szembe-
nézés jelentette. Az MSZMP annak idején a szociáldemokraták 

A Munkáspárt Központi Bizottsága december 18-án ülést tartott. Az ülés az interneten, ZOOM alkal-
mazással történt. A testület elfogadta a párt választási programját a 2022. évi választásokra. Tájékoztatót 
hallgatott meg a választások technikai kérdéseiről. Megemlékezett Kim Dzsong Il, a nemzetközi és a koreai 
munkásmozgalom kiemelkedő személyisége elhunytának 10. évfordulójáról.
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és kommunisták egyesülésével jött létre. Négy évtizeden ke-
resztül egy pártban voltunk. 

1989 azonban megváltoztatta a helyzetet. A szocdemek vezetői meg-
alkudtak a tőkés erőkkel, és maguk hajtották végre a rendszerváltást.

Tagságunk nem ismerte az új polgári pártok tagjait, de ismer-
te az egykori MSZMP-seket. Ismerte és úgy gondolta, hogy az 

MSZP más, mint mi, de tulajdonképpen szövetségesünk. Ez a 
küzdelem majdnem felőrölte a Munkáspártot, de túléltük.

Marxista párt vagyunk, de szellemileg és politikailag nyitott az 
újra. Marx és Lenin mellett el kezdtünk ismerkedni Mao Ce-
tung életművével, a kínai sajátosságú szocializmussal.

A Munkáspárt képes volt a folyamatos 
megújulásra

31 éve nem tudtuk, mint jelent dolgozni, harcolni a tőkés vi-
szonyok között. Nem volt ilyen tapasztalatunk. Három évtized 

alatt megtanultunk utcai rendezvényeket tartani, kitelepülése-
ket szervezni. Megtanultuk, hogy miként kell az emberekkel 
beszélni. Megtanultunk részt venni a választásokon.

Olyan nagy és fontos akciókat kezdeményeztünk, mint a NATO 
elleni népszavazás vagy a kórházak eladása elleni népszavazás.

Képesek voltunk alkalmazkodni a változó 
politikai helyzethez. 

1989-91 között bíztunk abban, hogy a rendszerváltás visszafor-
dítható. Keményen támadtuk az Antall-kormány rendszerváltó 
intézkedéseit, szövetségeseket kerestünk ellenük.

1991 után a magyar kapitalizmus alapvetően stabilizálódott. 
Elindult a párt társadalmi bázisának változása is. Megszűnt a 
nagyipari munkásság, a termelőszövetkezeti parasztság. Eb-
ben a helyzetben a Munkáspárt a kapitalizmus egyes konk-
rét megnyilvánulásai ellen indított támadást. Ide tartozik a 
kórházprivatizáció elleni fellépésünk.

2008 óta a nemzetközi és a hazai helyzet lényegesen megválto-
zott. A kapitalizmus válságban van, amit a koronavírus megje-
lenése tovább súlyosbított. Nincs forradalmi helyzet, de számos 
olyan tényező van, ami elvezethet a forradalmi helyzethez. Ösz-
szeomolhat az EU. Háború robbanhat ki. A migránsprobléma 
maga alá temetheti a mai európai rendszereket.

2010 óta a konzervatív kormányzat biztosította a kapitalizmus 
stabilitását, de az eszközeik kimerülhetnek. Ma azonban a sta-
bilitás fenntartása egyre rendkívülibb intézkedéseket követel 
meg a kormánytól. Egy tőkés kormány egy bizonyos határt nem 
léphet túl.

A helyzetet bonyolítja, hogy az ellenzék úgy érzi: most meg-
szerezheti a hatalmat, vagy legalábbis olyan erőviszonyokat te-
remthet, amelyek között a Fidesz mozgásszabadsága korlátozott 
lesz.

A Munkáspártnak késznek kell lennie mind a világhelyzetből 
fakadó változásokra, mind a hazai helyzet radikális változására. 
A pártnak megfelelő időben megfelelő helyen kell lennie. Kiutat 
kell mutatni az anarchiából, a tőkés világból.

A mostani választás számunkra nagyon nehéz lesz. Mivel nincs 
listánk, a választásnak nincs közvetlen haszna számunkra. Se 
az 5 százalék, se az 1 százalék nem jöhet szóba. Egy feladatunk 
van: az új közösségi társadalom felvázolása. 

Két pártcsoportosulás közé szorultunk.

Alapkövetelményeink: 

Az induláshoz jelöltek kellenek és csapatok, amelyek összegyűj-
tik az ajánlásokat. Ezeket a feltételeket sikerült megteremteni.
 
