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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

Elég az ukrán mocsárból!
Oroszországgal, és minimálisra csökkenti annak lehetősé-
gét, hogy Magyarország közvetítő legyen a felek között. Pe-
dig milyen szép lenne, ha Budapesten születne meg a béke, 
és nem Ankarában vagy Bukarestben.

Magyarország nem szövetségese Ukrajnának. A NATO hiva-
talosan nem részese a háborúnak. Mi mégis úgy teszünk, mintha 
szövetségesi hűség kötelezne az ukrán érdekek kiszolgálására. Az 
ukrán gabonaexport például nem a mi ügyünk, és ne is tegyük 
azzá! Bűn segítséget ajánlani az ukrán szállítmányok átrakásá-
ban, sőt azon törni a fejünket, hogy az ukrán gabonát hogy tudnák 
rajtunk keresztül exportálni. Azt se szeretnénk hallani, hogy a 
csővezetéken Ukrajna felé nyomunk gázt vagy olajat.

Nagyon kérem Szijjártó miniszter urat, ne ígérgessen az 
ukránoknak! Ne ígérjük, hogy kórházat, iskolát, óvodát, meg 
ki tudja mit, fogunk építeni Ukrajnában az ukránoknak. 
Nem a mi dolgunk. És itthon is lenne helye ennek a pénznek.

És még valami. Ne hangoztassa a kormány, hogy mi a nyitott 
ajtók hívei vagyunk a NATO-ban is, az EU-ban is. Ukrajnának 
semmi keresnivalója sincs az EU-ban. Ha Magyarország megha-
jol az EU és a lengyelek nyomása előtt, és az EU-csúcs júniusban 
zöld utat ad az ukránoknak, magunknak ártunk a legtöbbet. Sen-
ki sem hallotta, hogy Duda lengyel elnök Zelenszkijjel a 80 milli-
ós ukrán-lengyel közösségről beszéltek? A V4 érdekünk, de a len-
gyel-ukrán összeborulás nem. Annál már csak a lengyel-ukrán-
román szövetség a rémisztőbb, de sajnos már ez sem kizárt.

Világos szabályok kellenének arra is, hogy mi jár az uk-
rán menekültnek és mi nem jár. A „magyar történelem leg-
nagyobb humanitárius akciója” sok pénzbe kerül. Arról senki 
sem beszél, hogy beengedünk minden ukrajnait, ellenőrzés 
nélkül, és nem tudjuk, hogy kik ők és mire készülnek. 

Katonai téren különösen veszélyes lehet a mocsár. Nem va-
gyunk a háborúban, nem szállítunk fegyvereket, és nem enge-
dünk át fegyvereket. Ez jó és helyes! De vajon tudjuk-e, hogy 
Pápáról mit visznek a C-17-es óriás gépek? Vajon háborús részvé-
telnek számít-e az, ha ukrán katonákat fogadunk gyógykezelésre?

A média terén már benne vagyunk a mocsárban. Legalább 
ezen a téren legyünk semlegesek, ne álljunk be az amerikai 
médiaháborúba! Tegyük azt, amit a kínaiak! Közöljük az uk-
rán híreket, az orosz híreket és a magyar kommentárt! Ne hü-
lyítsük a magyar embereket! Józannak kell maradnunk!

A mocsár tulajdonsága, hogy nehéz, sőt szinte lehetetlen 
kimászni belőle. Orbán miniszterelnök május 16-i beszéde 
a miniszterelnöki eskütételét követően elment odáig, ahol 
Magyarország még meg tud kapaszkodni. Még azt is sejteni 
engedte, hogy mibe tudunk kapaszkodni. 

De ha tovább megyünk az ingoványban, amire láthatóan 
vannak jelentkezők, elsüllyedünk. Elég az ukrán mocsárból!2

Megmondom őszintén, elegem van az ukránokból. Sajnálom 
az ukrán embereket, akiket belevittek a háborúba, de nem ér-
tem, hogy miért nem szól senki a háború ellen. Erre lehet azt 
mondani, hogy Zelenszkij mindent betiltott, és kiirt minden-
kit, aki ellene van. De a hatmillió emigráló ukrán közül az Eu-
rópai Unió biztonságos falai között akadhatna néhány bátor is. 

Még nem találkoztam velük. Olyan ukrán nővel viszont 
igen, aki a Szabadság téren a gyerekkocsiját tolva belekiabált 
a magyar emberek béketüntetésébe, követelve, hogy ítéljük 
el az „orosz agressziót.”

Elegem van abból is, hogy az ukránok, persze az amerika-
iak és az EU támogatásával, egyre mélyebbre kényszerítenek 
bennünket az ukrán mocsárba. Követelőznek, Zelenszkij is, de 
sok idejövő ukrán is. Nekik minden jár, pénz, paripa, fegyver 
és persze folyamatos és lelkes szolidaritás.

Ha Zelenszkijnek nem adunk fegyvert, akkor a liberálisok ol-
dalán pofátlanul beavatkozik a magyar belpolitikába, ahogyan 
ezt tette az áprilisi választások előtt. Ugyanezt teszik kicsiben is. 
Miskolcon mesélték, hogy az ukrán menekültek hajnalban fürde-
ni akartak a városi fürdőben, és amikor a helyiek barátságosan azt 
tanácsolták, hogy nyitás után jöjjenek vissza, kikérték maguknak, 
közölve, hogy nekik a hajnali fürdő is jár.

