
1

XVII. (XXXIII.) ÉVFOLYAM, 4 SZÁM 2022. JANUÁR 22.( ) ,VILÁG  PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
300 

MUNKÁSPÁRTI HETILAP

VILÁG  PRRVILÁG PRVILÁG  PR

a korrupcióval!Le



2

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

Le a korrupcióval!
pontosan, csak azt látjuk, hogy egyes önkormányzati embe-
rek nagyon jól élnek, az utcák viszont koszosak, rendetlenek.

A korrupció súlyos betegség, de lehet ellene küzdeni. A 
kapitalizmusban is lehet, de majdnem lehetetlen. A kapita-
lizmus ugyanis a pénzre épül. Pénzzel mérnek mindent, gaz-
dasági teljesítményeket és emberi tulajdonságot egyaránt.  
Pénzért mindent meg lehet kapni. Eladó az egész világ! – 
énekli Vikidál Gyula a Faust című operában.

A kapitalizmusban is vannak okos kormányok, amelyek 
belátják, hogy a korrupció szétrohasztja az államot, végső 
soron a hatalmukat. Ilyenkor hozzák létre a különleges szer-
vezeteket, a korrupcióellenes ügyészségeket, a nyomozó fő-
ügyészségeket, az Európai Ügyészséget.

Az ilyen szervezetek ideig-óráig még eredményesek is 
lehetnek. Lehetnek látványos leleplezések, ítéletek, de a lé-
nyeg nem változik. A pénz uralma marad. Előbb-utóbb az is 
kiderül, hogy az ilyen szervezetek valójában nem az embe-
reket védik, hanem a tőkésosztály egyik részének fegyverét 
jelentik a másik része ellen.

A magyar ellenzék nem azért követeli Magyarország 
csatlakozását az Európai Ügyészséghez, mert ők lennének 
az igazság és a törvényesség felkent bajnokai. A kormány-
pártokra akarnak nyomást gyakorolni.

Mi kell a korrupció elleni harchoz? Kezdhetnék a szigo-
rúbb büntetésekkel. De ez csak egy  a lehetséges lépések kö-
zül, s nem is a legfontosabb.

Nyilvánosság kell! Az embereknek joguk van tudni, hogy 
mi folyik az országban. Ma az állami szervek honlapjai gya-
korlatilag semmilyen információt nem adnak. De nem job-
bak az ellenzéki önkormányzatok oldalai sem. Mindenki 
számokkal hülyíti az embereket, ellenőrizhetetlen adatokkal. 
Tömény manipuláció! Legyen végre fény a sötétség ellen, 
nyilvánosság a manipuláció ellen!

Ellenőrizhetőség és visszahívhatóság kell! Ha a képvise-
lőt az emberek nem ellenőrizhetik, nem válthatják le, mindig 
lesz csábítás a korrupcióra.

A mindenkori hatalomtól független ellenőrző szervek kel-
lenek! Ma minden ellenőrző szervet, vizsgáló bizottságot a 
hatalom hoz létre. Senki sem akar végleg leszámolni a kor-
rupcióval, csak kezelni a botrányokat.

De az igazi megoldás, az új közösségi társadalom. Köz-
vetlen demokráciával, össztársadalmi vitával, átfogó és tisz-
tességes közvélemény-kutatásokkal, érdemi népszavazások-
kal. Társadalmi parlamenttel, társadalmi munkában dolgozó 
visszahívható képviselőkkel. 
És a legfontosabb: Az emberek döntsenek, ne a pénz!2

Teljes mértékben egyetértek az ellenzékkel, az EU-val, az 
amerikai elnökkel, sőt a római pápával is. Le a korrupcióval! 
Le vele!

Nagyívű egyetértésünknek vélhetően itt vége is. Ugyanis 
én hozzáteszek még egy mondatot. A korrupciót nem a jelen-
legi magyar kormány találta fel, nem is ő csinálja egyedül. 
Korrupció mindenütt lehet, ahol a pénz és a hatalom találko-
zik egymással. Sőt, most tessék megfogódzkodni, korrupció 
a szocializmusban is fertőzhet, de igazából a tőkés rendszer 
betegsége.

A korrupció egy üzlet. Az egyiknek van pénze, a másik-
nak hatalma. Az egyik fi zet, hogy még több pénzhez jusson. 
A másik a hatalmával élve előnyöket biztosít, természetesen 
pénzért cserébe.

A korrupció látszólag egy ártalmatlan üzlet. Első látásra 
mindegy, hogy ki kap meg egy állami megrendelést, ki nyeri 
meg a kiírt pályázatot. Közelebbről nézve azonban kiderül, 
hogy voltak jobb pályázatok, kedvezőbb ajánlatok. Persze, 
ilyenkor is lehet legyinteni. Ugyan már, mindenki jól jár, 
legfeljebb az állam, a társadalom fi zeti meg az árát. Az meg 
ugye kit érdekel manapság.

A korrupció betegség, az állam rákbetegsége. Meg lehet 
előzni, de bele is lehet pusztulni. Ahol megjelenik a korrup-
ció, előbb-utóbb elszabadul a pokol. Korrupt csak az lehet, 
aki hatalommal rendelkezik. Ha az emberek azt látják, hogy 
odafönt büntetlenül lehet lopni, akkor alul is elkezdenek koc-
káztatni. Miért is ne? Ha odafönt megússzák, talán nekünk 
is sikerül.

Ha elterjed a korrupció, megszűnik az emberek bizalma 
a kormány, a hatalom, a demokrácia iránt.  Ha korrupción 
érnek egy képviselőt, egy államtitkárt, egy polgármestert, és 
azok kis ejnye-bejnyével megússzák, meginog a bizalom a 
demokrácia intézményei iránt. Miért bíznánk a parlament-
ben? Miért bíznánk a rendőrségben? Miért bíznánk az igaz-
ságszolgáltatásban?

Ha a korrupció árnyéka vetődik a kormányra, bizalmat-
lanok leszünk a kormánnyal szemben. Bármit mond a kor-
mány, kételkedünk, nem hisszük el. A bizalmatlanság béke-
időben kellemetlen dolog, vészhelyzetekben életveszélyes. 
Miért higgyük el a kormánynak, hogy a koronavírus idején 
a javunkat akarja? Miért higgyünk az oltási propagandának?

A korrupció nem a kormányok sajátja. Mindenütt felbuk-
kanhat, ahol hatalom van. Az önkormányzatokban is, sőt 

kifejezetten a magyar önkormányzatokban is. El 
akarják sikkasztani a Városházát? Lehet!  Lenyúl-
ják a költségvetési pénzeket? Lehet. Nem tudjuk 
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Kína: Bidenék kihúzzák 
a gyufát

Moszkva: egy lépést 
se tovább!