• A munkáspárti jelöltek nem függetlenek. 
• Csak saját gyűjtésünkre támaszkodunk. 
• A jelölt is dolgozik. 
• Reggel 8-tól este 8-ig. 
• Nem feladni az első nehézségek után.
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A pénz uralma válságban van, változás kell!

Nálunk nem a pénz az úr, hanem az ember. 

Kormánypártok és ellenzéki koalíció – 
egykutya! Akár a Fidesz nyer, akár az el-
lenzék, a pénz marad az úr. 

A pénz uralma válságban van. Velünk fi -
zettetik meg a válságot, a járványt, az élet 
egyre többe kerül. A korrupció széteszi 
a pártokat, az államot. Az EU falai ránk 
omlanak, a migrációt nem állítják meg. A 
NATO háborúba visz. 

Változás kell! Ha marad a pénz uralma, 
tönkremegyünk. Ne üljünk tétlenül! 

Ne engedjük, hogy a pénz urai azt csinál-
janak velünk, amit akarnak! Korlátozzuk 
a tőke uralmát! Védjük a dolgozók jogait! 
Erősítsük a szakszervezeteket! Leplezzük 
le a hatalom visszaéléséit, a korrupciót, a 
csalást! Küzdjünk a politikai szabadságért, 
a demokratikus jogokért!

***

Új közösségi társadalmat!

Az emberek döntsenek, ne a pénz!

• Közvetlen demokráciát, össztársadalmi vi-
tát, átfogó és tisztességes közvélemény-ku-
tatásokat, érdemi népszavazást javasolunk.

• 
• Az új közösségi társadalom parlamentje 

népi-dolgozói szövetség legyen. A népi-
dolgozói szövetség, a parlament tagjait a 
helyi dolgozói kollektívák saját soraikból 
delegálják. A küldöttek nem hivatásos po-
litikusok lesznek és munkájukat társadalmi 
munkában végzik, pénzt nem kapnak érte. 
Ellenőrizhetőek és visszahívhatóak lesznek.

• A népi-dolgozói szövetség megvá-
lasztja kormányát. A kormány tagjai a 

szakterületek hozzáértő és vezetésre képes 
képviselői lesznek.

• 
• Az igazságszolgáltatás a dolgozó embere-

ket szolgálja. A bírókat nem a pártok, nem 
az állam nevezi ki, hanem az ország dol-
gozói választják meg őket a közigazgatási 
egységekben.

• 
• Az állam adatai nyilvánosak lesznek, 

mindenki számára hozzáférhetőek. Az 
állami élet nem az embereket fogja manipu-
lálni, mint a mai Magyarországon, 

Egyetlen ember sem zsákmányolhatja ki 
a másikat

• A gazdaság többsége, mindenekelőtt a 
meghatározó ágazatok, a közösség kezé-
ben lesznek. A közösségi tulajdonnak vár-
hatóan több formája lesz: állami tulajdon, 
szövetkezeti tulajdon, a munkahelyi kollek-
tívák csoport tulajdona vagy más. 

• 
•  A gazdaságban működhet magántulaj-

don, de csak korlátozottan. Mai tudásunk 
szerint a társadalom egészét szolgáló terü-
leteken, így a hadiiparban, a közlekedésben, 
az energetikában, sőt az oktatásban és az 
egészségügyben az a helyes, ha a tulajdon 
a közösség kezében van. A közösségi társa-
dalom a nem közösségi tulajdonformák mű-
ködését az össznépi érdekek mentén engedi 
érvényesülni.

• 
•  A föld, amely különleges tulajdon, össz-

népi közös tulajdonban kell, hogy legyen. 
A föld tartós használati jogát a helyi kollek-
tívák kezébe kívánjuk tenni. A családi gaz-
dálkodást elismerjük. Magántulajdonban 
annyi föld maradhasson, amennyi a területi 
sajátosságok fi gyelembevételével egy-egy 
család tisztességes megélhetéséhez szüksé-
ges. Támogatjuk a szövetkezetek, segítjük 
minél magasabb együttműködési formáik 
létrejöttét.

• 

Új közösségi társadalmat!
A Munkáspárt választási programja
Választások lesznek, de a Munkáspártot nem engedik a parlamentbe. De mégis indulunk. Megmutatjuk, 
hogy milyen világban akarunk élni, milyen lehet az új közösségi társadalom. Minden szavazat, amit a 
Munkáspártra adnak, az új közösségi társadalom felé visz közelebb.