Meddig fogjuk elnézni a nyilvánvaló pofátlanságot? Meddig tűr-
jük, hogy Nepop ukrán nagykövet utasításokat adjon magyar szer-
vezeteknek? Álljon meg a nászmenet! Ki az a Nepop nagykövet, 
de ki az a Zelenszkij elnök, hogy hajbókolni kelljen előttük? Meg-
jegyzem, mélyen elítélem a Margitszigeti Színház vezetőit, akik az 
ukrán nagykövet tiltakozására lemondták Valentina Lisitsa zongo-
raművész szereplését, csak azért, mert az ukránoknak nem tetszik.

Meddig fogjuk elnézni, hogy a háborúra hivatkozva a kárpátal-
jai magyarság ügyét lesöpörték a napirendről és aligha kerül visz-
sza? Meddig fogunk hallgatni arról, hogy az olyan elnök, aki fa-
siszta halálbrigádokat hoz létre, pártokat tilt be, az maga is fasiszta?

Féltem Magyarországot attól, hogy elsüllyedjen az ukrán mo-
csárban. Nem kétlem, hogy az Orbán-kormány nem akar elsüllyed-
ni. Többször elmondták, hogy ez nem Magyarország háborúja.

De a politikai talaj körülöttünk már mindenütt ingová-
nyos. És félő, hogy ha tovább megyünk ezen az úton, bele-
süllyedünk a mocsárba, és nem lesz, aki kihúzzon bennünket.

Elég abból, hogy bevállalunk egy sor dolgot, amiről tud-
juk, hogy nekünk nem lesz hasznunk belőle, sőt talán kárunk 
is lesz. Kiállunk Ukrajna területi egysége mellett, noha tud-
juk, hogy a területi változások elismerése nélkül nincs meg-
egyezés Oroszországgal. Kiállunk mellette annak ellenére, 

hogy a nyugat Ukrajna felosztására készül. 
Egyre több olyan kijelentést teszünk, ami az 

ukránoknak imponál, de rontja a viszonyunkat 
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Vérszomjas „európaiak”

EU-kölcsön: 
a hülyének is megéri!

Csehország: a lakosság pénzéből 
támogatják a fasisztákat

Belarusz nem akar háborút, de 
meg kell védenie önmagát

Biden Ázsiában is 
háborút akar

„Különleges nemzetközi törvényszéket kell létrehozni, és bírái 
elé kell állítani Oroszország politikai vezetőit, katonai parancs-
nokait és szövetségeseiket az Ukrajna elleni agresszió során el-
követett bűntettek miatt” – jelentették ki az Európai Parlament 
(EP) képviselői múlt csütörtökön. Vért akarnak, leszámolást, 
kiirtani mindent, ami orosz. Van egy apróság: ehhez előbb le 
kellene győzni az oroszokat! 

Szétverem a házad, majd adok kölcsönt, hogy újra 
építsd meg! Nagyjából ezt jelenti az Európai Bizott-
ság terve Ukrajna újjáépítésének segítésére. Most 
fegyvereket adnak a háború leállítása helyett, majd 
adnak 9 milliárd eurót kölcsön formájában újjáépí-
tésre. „Remek üzlet”, a hülyének is megéri!

A liberális média hazugságokat terjeszt. Nem igaz, 
hogy az egész világ az USA-val van az Oroszország 
elleni háborúban. Aki az USA mellett van, az az EU, 
Kanada, Ausztrália, Japán és Dél-Korea. Egész Af-
rika, Kína, India és számos más ázsiai ország, Latin-
Amerika nincs az USA mellett. Biden ezért igyek-
szik megerősíteni az USA és Dél-Korea szövetségét. 
Az USA megkísérli az ukrajnai háború kihasználva 
a konfl iktust kiterjeszteni Ázsiára is.

Csehország Ukrajna négy-öt legnagyobb hadianyag szállítója közé tar-
tozik – jelentette ki Tomás Kopecky, a cseh védelmi miniszter helyet-
tese. A cseh kormány már az első hetekben több mint hárommilliárd 
korona értékben hagyott jóvá katonai segítséget, és a lakossági gyűj-
tésből további több mint egymilliárd korona jött össze. Nem semmi! 
A lakosság pénzéből támogatni az ukrán fasisztákat! Elfelejtették már 
Hitler uralmát? És Lidicét?

Belarusz nem akar háborút, de meg kell védenie önmagát. – nyilatkozta 
Lukasenko belarusz elnök. Ennek érdekében a belügyminisztériumnak 
alárendelt belső karhatalmi erőket ezentúl be lehet vetni a 
határ védelmére, és az egyes városokat védő területvédelmi 
csapatok támogatására.
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Minden hatalmat a népnek!

És mégis kell egészségügyi 
minisztérium!

A vasutasok már kérnek, 
kezd elegük lenni

Szégyellje magát 
a Margitszigeti Színház 
egész vezetése!

13-15 százalékos 
béremelés kell!

„A hatalom a népé. Ez a törvény, ez a demokrácia. A magyar nép 
akkora nemet mondott a Gyurcsány vezette baloldalra, hogy az 
még ma is, a Holdról is látszik” – nyilatkozta a Fidesz. Bárcsak így 
lenne, de nem így van. Éppen a Fidesz-kormány idején elfogadott 
Alaptörvény mondja, hogy a „közhatalom forrása a nép.” És még 
az is benne van, hogy „a nép a hatalmát választott képviselői útján, 
kivételesen közvetlenül gyakorolja.” A nép nem érdekli a hatalom 
valóságos tulajdonosait, a nagytőkét, a milliárdosokat. De egyszer 
még lehet a népé a hatalom! Ezt sohase feledjék az urak!