„Hideg válasz 2022” – 
pár lépés a háború

Meztelen 
az amerikai király Ki állítja meg az ukrán 

nacionalizmust?

„A kelet-európai történések jó leckéül szolgálnak Kínának” – je-
lentette ki a kínai kormányhoz közel álló forrásnak tekintett Global 
Times, elemezve az Ukrajna körül kialakult konfl iktust. (US making 
calculating move in dangerous game of Ukraine crisis: Global Times 
editorial - Global Times) „Az USA sohasem változtatta meg azt a 
politikáját, hogy kihasználja a regionális konfl iktusokat. Kína nem 
hajlik meg az USA nyomása előtt csak azért, hogy a békés fejlődés-
hez jusson.” Kína a saját útját fogja járni és rá fogja döbbenteni az 
USA-t, hogy Kínával nem lehet az erő pozíciójából tárgyalni. 

Oroszország nem adta meg magát a NATO-nak. 
Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a 
január 12-i NATO-Oroszország Tanács ülésén az 
orosz fél „szilárd jogi garanciákat követelt, ame-
lyek kizárják a NATO további terjeszkedését és 
támadó fegyverrendszerek elhelyezését az Orosz-
országgal szomszédos országokban.” Tetszik, 
nem tetszik, egy lépést se tovább!

Az Egyesült Államok folyamatosan hirdeti az „ame-
rikai demokrácia” felsőbbrendűségét, sőt ezt tekinti 
etalonnak a világ más országai számára is. A kínai 
China Daily szellemes karikatúrával utal arra, hogy 
az amerikai király valójában meztelen. Az amerikai 
rendszer nem képes megfékezni a koronavírust, nem 
képes leküzdeni a társadalom szétszakadását nagyon 
gazdagokra és nagyon szegényekre, és a liberális 
eszmék erőszakos terjesztésével még a polgári társa-
dalom normális működését is veszélybe sodorja.

Újabb cikkely lépett életbe január 16-tól az ukrán nyelvtörvényből. E szerint 
abban az esetben, ha egy sajtótermék nem ukrán nyelven jelenik meg, kötele-
ző lesz az eredeti példányszámmal megegyező mennyiségben államnyelven 
is terjeszteni. Az országban 2019. július 16. óta a repülőterek, vasútállomá-
sok és autóbusz-megállók neve csak ukránul lehet kiírva, és az ügyintézés is 
csak államnyelven történhet. Az ukrán nacionalista vezetés nem 
törődik a demokráciával, a magyar tiltakozásokkal pedig még ke-
vésbé. Az USA és az EU mindent megbocsájt nekik.

Cold response 2022 (Hideg válasz 2022) elnevezéssel Norvégia március-
április folyamán hadgyakorlatot szervez, amely 1980 óta a legnagyobb 
csapatösszevonást jelenti a térségben. 25 ország 35 ezer katonáját vetik be, 
köztük magyar katonákat is. A hadgyakorlaton kétszer annyi élő erőt és 
technikát alkalmaznak, mint a két évvel ezelőtti hasonló gyakorlaton. A cél 
nyilvánvaló: Oroszország és szövetségeseinek bekerítése északi irányból. 
A hadgyakorlat csak gyakorlat, de egy ponton túl csak egy lépés a háború.
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Szakszervezeti 
öngyilkosság

Magyarországból is lehet 
Kazahsztán!

Nem lesz Opel-
sztrájk

El a kezekkel a vidéki kórházaktól!

Árstop – 
mi mennyi?

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) arra biztatja 
tagjait, hogy írják alá az ellenzéki koalíció népszavazási kez-
deményezését és január 31-én még fi gyelmeztető demonstrációt 
is szerveznek. Ezzel az ellenzéki koalíció oldalán beszállnak a 
választási kampányba. De a szakszervezet nem párt. Ha pártok 
szolgálatába áll, önmagát végzi ki.

2022. január 12-én megállapodással 
zárultak a 2022–23. éviévi bértár-
gyalások az Opel Szentgotthárdnál 
– közölte Buzásné Putz Erzsébet, 
a Mérnökök és Technikusok Sza-
bad Szakszervezetének elnöke. Az 
MTSZSZ a 12 ezer fős taglétszámá-
val a hozzá tartozó 65 vállalat vonat-
kozásában 95 680 fő munkavállalót 
fed le, tehát közel 100 000 munkavál-
lalóra van hatással.

Az még nem teljesen egyértelmű, 
hogy a miniszterelnök által említett 
október 15-i árak pontosan mit is 
jelentenek. A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) átlagos fogyasztói 
árai októberben a fenti hat élelmi-
szer esetében a következők voltak: 
Kristálycukor, kg: 261 Ft. Liszt, fi -
nomliszt, kg: 203 Ft. Napraforgó-
étolaj, liter: 713 Ft. Sertéshús, comb 
(csont és csülök nélkül), kg: 1420 Ft. 
Csirkemellfi lé (csont és bőr nélkül), 
kg: 1600 Ft. Pasztőrözött ESL tej, 

2,8%, liter: 273 Ft. Feb-
ruár 1-én kiderül, hogy 
mi mennyi.

A hódmezővásárhelyi kórház privatizálása ellen a Munkáspárt is küzdött 2004-ben. 
Thürmer Gyula elnök többször találkozott Lázár János akkori polgármesterrel. A kór-
ház megmaradt. Márki-Zay Péter most arról beszél, hogy sürgősségi vagy éppen szü-
lészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében. Ha 
kell, most is összefogunk! El a kezekkel a vidéki kórházaktól!

Ha van 30 milliód a bankban, privátbankár fog kiszolgálni. Lehet, hogy neked nincs, de 
másnak van. A privatbankar.hu adatai szerint egy év alatt csaknem 20 százalékkal, közel 
7800 milliárd forintra emelkedtek az ilyen számlák. Egy-egy ügyfél évente 55 milliót is 
keres, de van olyan, aki 350 milliót. A kazahsztáni események egyik oka a társadalom 
szétesése nagyon gazdagokra és nagyon szegényekre. Ha a kormány nem adóztatja meg 
a milliárdosokat, kevés lesz az árstop. Magyarországból is lehet Kazahsztán!
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KNDK-nagyköveti látogatás

Verssel a Magyar 
Kultúra Napjára

Olvassák 
a Munkáspárt véleményét 
Kínában

Kang Il Choe, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság magyar-
országi nagykövete látogatást tett a Munkáspárt székházában. 
Tájékoztatást adott a Koreai Munkapárt 8. kongresszusán válasz-
tott Központi Bizottság 4. üléséről. A világot sújtó koronavírus, 
az amerikai szankciók továbbra is jelentős nehézséget jelentenek, 
de a párt és az állam vezetése mindent megtesz a kitűzött célok 
megvalósítására.