***



99

•  A technika vívmányaira támaszkodva 
mindenre kiterjedő tervgazdálkodást 
akarunk. 

• 
•  Helyreállítjuk Magyarország nemzet-

gazdasági függetlenségét. Nem zárkózunk 
el a világtól, de a külföldi gazdaság sem 
játszhat meghatározó szerepet a magyar 
gazdaságban.

A közösségi társadalom 
a munka társadalma

• Mindenki dolgozhasson, sőt mindenkinek 
dolgoznia kelljen. 

• 
•  A jövedelem forrása a munka lesz. Megha-

tározzuk a jövedelmek legalacsonyabb és 
legmagasabb szintjét.

• 
•  Minden dolgozó joga bírálni, tiltakozni, 

sztrájkolni.
• 
•  A munkanapot és a munkaidőt csökkent-

jük, hogy a dolgozóknak több idejük jusson 
a családra, önmaguk művelésére, egészsé-
gük megőrzésére. 

• 
•  A nyugdíjkorhatár nőknél 55 év, férfi aknál 60 

év lesz.

Az emberek egészsége mindenekelőtt!

• Esélyegyenlőséget teremtünk az egész-
ségügyben. Megbízható, ingyenes, min-
denki számára azonos színvonalon elérhető, 
várólista nélküli orvosi ellátást teremtünk.

• 
•  Az egészségügyi állami feladat lesz. A 

magán kórházakat, rendelőket társadalmi 
tulajdonba vesszük. A háziorvosi ellátás is 
állami feladat lesz.

• 
•  Az állam a GDP legalább 10 százalékát 

az egészségügyre költse.

Érdemi segítséget adunk a fi ataloknak

• Az állam biztosítja az első munkahely 
lehetőségét. 

• 
•  Hitelek helyett bérlakást adunk a fi atalok-

nak. Állami bérlakásprogramok indulnának.

•  Helyreállítjuk a mai kapitalizmusban 
tönkretett oktatás- és nevelésügyet. Ez 
több, mint az iskolák összessége. Visszaál-
lítjuk az iskolai és iskolán kívüli nevelést. 
Támogatjuk a vidéki és városi közösségek 
létrejöttét, ahol a fi atalok társadalmi tapasz-
talatokra tehetnek szert.

• 
•  A közösségi társadalomban a gyermek, 

a fi atal a társadalom legfontosabb pol-
gára lesz. A társadalom mindent megad a 
gyermekvállaláshoz és neveléshez. Ennek 
érdekében a teljes képzés, az óvodától az 
egyetemig, ingyenes lesz. 

Az emberi értékek társadalmát akarjuk

• Tiszteletben tartjuk egyházakat. Az egy-
házak a társadalom fontos tényezői. Az 
egyház és állam azonban nem kapcsolódhat 
össze,

• 
•  A kultúra, az oktatás, a szellemi élet se-

gítségével jelentősen csökkenteni fogjuk 
a mai egyén mindenhatóságát a közös-
séggel szemben, az önzést. A közösségi 
életre, egymás megbecsülésére helyezzük a 
hangsúlyt,

• 
•  Mindenki vállalhatja másságát. A más-

ság személyes ügy, amely érvényesítését az 
államnak sem segíteni, sem akadályoznia 
nem kell. Senki sem erőltetheti másokra 
másságát.

Semleges Magyarországot!

Magyarország lépjen ki a NATO-ból és legyen 
semleges ország! A dolgozók, a népek átfogó együtt-
működését, testvéri egységét szorgalmazzuk. Fellé-
pünk a háborúk ellen. 

Magyarország kilép az Európai Unióból. A nemze-
tek és népek Európáját akarjuk. Ellenezzük a nemze-
tek feletti szuperállamot!

Védjük a magyar nemzet érdekeit, a magyar kultúra 
értékeit, a magyar létet.

Készek vagyunk együttműködni mindenkivel a klíma 
és a természeti környezet megvédéséért. Amíg a pénz 
a döntő és pazarló fogyasztói társadalom van, addig a 
tőkés pártok zöldprogramjai nem többek, mint 
szemfényvesztés. A pénz uralmának legyő-
zése vezet el az igazi környezetvédelemhez.

Új közösségi társadalmat!
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„Ti hitvány szónokok, miért zajongtok újra?”

Oroszország rágalmaihoz

Ti hitvány szónokok, miért zajongtok újra?
Mért szórtok átkokat vadul orosz honunkra?
Mi háborgat vajon? A litván lázadás?
Ugyan! A szlávoké e pör, csak szláv akarja.
Ez ősi belviszályt, mit sors vetett a latra,
Mi döntjük el magunk, helyettünk senki más.