Bármit is állít az ötödik Orbán-kormány, kell egészségügyi miniszté-
rium. Pintér Sándor belügyminiszter kiváló vezető és az ő szervezői 
képessége nélkül aligha tudtuk volna a koronavírus-járványt kezelni. 
Most is kézben fogja tartani a dolgokat. De az egészségügy stratégiai 
ágazat, egészséges emberek nélkül nincs nemzeti jövő. De az egészség-
ügy a társadalmi feszültségek, sőt esetleges robbanás forrása is lehet. 

Ljubov Nepop magyarországi ukrán nagykövet tájékoztatta a szín-
házat, hogy Valentina Lisitsa ukrán zongoraművésznő „az orosz 
agresszorok által megszállt Mariupolban 2022. május 9-én koncer-
tet adott”. Erre a Margitszigeti Színház vezetése lemondta a mű-
vésznő magyarországi szereplését. Szégyellje magát a színház ve-

zetése! Egy, nem a nagykövet dirigál Magyarországon. 
Kettő, a magyar társadalom zöme nem áll az ukrán 
fasiszták oldalán, a színház vezetése, úgy tűnik, igen.

A tisztes megélhetéshez legalább bruttó 306 ezer forintos 
bér szükséges – nyilatkozta Palkovics Imre, a Munkástaná-
csok Országos Szövetségének elnöke. Átlagosan legalább 
13-15 százalékos béremelésre lenne szükség 2022-ben a 
versenyszférában az árak emelkedése miatt. Ez a mérték 
várhatóan még nem vezetne magasabb infl ációhoz szerinte.

Egyszeri, SZÉP-kártyára egy összegben kifi zetett leg-
alább 100 ezer forintot kér vasutasnapra a MÁV-Volán-
csoportnál dolgozók számára egységesen a Vasutasok 
Szakszervezete. A kezdeményezést a VSZ a Homolya Ró-
bert elnök-vezérigazgatónak írt levelében a keresetek inf-
láció miatti értékvesztésével indokolta. A szakszervezet a 
vasutas keresetek értékállóságának megőrzése érdekében 
a munkáltatóval való tárgyalások mielőbbi megkezdését 
is szorgalmazza.
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Kádár-megemlékezés – 
július 2-án

Kuba mellett voltunk, Kuba mellett vagyunk, Kuba 
mellett leszünk!

Elindult a szolnoki csata – hajrá Attila!

Józsefváros – közös jelölttel indul 
a Munkáspárt és az ISZOMM

Az idén is megemlékezünk Kádár János halálának évfor-
dulójáról. Az évtizedek során a kegyeleti esemény fontos 
politikai rendezvénnyé vált, amelyet a Munkáspárt tagjai, 
Kádár János tisztelői magukénak éreznek.

A Kádár-megemlékezést az idén július 2-án, szombaton 
tartjuk. Mint mindig, a rendezvény most is 10 órakor kez-
dődik a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A megemlékezést 
a sír közelében tartjuk. Beszédet mond Thürmer Gyula, a 
Munkáspárt elnöke. A Munkáspárt helyi szervezetei, tag-
jai elhelyezhetik az emlékezés virágait, koszorúit.

A Munkáspárt üdvözölte a Népek Barátsága Kubai Intézetének 
nagy jelentőségű eseményét, a Belga Szolidaritás Napjai Kubá-
ért rendezvényt.

Kuba népe, a Miguel Díaz-Canel Bermúdez elvtárs vezette Kubai 
Kommunista Párt Fidel Castro és Raul Castro eszméit viszi tovább, 
a forradalom ügyét folytatva. Óriási erőfeszítéseket tesz a gazdaság 
fejlesztésére, a társadalmi élet megújítására, az emberek életszínvona-
lának emelésére. Kuba sikeres küzdelmet folytat a gazdasági blokád 
következményeinek felszámolására. Saját tudományos és gazdasági 
bázisára támaszkodva leküzdötte a covid-járványt. Mindez fényes 
bizonyítéka annak, hogy a kubai szocializmus modellje életképes, si-
keres és hatékony, jobb és emberibb, mint a tőkés országok modelljei.

Szolidárisak vagyunk Kuba népével. Támogatjuk a Kubai 
Kommunista Párt politikáját egy új szocialista társadalom fel-

építésére. Szorgalmazzuk Magyarország és a Kubai Köztársa-
ság közötti kapcsolatok fejlesztését, a hagyományos együttmű-
ködés folytatását és kiterjesztését új területekre – olvashatjuk a 
nyilatkozatban.

Június 26-án időközi önkor-
mányzati választást tartanak 
Szolnok Megyei Jogú Város 
4. számú egyéni választóke-
rületében. Érdekes küzdelem 
ígérkezik. Négyen indulnak. 
Németh Attila, a Magyar 
Munkáspárt és az Igen Szo-
lidaritás Magyarországért 
Mozgalom jelölő szerveze-
tek közös jelöltje. Kovács 
Károly, a Demokratikus Ko-
alíció, a Párbeszéd Magyar-
országért Párt, a Magyar 
Szocialista Párt és az LMP-
Magyarország Zöld Pártja 

Simon György, a Munkáspárt és az ISZOMM közös jelöltje a június 26-i időközi 
választáson Budapest VIII. kerület 05. számú egyéni választókerületében. Két el-
lenféllel kell megmérkőznie: Gondos Judit, a kormánypártok jelöltje, Pityó László 
pedig a liberális koalícióé. 

jelölő szervezetek közös jelöltje, Menkó 
Gyula, a SZOLNOK PLETYKAFALU 
KÖZÖSSÉGE Egyesület jelölő szervezet 
jelöltje, Viczán Péter, a Ma-
gyar Kétfarkú Kutya párt jelölő 
szervezet jelöltje.