A koreai nép az idén február 16-án ünnepli Kim Dzsong Il szü-
letésének 80. évfordulóját, április 12-én pedig Kim Ir Szen születé-
sének 110. évfordulóját. Mindkét esemény fontos szerepet játszik a 
KNDK életében.

Thürmer Gyula és Kang Il Choe áttekintették a Magyar Mun-
káspárt és a Koreai Munkapárt közötti együttműködést. Megállapí-
tották, hogy a koronavírus okozta korlátozások ellenére folytatódik 
a két párt együttműködése. 

A Kínai Társadalomtudományi Akadémia kétkötetes tanul-
mánygyűjteményt jelentett meg a Kínai Kommunista Párt meg-
alakulásának 100. évfordulója alkalmából. Száz közéleti szemé-
lyiség írását tartalmazza, köztük Thürmer Gyula, a Munkáspárt 
elnökének tanulmányát. A szerző a kínai sajátosságú 
szocializmus jelentőségéről, a Kínai KP nemzetközi 
szerepéről ír.

Január 22-én Ózdon is megünneplik a Magyar Kultúra Nap-
ját. Jelen lesznek a politikai élet képviselői is, köztük Riz 
Gábor országgyűlési képviselő is. A Munkáspárt térségi ve-
zetője, Kónya Béla verssel köszöntötte az eseményt.

Magyar kultúra napja 2022

Mint egy hatalmas ezerszínű virágoskertnek a látványa,
Olyan tarka, az egyetemes emberi kultúránknak a világa.
Szinte, mint egy festőművész palettájának gazdagsága,
A szépnek, a jónak, a kedvesnek, színpompás arzenálja.
Kétség sem férhet hozzá, ennek tudható be örök élete,
Pedig még ennek is van ám, számtalan, sok ellensége.
Maga a természet is, kegyetlenül packázik néha velünk,
Amikor, a nagy biológiai csapásokat kell elszenvednünk.
Mert, nem igen a szépíróknak, az éles szembenállása,
Ami közéletünk hangulatát, hátrányosan befolyásolja.
Vannak további krízisek, mikor önhibától függetlenül,
Meg vannak a nehéz percek, amik jönnek keresetlenül.
Sajna, jellemző ez, a világunknak nagyon sok táján,
Jön a feszültség, akarva is, meg jön bőven, spontán!
Mikor, momentán, a jó öreg természet se nem bánt,
Találunk csomót a kákán, puszta jószándék gyanánt!
A mai nap szentségét óvjuk a napi gyarlóságainktól,
Meg a pillanatnyi közéleti, politikai, aktualitásoktól.
Gondoljunk ma egyedül és kizárólag alapeszméinkre.
„Isten áld meg a magyart,” e versszakot ide idézve,
Himnuszunk legyen a békesség, a jószándék éneke,
Mert, minden magyar ember szívének, ez a közepe!
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Jóléti szocializmus
A jóléti társadalom fogalmát a kapitalizmus szülte meg. A szoci-
alizmus a tőke ellen küzdő munkásmozgalom fogalma és célja. 
Összekapcsolható-e a két fogalom? Mondhatjuk-e, hogy célunk 
a jóléti szocializmus?

Mitől függ a jólét?

Egy társadalom tagjainak életszínvonala, életminősége, jóléte 
alapvetően két dologtól függ: az adott ország gazdaságának, ter-
melő erőinek fejlettségétől és az elosztási viszonyoktól.

Az elosztás módja a társadalom jellegétől függ. A kapitaliz-
musban két forrásból lehet részesülni a javakból. Egyrészt az 
emberek az elvégzett munkájuk után kapnak jövedelmet, más-
részt a tőkéjük után járó profi t képezi a másik forrást. Ebből fa-
kadóan halálra dolgozhatod magad, mégsem lesz annyi jövedel-
med, mint a milliomosnak.

A szocializmusban a megtermelt javakat az elvégzett munka 
alapján osztják el. Aki többet és jobban dolgozik, többet kap. 
A szocializmusban korlátozottan létezhet ugyan magántulajdon, 
amiben az illető tőkéje van, és ezután is kaphat jövedelmet. Ez 
azonban csak kivételes és nem törvényszerű.

A kapitalizmusban a tőkés és a tőkével nem rendelkező dol-
gozók között küzdelem folyik az elosztás meghatározásáért. A 
tőkés abban érdekelt, hogy a dolgozó a lehető legtöbb ideig a 
lehető legkisebb bérért dolgozzon. A dolgozó érdeke ezzel el-
lentétes: a lehető legrövidebb ideig akar dolgozni, és a lehető 
legnagyobb bérért. Itt kezdődik az osztályharc.

A szocializmusban a tulajdon társadalmi tulajdonban van. Az 
elosztás elve, azaz mindenkinek munkája szerint, a szocializ-
mus lényegéből fakad.

Jóléti kapitalizmus

A második világháború után, az ötvenes-hatvanas években 
Nyugat-Európa országai jelentős fejlődésen mentek keresztül. 
Az USA jelentős pénzt pumpált a háborúban vesztes nyugat-
európai országokba. 

A nyugat-európai országok tőkés körei megértették, hogy a 
dolgozóknak többet kell adni, mint korábban, és olyan juttatá-
sokat is kell adni, amelyekre korábban nem volt példa. Miért? 
Nos, azért, mert 1945 után Európa keleti részén győzött a szoci-
alizmus. A szocialista társadalom olyan juttatásokat adott a tö-
megeknek, amelyekre felfi gyeltek a tőkés országok dolgozói is. 
Ilyen volt a mindenkire kiterjedő társadalombiztosítás, a nyug-

díj és a kedvező nyugdíjkorhatár (férfi aknál 60 év, nőknél 55 év), 
az ingyenes egészségügyi ellátás, az olcsó, államilag támogatott 
könyvek, az ingyenes sportolás és sok minden más.

A nyugat megértette, hogy a tömegek előbb-utóbb vágyódni 
fognak a szocializmus iránt. Ezt elkerülendő számos társadal-
mi juttatást adtak az embereknek. Ráadásul magasabb szinten, 
mint a szocialista országok, hiszen a nyugati országok gazda-
gabbak voltak. Így alakultak ki a tőkés jóléti társadalmak.

A szocializmus jóléte

A tőkés propaganda mindig is azt sugallta és sugallja ma is, 
hogy a szocializmus egyenlő a szegénységgel, az egyenlősdivel. 
Az emberek boldogulásának egy útja van, a kapitalizmus, a ma-
gántulajdon, a piacgazdaság.