Évszázadok teltek, mióta
E törzsek testvérharca dúl;
Ahogy a hadszerencse hozta,
hol ez, hol az maradt alul.
Ki lesz a győztese e harcnak?
Hiú polyák, vagy hű orosz?
A tét: a szláv folyók orosz tengerbe tartnak,
Vagy elapad, kiszáradoz.

Elég! Ti nem lapozgatátok
Sosem e véres krónikákat;
Nem értitek, percig se fáj
Nektek ez ősi belviszály,
És mit se mond a Kreml, se Praga.
Csábít a józan ész helyett
A küzdelem vitézi vágya -
S fűt ellenünk a gyűlölet.

Vajon miért? feleljetek: azért-e,
Mert Moszkva romjai és üszkei felett
Mi elzavartuk, gőgjét sértve,
Kitől ti úgy reszkettetek?
S mert győztünk, és ledőlt a bálvány,
Ki zsarnok elnyomó volt fél világ felett,
És jussotok a vérünk árán,
Törvény, szabadság s béke lett?

A szátok mennydörög – de lassabban a testtel!
Vagy vélitek: az agg vitéz felkelni restell,
S nem tűzne újra fel törökverő szuronyt?
Avagy a cár szava immáron oly erőtlen?
Először vívnánk Európa ellen?

Karunk tusától elszokott?
Kevés e nép? Vagy Permtől messzi Tauriáig,
Finnföld szikláitól Kolhisz tüzes honáig,
A Kremltől, mely meg nem törik,
addig, falát hol Kína rakta,
acélsörtéjét csillogtatva,
Oroszhon talpra nem szökik?
Hát küldjétek, becsmérelőink,
A vérre szomjas ifjakat:
Jut hely nekik honunk mezőin,
Hol fi aink is porlanak.

A nyugati világ, az USA, a NATO és az EU vezetésével Orosz-
ország ellen szervezkedik. A kisebbek, a lengyelek, a litvánok, 
a lettek, az észtek történelmi sérelmeiket akarják megbosszulni 
és elvenni azt, ami az oroszoké.

Oroszország már régen nem szocialista állam, nem a Szov-
jetunió. A nyugat azonban nem tudja elviselni, hogy vannak 
államok, amelyek nem akarnak úgy élni, ahogyan a nyugat dik-
tál. Nem akarnak gyarmat, befolyási övezet lenni. Oroszország 
ilyen állam.

Az orosz nép tudja, hogy mit jelent a háború. Vívott háborút 
a franciák ellen, a németek ellen,  a lengyelek ellen. Mérhetetlen 
áldozatot vállalt azért, hogy Európa népei megszabaduljanak a 
fasizmustól.

A nyugat háborúra készül. Nem hiszi, hogy nem fog nyerni. 
Pedig nem fog. Az orosz nép élni akar, békét, függetlenséget, és 
kész ezért minden erővel hadba szállni.

Alekszandr Puskin  (1799-1837) már 1837-ben fi gyelmeztette a 
nyugatiakat, hogy pórul járnak. Oroszország rágalmaihoz szóló 
verse ma is aktuális. Soproni András fordításában közöljük.
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A bennünk élő Mikszáth

175 évvel ezelőtt, 1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán. Az Osztrák-
Magyar Monarchia, a magyar fellendülés évtizedeiben élt. Írt újságoknak, volt 
képviselő, de főleg a korszak legélesszeműbb írója. Gondolatai tiszták, őszin-
ték. Nyelve szép és ma is élvezhető. Egy jól ismert írásával emlékezünk rá.

A pénzügyminiszter reggelije
Mikszáth Kálmán

A büfében csak két asztal van megterítve fehér abrosszal. A 
többi asztal terítetlen: az a demokratáknak való. E célra papri-
kásszalonna is van az üvegedényben. Szalonna üveg alatt! Bor-
zasztó idea!

Az egyik asztal terítője sokkal fehérebb, mint a másik. Az asz-
talon egy pohár áll sherryvel, egy üres tányér, melybe a sonkás 
szeletek jönnek, s végre egy kis tányér tele fi nom hosszúkás cu-
korkákkal.

A szék is oda van már készítve, s eltolva a többi székek, hogy 
valahogy más oda ne ülhessen.