66

A szocializmus építőmestere
110 éve született Kádár János

Száztíz esztendeje született Kádár János. Államférfi , miniszter-
elnök, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő 
személyisége. Nevéhez fűződik a 20. századi magyar történelem 
legsikeresebb szakasza, a szocializmus évtizedei.

Kádár a szocializmus építőmestere volt. Nem alkotott ideológi-
át, mint Marx. Nem írt elméleti műveket, mint Lenin. De kiváló-
an ismerte mindazt, amit a szocializmus építéséről előtte írtak. 
Ismerte a szocialista világ tapasztalatait. Tudta, hogy milyen 
lenne a magyar szocializmus ideális épülete, és tisztában volt 
azzal is, hogy mire van erő, akarat, anyag, pénz. A konkrét le-
hetőségekből igyekezett a magyar embereknek a legjobb otthont 
teremteni, és ezt meg is tette. A szocializmus építőmestere volt.

Szocialista otthont a magyar népnek

Kádár János 1956-tól 32 éven át vezette Magyarországot. 1956-
ban rá várt a feladat, hogy helyrehozza azokat a hibákat, amelye-
ket a magyar szocializmus építésében 1948-56 között elkövettek. 

Fontos volt, hogy a szocializmus épülete 1956-ban nem dőlt ösz-
sze, volt mit megerősíteni. Kádár azonban tudta, hogy az épület 
döntően azért maradt egyben, mert kívülről besegítettek. Ezen 
az 1956-os szovjet beavatkozást kell érteni. Kádár olyan házat 
akart építeni, melyet soha nem kell sem szovjet csapatoknak, 
sem más erőknek megsegíteniük. Önálló, független, fenntart-
ható országot.

Kádár első dolga az volt, hogy összerakja elődeinek tapasztala-
tait. 1919, a Tanácsköztársaság döntően azt a tapasztalatot hor-
dozta, hogy a kapitalizmust le lehet győzni. De 1919 azt is előre 
jelezte, hogy a szocialista forradalom végrehajtásához kevesek 
a magyarországi erők. A magyar jövő a világtörténelmi változá-
sok függvényévé válik.

Kádár megérti, hogy 1956-ban adottak ezek a feltételek. Tudja 
azt is, hogy a szocialista világ érdeke az, hogy Magyarországon 
helyreállítsák a szocializmust. A második világháborút lezáró 
nagyhatalmi megállapodások is élnek. Nagy Imrétől eltérően 
felismeri, hogy az Egyesült Államok Magyarországért nem fog 
a Szovjetunióval háborúzni. Egy reális út kínálkozik: szocialista 
országként, a Szovjetunió szövetségeseként élni tovább és a le-
hető legnagyobb mozgásteret találni a magyar nemzeti érdekek 
érvényesítéséhez.

Kádár tanul Rákosi Mátyás tapasztalataiból is. Rákosi is jó há-
zat akart építeni, de szovjet tervek alapján. De ez nem megy! 
Nem lehet fi gyelmen kívül hagyni, hogy a két országnak mások 
az adottságai, más a történelmük. Kádár terve a magyar sajátos-
ságoknak megfelelő szocializmus.

Kádár még egy dolgot leszögez amikor az új tervek alapján hoz-
zákezd a szocializmus építéséhez. Az építkezésnek vannak alap-
szabályai. Azokat be kell tartani, mert ellenkező esetben vagy 

összedől a ház, vagy valami más lesz belőle. A terv 
a magyar embereknek megfelelő szocialista otthon 
megteremtése. Ez az alap irány, amit tartani kell, de 

mindig fi gyelni kell a külvilágot, a többiek tapasztalatait és át-
venni mindent, ami jó, és tanulni mások hibáiból.

Mitől magyar a kádári modell?

Ne gondoljuk, hogy palotát építünk, amikor csak egy házat épí-
tünk, de amit csinálunk, azt ne becsüljük le! Ez is Kádár, az 
építőmester gondolata.

Ne ámítsuk magunkat, hogy már a kommunizmusban élünk, 
amikor sorba kell állni sok mindenért! A tennivalók megállapí-
tásánál a realitásokból induljunk ki! Ezek is kádári gondolatok.

Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazda-
sági termeléshez. Akkor ez legyen a stratégiai irány, ne akar-
junk nehézipari ország lenni! A kádári politika irányt vesz az 
agrárszféra fejlesztésére.

A magyar paraszt szereti a földet, abból akar jobb életet! Akkor 
engedjük neki! A saját földje, a saját portája legyen a háztáji 
gazdaság, a nagyüzem pedig mindenben támogassa. Az ötlet 
beválik. A magyar paraszt, a magyar falu soha nem élt olyan jól, 
mint azokban az évtizedekben.

A kiművelt emberfők jelentik egy kis ország legfőbb tartalékát? 
Igen, akkor az oktatás legyen stratégiai ágazat, társadalmi ügy! 
A lehető legtöbb embernek adjunk korszerű tudást! Magyaror-
szág ebből építkezik még évtizedeken át!