Tény, hogy a szocializmus Európa és a világ szegényebb or-
szágaiban győzött. Gondolkodhatunk azon, hogy mi lett volna, 
ha a gazdag országokban győzött volna, de nem érdemes. Így 
alakult. 

A szocialista országok a gazdasági fejlettség alacsonyabb 
szintjén igyekeztek az embereknek a lehető legtöbbet nyújtani. 
A szocializmus politikája egyszerű volt. Mindenki kapott nem 
túlságosan magas, de a normális élet biztosításához szükséges 
fi zetést. Az állam a megtermelt jövedelem többi részét nem osz-
totta ki fi zetésként, hanem centralizálta és különböző társadal-
mi juttatások formájában adta oda a dolgozóknak. 

A fi zetés nem volt olyan magas, mint nyugaton, de a kórházi 
ellátásért, az iskoláért nem kellett fi zetni. Olcsó volt a villamos 
áram, a víz árát senki sem számolta senki. Olcsó volt a könyv, 
a színház- és mozijegy. Az idősebbek emlékezhetnek, hogy a 
kenyér évtizedeken át 3.60 forintba került.

A szocialista országok tisztában voltak azzal, hogy elosztani 
azt lehet, amit megtermeltek. Éppen ezért mindent megtettek a 
gazdaságuk fejlesztéséért, vagyis azért, hogy az elosztható jö-
vedelem több legyen. E téren jelentős sikerek születtek, az em-
berek élete jelentősen javult a szocializmus évtizedei alatt.

A szocialista országok azonban nem tudták olyan mértékben 
növelni a gazdaságot, és az elosztható javakat, mint ahogyan 
szerették volna. Ennek egyik oka a történelmileg örökölt sze-
génység volt, másrészt az a tény, hogy rengeteget kellett honvé-
delemre költeni. A kapitalizmus ugyanis az első perctől kezdve 
arra törekedett, hogy megsemmisítse a szocialista országokat. 
A nyugat nem mert világháborút indítani a szocialista államok 
ellen, de folyamatosan növelte a fegyverkezési versenyt, arra 
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igyekeztek a dolgozó tömegekre, illetve a szegényebb országok-
ra átrakni.

Ennek jegyében mindenütt csökkentették a szociális kiadá-
sokat, növelték a munkaidőt és a nyugdíjkorhatárt, megszün-
tették a különböző kivívott privilégiumomat. Ezzel párhuza-
mosan korlátozták a dolgozók, a szakszervezetek jogait, és 
mozgásterét.

Tekintettel arra, hogy 1991-ig az európai szocialista rendsze-
reket felszámolták, megszűnt a példa ereje. Már nem volt sem-
mi, ami a tőkéseket engedményekre kényszerítette volna.

Ebben a helyzetben a tőke brutálisan megváltoztatta az elosz-
tás elveit. Ennek következménye az, hogy jelentősen megnőtt a 
szupergazdagok száma és vagyona, és ezzel párhuzamosan a 
nagyon szegények tábora.

Ez az ellentmondásos helyzet mutatkozott meg a koronavírus 
megjelenésekor. A tőkés országok egészségügyi rendszere nem 
volt felkészülve tömeges problémák kezelésére, a tőkésállamok 
pedig nem tudták mozgósítani a társadalom erőforrásait.

A tőkés válság leküzdésére kétféle receptet találtak ki. A li-
berális recept szerint teljes szabadságot kell biztosítani a pénz-
ügyi tőkének. A piac rendezzen el mindent. Ami hasznot hoz, 
az megmarad, ami nem hoz hasznot, arra nincs szükség, az 
pusztuljon! Ennek érdekében fel kell számolni mindent, ami a 
pénzügyi tőke útjában áll. A nemzetállam is akadályozza a tő-
két, tehát fel kell számolni, és közös, nemzetek feletti európai 
államot kell létrehozni.

A tőkés válság leküzdésének másik receptje a konzervatív 
erőkhöz fűződik. Ez a megoldás elsősorban a kelet-európai or-
szágok egy részét jellemzi. A lényege: nincsenek általános re-
ceptek, minden országnak a saját eszközeivel, a nemzeti lehető-
ségek kihasználásával kell a kapitalizmust megmenteni.

Az orbáni „jóléti Magyarország”

Az Orbán-kormány legfőbb érve a választásokon az, hogy 2010 
óta sikerült az ország helyzetét stabilizálni. A gaz-
daság sikeresen fejlődik, az emberek egyre jobban 
élnek. Vagyis, ezt kell folytatni! – mondják. 7

kényszerítve a szocialista országokat, hogy egyre többet költse-
nek fegyverkezésre.

A szocialista rendszer állta a versenyt. Ugyanakkor tény, 
hogy a szocialista országok nem tudták kialakítani a közösségi, 
társadalmi tulajdon működtetésének leghatékonyabb formáit. A 
közösségi tulajdon a legtöbb helyen állami és szövetkezeti tulaj-
don formájában jelent meg.

Sokféle kísérlet volt. Jugoszláviában önigazgatási rend-
szert alkalmaztak, ahol a gyár dolgozói döntöttek a termelési 
kérdésekről. 

Másutt a tőkés módszerek átvételével próbálkoztak. A lenini 
NEP (Új gazdaságpolitika) vagy az 1968-as magyar gazdasá-
gi reform egy tőről fakadtak. A társadalmi tulajdon többsége 
mellett megkísérelték alkalmazni a tőkés piacgazdaság egyes 
módszereit.

A szocializmus története bizonyította, hogy a dolgozó nép 
képes működtetni a gyárakat, bankokat, azaz a termelőerőket, 
és jelentős gazdasági sikereket elérni. Képes olyan elosztási el-
veket érvényesíteni, amelyek nem a pénzből indulnak ki, hanem 
az emberek érdekeiből és szükségleteiből. 

Egy dolgot nem sikerült megoldani: a tőkés rendszernél haté-
konyabb ösztönzési rendszer kialakítása. Ahogyan Kádár János 
fogalmazott 1985-ben, „az embereket a fogyasztásban tettük ér-
dekelté, nem a termelésben.” Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
nem lehet megtalálni azokat a mechanizmusokat, amelyek a 
jobb munkában teszik érdekeltté a dolgozókat, de ugyanakkor 
nem vezetnek kapitalizmushoz.

Jelenleg több szocialista országban folynak kísérletek a társa-
dalmi tulajdon új formáinak megtalálására és hatékony működ-
tetésére. Ebben Kína élen jár. Új működtetési formákat találtak, 
amelyek kiemelkedő sikereket adnak a kínai gazdaságnak.