A belépő mamelukok áhítattal néznek az asztal fölé, s mutatni 
akarván, hogy az államügyekben mennyire járatosak, tisztelet-
teljesen mormogják:
– A pénzügyminiszter még nem reggelizett!

Új mamelukok lépnek be, s az asztalra mutatnak.
– Itt a pénzügyminiszter fog reggelizni.

Bejön Vizsolyi. Éppen oda ül. S amint könyökét ráteszi az ab-
roszra, a palackok s tányérok elkezdenek csörömpölni, mintha 
mondanák:
– »Mindjárt itt lesz a miniszter!«

De ezt Vizsolyi is észre veszi, és rögtön saját magától kér bo-
csánatot.
– Pardon! Hisz itt a miniszter fog reggelizni.

Felugrik, s átjön a szomszéd asztalhoz, ahol nem olyan hófehér 
a terítő, s hol vegyes képviselők fogyasztják a vörös bort, a son-
kát és a sherryt, kiki a saját pártállása szerint.
– Összetévesztettem az asztalt. Ez az átkozott rövidlátásom…
– Ne átkozd – mondja egy kormánypárti –, hisz az tett meg té-
ged elnökünkké.
– Igen, de most oda ültem, ahol…
– Igen, igen, ahol a pénzügyminiszter fog reggelizni.
– Ah, a cukkedlik! Irtóztató! Duschek valamikor rövid szivart 
szítt – mondja valamelyik habaréki.
– És mindennap más emberhez hívatta meg magát reggelire, 
hogy arra se költse az ország pénzét.
– Oh, az Duschek volt! A nagy Duschek. A Duschekek kora 
lejárt, uraim! Most a cukkedli-korszak van.
– Cukkedli? – süvít bele gúnyosan egy szélsőbali. – Az adófi -
zetőknek kellene adni cukkedlit, az adószedők pedig egyenek 
arzenikumot.

– Neked ez a programod?
– Ennek alapján választottak meg.

E pillanatban nesztelenül belép a miniszter. Mély csend. A sző-
nyeg felfogja lépteinek neszét, s lágyan suttogja: »őexcellenci-
ája reggelizni jött«.

A legyek, amint a tejre idejöttek, pajkosan röpködnek körbe, s 
egymást biztatják: »Gyerünk, reggelizzünk a miniszterrel«.
A mamelukok ajkain megjelenik a nyájas, hódoló mosoly, a 
szélsők arcáról elfut az elégedetlenség, minden derült, a napsu-
gár besüt az ablakon, a büfébeli Hébe kék szemei igéző fényben 
tündökölnek, a vajak olvadoznak, a heringek, sajtok pikáns illa-
tokat terjesztenek, minden, de minden olyan ünnepélyes, mert a 
pénzügyminiszter reggelizik.

A kegyelmes úr leül, a szék megreccsen alatta, mintha a nagy 
megtiszteltetést köszönné. A sonkát odateszik eléje. Kár, hogy 
nincs retrográd élet, hogy a megboldogult sertés földi maradvá-
nyai átéreznék.

A miniszter keveset eszik és elegánsan. A kés és villa bizonyos 
előkelőséggel horzsolja egymást.

Az első falatnál leönti egy kis borral… még egy falat, és még 
egy… megint egy korty rá… Őexcellenciájának jó étvágya van.

S ezalatt benn a tanácsteremben sebesebben megy minden. A szó-
nokok megrövidítik beszédeiket. Minek is beszéljenek? Hiszen 
eredménye úgy sincs – és még csak nem is bosszankodik meg érte 
senki, ha elmondják, hogy az adózó nép mint nyomorog. Mert a 
pénzügyminiszter úgy sincs ott. A pénzügyminiszter reggelizik.

A büfé ajtaja ki van nyitva. Kilátni meg belátni.

Künn két erdélyi képviselő sétál nagy szomorúan. Éppen a szé-
kelyek tömeges kivándorlását beszélik. Borzasztó állapotok… a 
szegény székelyek éheznek.
– Pszt! Ne olyan hangosan! Bent a pénzügyminiszter reggelizik!



Felépült a Magyar Zene Háza
2022 januárjától a világon milliók fogják tudni, hogy merre van Budapesten a Városliget. Megnyitja 
kapuit a Magyar Zene Háza. A japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett ház egy ikonikus kor-
társ építészeti remekmű: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegf-
alaival összetéveszthetetlen látványt nyújt. Az alkotás csodálatos. Kívánjuk, hogy a Magyar Zene Háza 
mindannyiunké legyen!

(Fotók forrása: Liget Budapest)