Egészséges ember többet tehet önmagáért és a társadalomért is. 
Legyen az egészségügy a társadalom közös gondja. Lehet, hogy 
nem tudunk világszínvonalat biztosítani, de biztosítsunk elfo-
gadhatóan magas színvonalat, és azt adjuk meg mindenkinek, a 
miniszternek is, a vasúti váltóőrnek is. Olyan egészségügy jött 
létre, amely nélkül évtizedekkel később a covid kezelése nem 
lett volna lehetséges.

Az embereknek érezniük kell, hogy a szocializmus értük van. 
Ez is Kádár meggyőződése. De a szocializmus nem csak arról 
szól, hogy több húst eszünk. 1985-ben a szocialista országok 
vezetőinek értekezletén fontos gondolatot fogalmaz meg. Ma-
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gyarországon a szocializmus elfogadható életszínvonalat adott 
az embereknek. Nem olyan magasat, mint nyugaton a kapitaliz-
mus, de elfogadhatót, élhetőt. És ezért az életszínvonalért nem 
is kell annyit dolgozni, mint nyugaton.

Kádár józan paraszti ésszel erősíti meg azt, amit Lenin is mon-
dott: nem azzal győzzük le a kapitalizmust, ha többet fogunk 
fogyasztani. A kapitalizmust akkor fogjuk legyőzni, amikor 
jobban, hatékonyabban fogunk termelni.

A szocializmus reformja
vagy a kapitalizmus megalapozása

A magyar szocializmusnak van még egy fontos ismérve, a szel-
lemi, intellektuális nyitottság más megoldások felé. 

Kádár nyitott minden újra. 1968-ban a csehszlovákiai reformtörek-
vésekben is keresi az előre vivőt. Az események azonban ott átlé-
pik a szocializmus határát, és a kapitalizmus akarják visszaállítani.

Kádár nagyon fi gyeli Kínát. Sok kortársától eltérően Kínát nem 
csak gazdasági kérdésként vizsgálja. Megérzi, hogy Kínában 
valami egészen új születik, aminek óriási hatása lesz a szocia-
lizmusra. Támogatja Teng Hsziao-pinget és Mihail Gorbacsovot 
is erre biztatja. Sajnos, Gorbacsov már másfele ment.

A szocializmus reformja igen, a kapitalizmus bevezetése nem. 
Ez volt Kádár irányvonala.  Tudta, hogy a szocializmusnak is 
folyamatosan fejlődnie kell. Ez a rendszer még fi atal, még sok a 
gyengéje, de alapvetően jó rendszer. 

1968-tól Magyarországon bevezetik a gazdaság irányítását új 
modelljét. A reform lényege az, hogy a központi szabályozás mel-
lett nagyobb szerepet adnak a piaci eszközöknek, az ár, a haszon, 
a hitel eszközeinek. Privatizációról akkor nincs szó, de engedik, 
hogy különböző trükkökkel meginduljon a tőke felhalmozása. 
Ennek iskolapéldája a Demján Sándor-féle Skála-projekt.

Mi az eredmény? A termelés nő, az emberek kezdenek jobban 
élni. De ezzel együtt megindul a társadalom fokozatos diff erenci-
álódása. Egyesek, köztük vállalatvezetők, pénzügyi emberek, sok 
értelmiségi szakma képviselői kezdenek jobban élni a többieknél.

Kádár elfogadja a reformot, szükségesnek tartja, sőt következe-
tesen védi a Szovjetunió és más szocialista országok vezetőivel 
szemben, akik hallani sem akarnak reformokról. Kádár nem 
naiv. Olvasta Lenint, tudja, hogy a reform lényegében a tőkés 
módszerek átvételét jelenti. Látja, hogy a társadalom egy része 
gazdagszik, elvben létrejöhet egy új tőkésosztály. 

Kádár tudja, hogy a politikai irányítást kell megerősíteni, kü-
lönben baj lesz. Nem követi a már akkor is hangos liberális köz-
gazdászokat, hanem szabályozza a folyamatot. 1974-ben a szo-
ciáldemokrata Nyers Rezsőt, a reform fő megtestesítőjét levált-
ják a KB-titkári posztról. 1975-ben távoznia kell Fock Jenő mi-
niszterelnöknek is. Az új miniszterelnök a kádári korszak egyik 
legkövetkezetesebb, legbecsületesebb vezetője, Lázár György.

Kádár sokáig képes az egyensúlyt fenntartani a folyamatosság és 
reform között, azaz érvényesíteni a szocializmus követelményeit és 
hasznosítani a kapitalizmusból azt, ami kár nélkül hasznosítható.

Érvényesül az építőmester másik jó tulajdonsága, a kompro-
misszumok keresése. A kompromisszumok azért voltak lehet-
ségesek és azért előrevivőek, mert hosszú időn át a pártban 
a fő erő a marxista-forradalmi szárny volt élén Kádárral. A 
kompromisszumok azonban lehetővé tették, hogy a kispolgári-
szociáldemokrata-liberális szárny pozíciókra tegyen szert.

Amikor háttérbe szorul a fő szabály

Kádár az 1970-es évektől komoly hibát követ el. Tudja, hogy a 
tőke revansra vágyik, de a magyar sikerek láttán úgy gondolja, 
hogy a szocializmus győzelme végleges és visszafordíthatatlan. 
Ez a felfogás vezet oda, hogy a rendszer elindul a liberalizá-
lódás útján. Nem veszi komolyan a szerveződő hazai polgári 
ellenzéket, s külföldi támogatóikat.

De legfőképpen háttérbe szorul a fő szabály. Az építkezés akkor 
sikeres, ha az építés irányítói, az építőmester szilárdan kézben 
tartja a folyamatot. 