A kínai sajátosságú szocializmus módosította az elosztás 
elvét. Lehetővé tette, hogy a vagyon alapján is lehessen jöve-
delemhez jutni. Ugyanakkor alulról zárta 
a rendszert. Felszámolta a tömeges sze-
génységet és elérte, hogy mindenki el-
mondhatja: ma jobban élek, mint tegnap 
és tudom, hogy holnap jobban fogok élni, 
mint ma.

A kínai rendszer működésének alap-
feltétele, hogy a hatalom a dolgozó nép 
kezében van, és a szocialista állam fel-
ügyeli, kézben tartja az alapvető gazdasá-
gi folyamatokat is.

A jóléti kapitalizmus bukása

A szocialista rendszer megbuktatása 
azonban nem várt fejleményhez vezetett. 
Elősegítette magának, a jóléti kapitaliz-
musnak a bukását. Mi is történt?

1990 óta a kapitalizmus folyamatos 
válságokat él át. Eleinte sikerült a válsá-
got extenzív úton, azaz új piacok meghó-
dításával ellensúlyozni. Erről szólt példá-
ul az Európai Unió folyamatos bővítésé. 

A külső terjeszkedés azonban nem 
folytatódhatott a végtelenségig. Kelet-
Európában az EU tőkés körei beleütköz-
tek az orosz és kínai tőkébe, illetve a kelet-európai országok 
időközben megerősödött nemzeti tőkés köreibe.

2008-ban súlyos válság indult el az USA-ból, amely megráz-
ta az egész tőkés rendszert. A tőkés országok a válság terheit 
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Mit is csinált az Orbán-kormány? Államkapitalista módszereket 
vezetett be. Ez azt jelenti, hogy az állam szerepét megnövelték a 
társadalom, sőt a gazdasági működtetésében.

A tőkésállam mindig jelen van. A piacgazdaság működését 
ugyanis az állam biztosítja a törvényeivel, az állami apparátus-
sal, a dolgozói tömegek elnyomásával.

Az Orbán-kormány azonban többet tett. Először, megnövelte 
az állam tulajdonosi szerepét. Bankokat, gyárakat vettek ismét ál-
lami tulajdonba. Ezzel közvetlen befolyást gyakorol a gazdaságra.

Másodszor, óriási kedvezményekkel óriási mértékben been-
gedte a külföldi tőkét a termelésbe.

Harmadszor, tudatosan beavatkozott az elosztási folyamatok-
ba. Abból indultak ki, hogy a nyugati modellek alkalmazása a 
nyugatinál szegényebb magyar társadalom teljes kizsigerelésé-
hez vezetne, aminek tömegelégedetlenség, netán antikapitalista 
forradalom a vége. Az Orbán-kormány ezért bizonyos területe-
ken korlátozta a nagytőkét és az így szerzett forrásokat az em-
bereknek adta. Ide tartozik a rezsicsökkentés, de a most alkal-
mazott árstop is.

A tőke megértette, hogy áldoznia kell, ha nem akar sztrájkokat, 
tüntetéseket. Ezért lenyelték az Orbán-kormány korlátozó intéz-
kedéseit. Cserébe a kormány megígérte, hogy szigorúan elnyomja 
a dolgozók minden lehetséges tőkeellenes megmozdulását. Az 
orbáni törvények például szinte lehetetlenné teszik a sztrájkokat.

Az Orbán-kormány azt is megígérte, hogy az aktív gaz-
daságpolitikájával új piacokat és új profi tszerzési lehetősé-
get biztosít a tőkének. Erre jó példa az 
egészségügy. A kormány nem költ ele-
get az állami egészségügyre, így teret 
nyit a magánegészségügy előtt. Akinek 
ugyanis van pénze, és gyógyulni akar, 
mehet a magánkórházakba.

Hasonlóképpen jó példa az építőipar. 
A kormány a lakosságnak adott lakáshi-
telekkel ösztönzi a lakásépítkezést. Nem 
bérlakást épít, hanem hitelt ad. A lakást a 
magántőke építi. Az állami stadionépítési 
programok, a történelmi épületek felújí-
tása mind, mind piacokat teremt.

Az orbáni „jóléti Magyarország” 
azonban számos ellentmondást tartal-

maz. Először is, a tőke korlá-
tozásának megvannak a ha-
tárai. Ezek abból fakadnak, 

hogy kapitalizmus van, és az Orbán-kor-
mány tőkés kormány. Nem véletlen, hogy 
a szupergazdagok, a milliárdosok köz-
vetlen megadóztatása szóba sem jöhet. 
Ha ezt megtenné, már majdnem átlépne 
a szocializmusba.

A kormány nem képes a külföldi tőke 
uralmát megtörni a kiskereskedelemben. 
De amíg a multik uralják a boltokat, ők 
határozzák meg, hogy vesznek-e magyar 
árut és mennyiért adják az embereknek.

Másodszor, az Orbán-kormány nem 
annyit ad az embereknek, amennyire 
szükségük lenne. Annyit ad, hogy a tö-
megek befogják a szájukat, ne menjenek 
az utcára, ne akarják a kapitalizmus meg-
változtatását. 

Igen ám, de vannak kritikus helyzetek. 
Az Orbán-kormány majdnem belebukott 

a koronavírusügybe. Küzdött a járvány ellen, de eközben a kór-
házak nem tudták kielégíteni az emberek mindennapos igényeit, 
és az elégedetlenség nőtt.

Előállhat ilyen helyzet akkor is, ha az EU válsága tovább mé-
lyül és a nyugati tőke visszavonul. Hasonló helyzetet idézhet elő 
egy európai háború is, amelyet nem lehet kizárni.

Az orbáni modell kiváló eszköz a kapitalizmus stabilizálá-
sára. Kiváló, de nem örökérvényű és számos ellentmondást is 
tartalmaz, amelyek idővel a modell bukását idézhetik elő.

Jóléti szocializmust!

A szocializmust azért akarunk, mert az embereknek akarunk 
jobb életet. A kapitalizmusban lehet javítani az életszínvonalat, 
lehet többet keresni. De ez döntően a tőkések akaratától függ. A 
pénz, a tulajdon ugyanis náluk van.

Ingyen semmit sem ad a tőke. Meg kell harcolni érte. A Mun-
káspárt például ezért követelte a 250 ezer forintos minimálbér 
és a 100 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetését. Ezért kö-
veteljük a nyugdíjkorhatár csökkentését, a férfi aknál 60 évre, a 
nőknél 55 évre.

Tartós sikert, alapvető változást azonban csak akkor érhetünk 
el, ha nem a tőkések osztják el az ország jövedelmét, hanem a 
dolgozó emberek. 