Kádár bízik abban, hogy a párt elég erős lesz a tőkés erők fellazí-
tó törekvéseit ellensúlyozni. Nem ezt történik. Az új nemzedékek, 
amelyek nem rendelkeznek 1945 vagy 1956 tapasztalataival, prag-
matista, technokrata magatartást hoznak magukkal, ami tovább 
gyengíti a marxista-forradalmi erők szellemi és politikai befolyását. 

Kádár személy szerint szerény, puritán ember. Küzd az ellen, hogy a 
párt- és állami vezetők egy része kispolgári életmódot vesz fel, hatal-
mát vagyonszerzésre használja, sokan közülük pökhendi kiskirályok-
ká válnak. Nincs ereje azonban e folyamatot megállítani. Ez súlyos, 
máig ható kárt okoz a szocializmus ügyének, a kommunistáknak.

A demokrácia bővítése, ami jót tett a magyar társadalomnak, 
és erősítette Magyarország nemzetközi tekintélyét, mellékhatá-
sokkal is járt. A pártvezetés elhanyagolta a párttagság, és álta-
lában a dolgozó osztályok osztályharcos nevelését. A dolgozók 
elfelejtették, hogy a szocializmus vívmányai csak azért lehetsé-
gesek, mert munkáshatalom, szocializmus van. A társadalom-
ban egyre több illúzió alakult ki a tőkés nyugat jólétéről.
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Egy ember volt közülünk
Száztíz esztendeje született Kádár János. Egy országot, egy pár-
tot vezetett. Még nem volt Facebook, Instagram, a televízióban 
is akkor szerepelt, ha feltétlenül szükség volt rá. Az emberek 
mégis ismerték. Látták, találkoztak vele, kezet fogtak vele a 
gyárakban, a vidéki utakon, május elsején és más ünnepeken, 
vagy éppenséggel a Munkácsy utcai pártszállóban, ahol gyak-
ran vacsorázott. 

Három évtized alatt tekintélyre tett szert, s még valamire, amire 
kevesen a magyar történelemben: az emberek szeretetére. 

Nem tűnt ki az öltözetével, nem voltak költséges hobbijai. Egy 
ember volt közülünk.

Életéről, mindennapjairól keveset tudunk. Nem szeretett ön-
magáról beszélni. Mégis szinte mindenkinek volt valamilyen 
élménye, emléke. Az akkori Kádár-sztorik 
beívódtak a köztudatba. Idézzük fel néhá-
nyat, s ezzel tisztelegjünk születésnapján 
emléke előtt.

„Aki nincs ellenünk, az velünk van”

A kádári korszak talán legismertebb mondá-
sa, a kádári politika ars poeticája. Sokan vé-
lik úgy, hogy Kádár János a Bibliából vette a 
sokszor idézett gondolatot.

Ezt nem lehet tudni. Kádár nem volt val-
lásos ember, de az iskolában tanult hit-
tant, tisztában volt a Bibliával. Az viszont 
igaz, hogy a gondolat benne van a Bibli-
ában, olvasható Márk és Lukács Evangé-
liumában is. 

És az is igaz, hogy ez a gondolat az 1956 utáni konszolidáció ve-
zérfonalát adta. Sokáig működött is. De elfelejtették, hogy sem-
mi sem örök, és valójában nincs velünk, aki úgy tesz, mintha 
nem lenne ellenünk. 

„A krumplileves legyen krumplileves!”

Ez az egyik leggyakrabban idézett kádári mondás, és szinte 
mindig rosszul idézik. Azt próbálják sugallani, hogy Kádár a 
krumplileves elkötelezett híve volt, sőt egyesek szerint Kádár 
intellektuális igénye nem terjedt túl ezen a levesen.

A lényeg azonban nem ez. Kádár valóban leveses volt, és a 
krumplilevest is nagyon szerette. Kádár azonban másra akarta 
felhívni a fi gyelmet. Elmondta, hogy a külföldi útjai során evett 
ő már kaviárt és sokféle luxusdolgot. A krumplilevest nem a 
kaviárral kell összevetni, hanem a maga kategóriájában értékel-
ni. Vagyis: azt kell csinálni, amihez értünk, amit tudunk, amire 
szükségünk van, de abból a lehető legjobbat kell előállítani. Ne 

másra mutogassunk, hanem tegyük a dolgunkat a 
lehető legjobban!

„A dohányzás senkinek sem használ, 
de nem mindenkinek árt”

Ezzel nyugtatta önmagát, és főleg az egészségéért aggódó kör-
nyezetét. Erős dohányos volt. Híresztelték, hogy drága amerikai 
cigarettákat szív, ami akkoriban nagy luxusnak számított. Egy 
szó sem igaz belőle.

Kádár kedvenc cigarettája a Symphonia volt. Még fi atal ko-
rában kötött életre szóló ismeretséget ezzel a márkával. 1921-
ben kezdték gyártani, és a felszabadulás utáni pár évet le-
számítva Symphonia mindig is volt Magyarországon. Népi 
cigaretta volt. A hetvenes évektől direkt neki készítettek 10 
darabos kis paklikat. Így ritkábban gyújtok rá, és ha valahol 
ott felejtem, kisebb a kár, mintha egy nagy dobozt hagytam 
volna ott – magyarázta.

 
Sakk, ulti, dominó

Kádár életében mindennek megvolt a maga helye. A sakk in-
tellektuális sport, csak komoly helyeken, komoly partnerekkel 
játszott. Közöttük volt Szerényi Sándor (1905-2007), akit még 
az illegális kommunista mozgalomból ismert. Szerényi egyike 
volt azon keveseknek, akiket Kádár tegezett. 1960-89 között ő 
volt a Magyar Sakkszövetség elnöke.