Mondhatjuk-e, tehát hogy célunk a jóléti szocializmus? Igen, 
mondhatjuk. Sőt, ezt kell mondanunk, nincs más út!
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Előre akarunk menni!
Gondolatok a kommunista pártok lisszaboni találkozója előtt

Március 5-én a Portugál KP kezdeményezésére és szervezésé-
ben Lisszabonban sor kerül a Kommunista és Munkáspártok 
Nemzetközi Találkozóját (IMCWP) előkészítő Munkacsoport 
ülésére.

Az esemény jelentőségét emeli az a tény, hogy 2019. októ-
bere, az izmiri találkozó óta a koronavírus miatt a pártok nem 
találkoztak egymással.

2021. decemberében a Görög KP és a Török KP szervezésé-
ben sor került az IMCWP Rendkívüli Telekonferenciájára. A 
kétnapos online találkozó módot adott a véleménycserére, de 
megmutatkozott az is, hogy semmilyen telekonferencia sem he-
lyettesítheti a közvetlen párbeszédet, az élő vitát és személyes 
találkozókat.

Vitára szükség van

A kommunista mozgalmat számos kérdés megosztja. A kü-
lönbségek oly nagyok, hogy a Kommunista és Munkáspártok 
Nemzetközi Találkozói (IMCWP) már évek óta nem fogadnak 
el közös közleményeket, sőt már egy közös sajtóközlemény is 
gondot okoz. 

A mozgalomban ma eltérő vélemények vannak Kínáról. A 
pártok egy része úgy véli, hogy Kína kapitalista ország, az 
imperialista erők nemzetközi küzdelmének részese. Más pár-
tok viszont úgy értékelik, hogy a Kínai Népköztársaságban 
a szocializmus építése folyik, és a kínai sajátosságú szocia-
lizmus elmélete és gyakorlata eltér ugyan a korábban ismert 
szocialista tapasztalatoktól, de semmiképpen sem nevezhető 
kapitalistának.

A Kínával kapcsolatos véleménykülönbségek mögött meg-
húzódik egy mélyebb, elméleti jellegű vita arról, hogy mi is a 
szocializmus. A pártok egy része egy mindenkire érvényes zárt 
modellként képzeli el a szocializmust. Más pártok úgy vélik, 
hogy a szocializmus néhány alapvető ismérv megléte mellett, de 
a nemzeti sajátosságoknak megfelelően jön létre.

Vita van arról, hogy kikkel vállalhatunk mi, kommunisták 
szolidaritást. Vannak pártok, amelyek folyamatosan hangoztat-
ják szolidaritásunkat Kubával, a palesztin néppel. Mások úgy 
vélik, hogy szolidárisnak kell lennünk minden erővel, amely 
küzd a tőke ellen.

Az utóbbi időszak eseményei közül meg kell említenünk 
Belarusz esetét. A pártok egy része úgy véli, hogy a belarusz 
rendszer lényegében tőkés rendszer, amely az orosz kapitaliz-
mustól függ. Ennek alapján nem tartják szükségesnek a nyugati 
beavatkozás ellen küzdő belarusz politika támogatását, függet-
lenül attól, hogy a Belarusz KP és több más párt is támogatja a 
Lukasenko elnök vezette küzdelmet. 

Eltérő vélemények vannak a migráció megítélésében. Egyes 
pártok üdvözölik a migránsok befogadását Európában, szoli-
daritást vállalnak velük, és a tőke elleni harcban szövetsége-
süknek tekintik őket. Más pártok viszont úgy vélik, hogy a 
mostani migráció nem azonos a korábbi Európán belüli migrá-
cióval, és nem lehet arra számítani, hogy az újonnan érkezők 
együtt akarnának harcolni a kommunista pártokkal a kapita-
lizmus megdöntéséért.

A pártok között különböző vélemények vannak a nemzetközi 
együttműködés formáiról, eszközeiről, sőt egyáltalán a szüksé-
gességéről. Vannak pártok, amelyek nem fordítanak különösebb 

fi gyelmet a sokoldalú nemzetközi együttműködésre. Más pár-
tok szeretnék hatékonyabbá tenni az együttműködést, de ezek 
a javaslatok a létező mechanizmusokon nem mennek keresztül.

Keressük azt, ami összeköt!

Sokszor mondjuk, hogy de jó lenne, ha erősebb párttal rendel-
keznénk, ha tagjaink fi atalabbak és képzettebbek lennének. Jó 
lenne, de nekünk azzal kell dolgozni, azzal kell harcolnunk, 
ami van.

Igaz ez a nemzetközi együttműködésre is. Sokan mondják, 
hogy milyen jó lenne, ha a nemzetközi együttműködés olyan 
erős és átfogó lenne, mint Lenin idején a Kominternben. A 
Komintern egy adott történelmi korszak terméke volt, azt nem 
lehet visszahozni. Lehet kívánni, hogy erősebb, egységesebb 
legyen a mai kommunista mozgalom, de egyelőre ilyen a mi 
mozgalmunk. Örüljünk neki, hogy még létezik, hogy a tőkések 
még nem tudták teljesen szétverni. Örüljünk neki, és tegyük 
erősebbé!

A vita a kommunista mozgalom természetes jelensége. A 
pártok más-más körülmények között működnek, eltérő a törté-
nelmi hátterük.

Ideológiánk, a marxizmus sem kőbe vésett igazságok gyűj-
teménye. A pártok feladata, hogy marxista alapon, a konkrét 
helyzet konkrét elemzése alapján értékeljék a változó helyzetet 
és határozzák meg feladataikat.

Az együttműködés akkor lehetséges, ha a pártok biza-
lommal vannak egymás iránt és tiszteletben tartják egymás 
tapasztalatait.

A mai kommunista mozgalom nem egy nagy párt köré szer-
veződik, mint a Komintern idején. Önálló és független pártok 
működnek együtt azzal a szándékkal, hogy az együttműködés 
erősítse őket.

A marxizmus felbecsülhetetlen értékű iránytűjét minden 
pártnak önmagának kell tudnia alkalmazni. A marxizmus vé-
delme nem egy-egy párt joga, hanem valamennyiünk köteles-
sége. Ugyanilyen mértékben kötelességünk a marxizmus alkotó 
alkalmazása és továbbfejlesztése.

A mai viták egyik rossz jellemzője, hogy nem arról vitatko-
zunk, amiről kellene és gyakran nem azok vitatkoznak, akiknek 
kellene. 

Együtt akarunk működni, mert erőt akarunk meríteni má-
sok tapasztalataiból. Hogy sikerül egy pártnak bejutni a parla-
mentbe? Hogyan nyerjük meg a fi atalokat? Mit mondunk a mai 
értelmiségnek? Hogy kapcsolódjunk be a szakszervezetekbe? 
Mire és hogyan tanítsuk a párt tagjait?  Hogyan hasznosítsuk a 
modern technika eszközeit?

Ezek olyan kérdések, amelyekre minden pártnak van vala-
milyen válasza, de egészen biztos, hogy erősítésre, új tapaszta-
latokra minden pártnak szüksége van. Koncentráljunk ezekre a 
kérdésekre!

Kik vitatkozzanak? Az IMCWP ülésein többségében vannak 
a pártok nemzetközi felelősei. Vonjuk be azokat, akik a gyá-
rakban, az iskolákban dolgoznak, ismerjük meg az ő konkrét 
tapasztalataikat!

Helyes lenne megállapodni a részvétel szintjéről. 
Nagyon fontos, hogy a pártok első számú vezetői 
találkozzanak.
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Gyakran hosszú órákon át folyik a vita egy-egy közleményről, 
dokumentumról. Feltesszük-e azt a kérdést, hogy kinek csinál-
juk ezeket a papírokat? Ki fogja őket olvasni? A pártaktíva egy 
szűk körét leszámítva kihez jut el?

Helyesebb lenne abból kiindulni, hogy egy-egy ülés üzenete 
nem a papír, nem a közlemény. A fő üzenet tagjainknak, ba-
rátainknak és ellenfeleinknek is az, hogy vagyunk és együtt 
vagyunk!

A helyzetet bonyolítja, hogy a kommunista mozgalom egé-
szében még nem szabadult meg az 1990 óta tartó válsághan-
gulattól, amit növelnek az azóta megélt kudarcok is. A pártok 
tagságának nem sok sikerélményük van. 

A válsághangulatot csak akkor tudjuk leküzdeni, ha megva-
lósítható megoldásokat, járható utakat mutatunk fel. És egyben 
megmutatjuk a felelősségünket, és ezzel együtt azokat a távlato-
kat, amelyek a jövőben nyílhatnak.

Ha együtt akarunk működni, akkor nem a különbségekkel 
kell kezdeni, hanem azzal, ami összeköt bennünket. Ez nem je-
lent elvi megalkuvást. Ez annak a ténynek felismerése, hogy a 
megosztó vitákban már túl messzire mentünk. 

Nem a vita kedvéért jövünk össze, hanem azért, hogy erő-
sebbek legyünk. Tegyük előtérbe azt, amiben egyetértünk, 
és tegyük félre azt, amiben nem értünk egyet. A nehéz vitás 
kérdésekről először szakmai vitát folytassunk, és utána fo-
galmazzunk meg politikai következtetéseket. Nincs rosszabb 
annál, ha politikai ítéletet mondunk tudományos-szakmai 
vita nélkül.

Nincs forradalmi helyzet, 
de lehet forradalmi helyzet

A kommunista mozgalom helyzete ellentmondásos. Az egyik 
oldalon igaz az, hogy nincs forradalmi helyzet, így a pártok nem 

tudnak stratégiai támadásba lendülni. Ha tudnak is sikereket el-
érni, azok jórészt taktikai jellegűek.

A másik oldalon viszont tény, hogy a kapitalizmus olyan 
súlyos válságban van, hogy bármelyik pillanatban kialakulhat 
forradalmi helyzet. Az EU összeomlása, egy európai háború, 
a migránsprobléma súlyosbodása, vagy akár egy újabb tömeg-
járvány rendkívüli helyzetet idézhet elő. Ha ez bekövetkezik, a 
kommunista pártoknak stratégiai kérdésekre stratégiai válaszo-
kat kell adniuk.

A kommunista párt vezetőinek felelőssége ezért óriási. A for-
radalmi helyzet téves megítélése, a forradalmi erők potenciáljá-
nak túlbecsülése az egész mozgalmat veszélybe sodorhatja. 

De ugyancsak súlyos következménye lenne annak, ha időben 
nem vennénk észre a forradalmi helyzet közeledtét és pártjaink 
nem készülnének fel az új feladatra.

Ha ezt tartjuk szem előtt, és ennek alapján állunk hozzá a 
nemzetközi együttműködéshez, lesz siker, lesz előrelépés. Ha 
részérdekek kerülnek előtérbe, ha nem tudjuk megkülönböztet-
ni a fontosat a kevésbé fontostól, ha nem vesszük észre, hogy a 
világ a koronavírus két éve alatt gyökeresen megváltozott, csak 
veszíthetünk.

Mi előre akarunk menni!

Nagy jelentőségűnek tarjuk a Munkacsoport lisszaboni ülé-
sét. A Portugál KP tavaly szeptemberben megrendezte az 
Avante fesztiválját, ahol a koronavírus ellenére számos kül-
földi párt is részt vett, bizonyítva, hogy lehet és kell is szemé-
lyesen találkoznunk.

A Munkáspárt a Munkacsoport tagjaként részt vesz a lissza-
boni találkozón és hozzá kíván járulni a korszerű és hatékony 
nemzetközi együttműködés megteremtéséhez. Mi előre aka-
runk menni.
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Választási pörkölt

Máté T. Gyula írása a Pesti srácokban négy éve, 2018. április 
10-én jelent meg. Utánozhatatlan humorával írta le az átlagem-
ber érzéseit a választásokról, a hangoskodó pártokról. Négy év 
alatt sok minden változott, de Józsi, a csepeli boltos, egy mai 
kori Svejk közöttünk él. Vagy talán éppen mi vagyunk ő.

Az illusztrációt Pásztor Tamás készítette.

Józsi csepeli boltos tegnap korábban zárt, ez a választási mizéria őt is 
megviselte. Úgy volt vele, itt az idő, hogy ha a dolgok politikailag rend-
be vannak téve, akkor ő bográcsozzon egyet. Mert ugyan állítólag lé-
teznek ezek a liberális és demokratikus értékek – amelyeket mindenki 
nagyon keres –, de azért magyar ember alapvetően enni is szeret. Józsi 
a pörköltre gondolt. No, persze nem csak úgy, összedobva.

Józsi csepeli boltos szerint az igazán derék pörkölt elkészíté-
se úgy kezdődik, hogy az ember tölt egy pálinkát.

Aztán jóféle szalonnát szelt a bográcsba, majd a hagyma met-
szésébe kezdett.

Ekkor az utcáról beszólt egy fi atalember. Elegánsan volt öl-
tözve: egy szürke melegítőalsó, amely „divatosan” lógott a hát-
só felén, de a dolgot tetézte egy neonkék, testre feszülős pólóval 
is. Akcióhősökön az ilyesmi akár jól is kinézhet bizonyos pilla-
natokban, azonban az illető – mondjuk kulturáltan, nem sporttal 
töltötte élete zömét. Viszont volt lila momentumos jelvénye.