Az ultit is komolyan vette, de ultizni legjobb a barátokkal, kol-
légákkal, nyáron, pihenés közben, a Balatonnál. Az akkori veze-
tésben sokan tudtak nagyon ultizni. Gáspár Sándor (1917-2002), 
a szakszervezetek vezetője nagy játékos volt. Benkei András 
(1923-1991), aki 17 éven állt a Belügyminisztérium élén, elma-
radhatatlan partner volt. 

Az ulti ment a kormányvonaton is, úton Moszkva felé. De szigo-
rúan csak a határig, Csopig. Csoptól nincs ulti, mondta, ez már 
a Szovjetunió. Más szokások. A szovjetek imádták a dominót. 
Kádár is ezt játszotta Csoptól Moszkváig.
 

K  J  1982.  . 
F : I  – Í   K  – G
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Ki lehet Kádár utóda?

Kádár János 1956-ban 44 évesen került Magyarország élére. 
1972-ben, amikor elérte az akkor hivatalos nyugdíjkorhatárt, 
felvetette: szívesen menne nyugdíjba. A vezetőtársai ellenezték 
és Leonyid Brezsnyev (1906-1982), a Szovjetunió akkori veze-
tője is azt üzente, hogy ne siessen. 

Kádár helyébe sokan szerettek volna lépni. 1956 után nem kevés 
konfl iktusa van a szociáldemokrata mozgalom egykori vezető 
egyéniségével, Marosán Györggyel (1908-1992). Marosán más-
ként képzelte a szocializmus építését. 1962-ben szakítanak.

Biszku Béla (1921-2016) kilenc évvel volt fi atalabb Kádárnál. 
1956 után belügyminiszterként Kádár aktív támogatója. A het-
venes években sokak benne látták Kádár lehetséges utódát. A 
probléma ott volt, hogy nem csak látták, hanem tettek is ezért. 
Többen igyekeztek a szovjet vezetést meggyőzni, hogy álljanak 
Biszku mellé. Az MSZMP KB 1978 őszén felmenti Biszkut 
minden vezetői tisztségéből.

Kádár maga is kereste a lehetséges utó-
dokat. Igyekezett felnevelni őket, olyan 
tisztségekbe juttatni, ahol a szükséges 
tapasztalatokat megszerezhetik. Maróthy 
László (1942-) a hetvenes évek ígéretes 
reménysége. Kádár és felesége is kedve-
lik, 1973-tól a KB tagja, két évvel később 
a szűkebb vezetésbe, a Politikai Bizott-
ságba is bekerül. 1973-tól a KISZ orszá-
gos vezetője, 1980-84 között a budapesti 
pártbizottság első titkára. Nem válik be 
igazán. 1986-tól rövid ideig a Tervhiva-
tal elnöke, ami még rosszabb döntésnek 
bizonyul.

 
Kádár két jelöltje: 
Grósz és Berecz

Hámori Csaba (1948-) is szóba jön utód-
ként. Maróthy után ő a KISZ első titkára, 
majd 1988–1989 között az MSZMP Pest 
Megyei Bizottságának első titkáraként 
szerez pártvezetői tapasztalatokat. A kí-
sérlet nem válik be, Hámoriból nem lesz 
Kádár utóda. 

K  J    
F : . .

K  J ,   M  L   B  
P   . F  25432.

V  ,  VIT-    
. H  C   KISZ KB    

A  G ,  MSZMP PB . 
F : F /U  T  89108

 Kádár 1985-ben tudatosan kézbe veszi az utódlás ügyét. A fi -
atal generáció tagjai közül egyeseket ő nem lát már alkalmas-
nak, másokat pedig a környezetük „falja fel” idő előtt. 1985 
után Kádár két személyt „versenyeztet”. Egyikük Berecz János 
(1930-), az MSZMP középnemzedékének népszerű tagja, a kül-
ügyi vonal vezetője. Másikuk Grósz Károly (1930-1996), a párt 
propaganda vonalának vezetője, aki több megye vezetésében is 
szerzett tapasztalatokat. 

Kádár 1987-ben hosszú mérlegelés után Grósz mellett dönt. 
1987-től ő Magyarország miniszterelnöke, majd 1988 májusától 
Kádár utóda a főtitkári székben. Grósz azonban nem folytatja a 
kádári utat, megkezdi a kihátrálást a szocializmusból 
a kapitalizmus felé.
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Kegyvesztett csillagok, avagy Volodimir, készülj 
a süllyesztőbe!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma vitathatatlanul a nyugati 
média sztárja. Az amerikaiak tudták, hogy a mostani háború 
jelentős mértékben az emberek agyáért folyik, ezért nagyon 
profi  szereplőkre van szükség. Zelenszkij színész, akit szerepek 
játszására tanítottak. Az amerikai szakemberek kialakították az 
imázsát, a háborús hazafi , hős, katona, politikus, egyszerű em-
ber. A nyugati közvélemény bevette.

Zelenszkij nem az első, és nem az utolsó, akiből a nyugati 
médiaszakma hőst kreál, majd tartja addig, amíg szükség van 
rá. Aztán ejtik az illetőt, aki többnyire eltűnik a süllyesztőben. 
Zelenszkij nem tudja Oroszországot legyőzni, de a nyugati hát-
térrel képes sokáig háborúzni. Aztán jön a süllyesztő, néha még 
rosszabb is.