Beüvöltött Józsinak. „Mi van, vén szaros, ünnepled az Or-
bánodat?” Józsi a fokhagyma felé nyúlt volna éppen. Ötven-
egynéhány évesen amúgy „vén szarosnak” sem érezte magát. 
A kölyköt már látta amúgy, ő mocskolta be az utcáját ilyen-
olyan plakátokkal. Mert ragasztott mindenfélét, Gyurcsányost, 
Együttest legutóbb. Észrevette azt is, mikor vesz át pénzt mind-
ezért a buszmegálló közelében.

Nem szólt senkinek, mert hát ilyen is lehet, ez a mai világ. 
Most meghökkent. Ez a „szarjankó” még soha semmit sem ért 
el, de idejön, és beletolakszik az életébe?

Józsi nem Orbán Viktornak főzött pörköltet. Soha nem moz-
gott ilyen körökben. Igény sem volt rá, habár Viktort beleva-
lónak tartotta. Ha úgy adódna, neki megkérdezné a gusztusát. 
Volt még néhány ilyen ember, nem sok, Józsi csepeli boltos a 
maga módján konzervatív ember volt. Hitt az értékekben.

Ezek egyszerű értékek voltak. Tiszteld a családod, tiszteld 
a múltad és történelmed. Ne lopj, és ne hagyj lopni! Védd meg 
a gyengébbet, ne merj belerúgni az elesettbe, fogadd be a kis-
macskát és kiskutyát, ha tőled kér segítséget. Ja, és ne hidd, 
hogy több vagy másoknál! Mert nem vagy az!

Nem vagy több attól, hogy a sors belvárosi pénzes szülőkhöz 
sodort. Lehet, hogy több könyv volt a polcodon, de olvastad is, 
vagy csak tetszett a májer borítójuk?! Vagy még az se, mert van 
internet, és a betű sérti az érzékenységedet…

Józsi csepeli boltos ránézett a momentumos nyikhajra, aztán 
a bográcsra. A természetes és logikus megoldás az lett volna, 
hogy Józsi szól az asszonynak, fi gyeljen a bográcsra. Aztán ki-
sétál mosolyogva, közben félkézzel kerít egy lapátot, és elkezd 
politikáról trécselni az illetővel.

Az asszony viszont nem volt otthon. A csepeli kisbolt nem 
tartott el egy egész családot. Ezen a világon is van még bőven 
mit javítani. A harmadik kétharmad erre nagy jogosítvány.

Szóval Józsi csepeli boltosnak döntenie kellett. Kimenjen ütni, 
vagy tegyen már bele a kicsit megpácolt – vörösborban, hagy-
mával, szeretettel – marhahúsból a bográcsba?

Idióta demokrata-jugend, vagy derék pörkölt?
Egy szempillantásnyi időre az is felmerült benne, hogy egy 

olyan píszí megoldást választ. Behívja a gyereket, egyezzenek 
ki a szembenézés helyett abban, hogy „együtt főzzenek”.

A momentumos vicsorgott, várta a reakciót provokációjára. 
Józsi csepeli boltos kulinárisan művelt volt, és ezért ritka nagy 
marhaságnak érezte volna, ha a fi atalember javaslatára shiitake 
gombát, szóját, esetleg oregánót kell tennie a pörköltbe.

Van, amikor nincs barátság. Főleg, amikor téged megvetnek, 
lenéznek.

Józsi így végül visszatért a pörkölthöz. Ütni? Ezt minek üsse? 
A marhahúshoz látott hozzá inkább. Ő úgy vélte, hogy bár a tradi-
cionális recept nem írja elő, de ha az ember némi marhaszegyet is 
tesz a hivatalos pörkölthús közé, abból nagy baj nem lehet.

Erős paprikát sem kímélt. A vöröset kedvelte, az igazi ma-
gyart. Ebben, kérem, ne érezzenek politikai áthallást: Józsi utálja 
a szocikat, árulókkal nem érintkezik. Vörösből is van rendes. Ek-
kor tette be a paradicsomot és a paprikát. Saját termés volt, jóféle.

Felmerült, hogy főzzön-e a pörkölthöz krumplit. Felnézett, 
hogy ott van-e még a kerítésnél a demokrata potentát. Nem volt 
ott. Mert hátha bekiabál, hogy pörkölthöz a búzacsíra illik.

Józsi családjától több szakácskönyvet is kapott, művelődött 
is belőlük. De úgy vélte, ide az igazi, kézzel is törhető, puha, 
magyar fehér kenyér illik.

Józsi aztán töltött még egy pálinkát. Úgy megtisztelve a bográ-
csot még egyszer. Megvolt a választás, most pihenjünk, együnk.

Ne hagyjuk, hogy ezt bárki elrontsa. Van a békességnek is ideje.
Aztán Józsi kiengedte kaukázusi juhász kutyáját a ház elé. 

Úgy volt vele, azért ezt a pörköltet családi körben, nyugalomban 
akarja elfogyasztani.
Így illik mifelénk.



A hét színes képekben
Kiderült, hogy bármit is mond az ellenzék, lesz választás, sőt népszavazás is. A világ is olyan gondokkal 
küzd, mint mi, de ki-ki a maga módján oldja meg.

Április 3: minden eldől!

A köztársasági elnök április 3-ra kiírta az 
országgyűlési választásokat és ezzel együtt 
országos népszavazást is. Nem lesz több találga-
tás, riogatás! Április 3-án minden eldől.

Kína: kevés a gyerek, húzzunk bele!

Kína lakossága az 1960-as években évi 27 
ezrelékkel nőtt, az 1980-as években még min-

dig 17 ezrelékkel. 2021-re a növekedés 0,21 
ezrelékre csökkent. Kína is riadót fujt: kevés a 

gyerek, húzzunk bele!

Segítség az infl áció ellen – 
hogy csinálják Belaruszban?

Január 17-e óta a belarusz üzletekben 17 féle 
élelmiszert 10 százalékkal olcsóbban vásárolhat-
nak meg a nyugdíjasok, a sokgyerekes családok, 
mozgáskorlátozottak, a fogyatékos vagy tartósan 
beteg gyermekeket gondozók, a rendszeres szo-
ciális segélyben részesülők. 

Egységesen, olcsóbban, jobban

Négy évnyi munkával sikerült 6 német és osz-
trák személyszállító cégnek keresztülvinnie, amit 
az utóbbi évtizedben szinte senkinek: relatíve 
egységes járműtípust vásároltak nagy tételben, 
így közel 20 százalékkal sikerült csökkenteni az 
árakat. Van mit tanulni tőlük!