Tyimosenko – népiesből liberális értelmiségi

Ki emlékszik még Julija Tyimosenko asszonyra? A most 62 
éves nőpolitikus fi atalon lett felkapott sztár. 2007 és 2010 kö-
zött kétszer is volt ukrán miniszterelnök. Három elnökválasztá-
son is indult. A nemzeti fi gurát játszatták el vele, a nőt, az asz-
szonyt. Jó volt, de nem tudott nyerni. Így jött a képbe Zelenszkij. 
Tyimosenko ma is pártelnök, az ellenzékben.

Szvetlana Tyihanoszkaja – elszállt elnöki remények

Szvetlana Tyihanovszkaja a 2020-as belarusz választások kap-
csán lett felkapott. A nyugatnak kellett egy fi gura, akit Alek-
szandr Lukasenko elnökkel szemben lehet indítani. Körbehordoz-
ták a világban, mint a véres kardot. Pénzt adtak, médiát. A nyugat 
mind a mai napig nem ismeri el Lukasenkót elnöknek. Kísérletet 
tettek egy emigráns belarusz kormány létrehozására. Sikertele-
nül! Lukasenko képes volt konszolidálni a helyzetet, a belarusz 
nép egyértelműen mellé állt. Tyihanovszkaja pedig törheti a fejét, 
hogy meddig fogja a nyugat eltartani őt és népes kíséretét.

Greta Thunberg, a világhódító tini

Greta Thunberg 16 éves volt, de sokkal gyerekebbnek né-
zett ki, amikor 2019-ben nemzetközi ismertségre tett szert. 

2019-ben EP-választások voltak és több országban nemzeti vá-
lasztásokra is sor került. Kellett valaki, aki elvonja az emberek 
fi gyelmét a valóságos társadalmi gondokról, és megakadályoz-
za, hogy a választók a liberális pénzuralom ellen forduljanak. 
Thunberg a svéd parlament előtt sztrájkolt, hogy azt erőteljesebb 
fellépésre szólítsa fel az klímaváltozással szemben. Nemsokára 
egyre több diák csatlakozott hozzá. 2019-ben például több mint 
egymillióan vettek részt egy általa szervezett demonstráción. 
Thunberg mindent megkapott a nyugattól, pénzt, szakmai tá-
mogatást. Szinte minden államfő fontosnak tartotta, hogy talál-
kozzon a diáklánnyal. Ma már lassan senki sem emlékszik rá.
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CPAC Hungary: 
elismerés a kormánynak, de jó Magyarországnak is
Budapest adott otthont május 19-én és 20-án az első európai 
Konzervatív Politikai Akció Konferenciának (CPAC), az Ame-
rikai Konzervatív Unió (ACU) és az Alapjogokért Központ 
szervezésében. 

Utóbbi, az Orbán-kormányhoz közel álló szervezet jól ismert Ma-
gyarországon, az ACU pedig az USA-ban fontos tényező. Az 1964-
ben alakult szervezet az ország egyik legjelentősebb, alulról szer-
veződő politikai mozgalma. Jelenlegi elnöke, Matt Schlapp koráb-
ban George W. Bush és Donald Trump politikai tanácsadója volt.

A CPAC az amerikai jobboldal legnagyobb seregszemléje, politi-
kai és közéleti kérdésekkel is foglalkozó konferencia, konzervatív 
politikusok, intézetek, agytrösztök (think tankek), mozgalmak 
és aktivisták részvételével. Első alkalommal 1974-ben tartották 
meg, a programbeszédet pedig nem más, mint Ronald Reagan 
tartotta, aki akkor még Kalifornia állam kormányzója volt.

Stílusa lényegesen „amerikaibb”, mint a közép-európai konfe-
renciáké, több a showelem, a látvány, rövidebbek a beszédek. 
CPAC-et nem csak az Egyesült Államokban tartottak már, ha-
nem például Brazíliában, Ausztráliában és Japánban is.

A konzervatív világ elismerése

Az Orbán-kormány sokat tett azért, hogy a konferencia Buda-
pesten legyen. A világ liberális erői nagy erővel dolgoznak azon, 
hogy az Orbán-kormányt elszigeteljék. A magyar kormány szá-
mára fontos volt, hogy elnyerje az amerikai republikánusok támo-
gatását. Ebben rendszerint inkább csak mérsékelt sikereket értek 
el. Donald Trump elnökké választása fordulatot jelentett, a repub-
likánus eliten kívülről érkező – bár kétségkívül az üzleti elithez 
tartozó – politikus nyíltan szimpatizált az amerikai mainstream 
médiában megbélyegzett Orbán Viktorral, akit a Fehér Házban 
is fogadott. Persze ez nem volt Magyarországnak ingyen, hiszen 
kellett hozzá a védelmi megállapodás, aminek köszönhetően az 
amerikai katonák szabadon járnak-kelnek az országban. 

Az a tény, hogy a mai világ egyik legnagyobb szellemi és poli-
tikai áramlata, a konzervativizmus képviselői ide jönnek, vitat-
hatatlanul elismerése az Orbán-kormány teljesítményének, az 
elmúlt tizenkét év építkezésének. Az Orbán-kormány ugyanis 

azt bizonyította, hogy a 2008 utáni válságot lehetséges az ál-
lamkapitalizmus módszerével, konzervatív ideológiai alapon 
kezelni, és a tőkés rendszert megvédeni.

A konferencián részt vevők és maguk a szervezők is egyetértettek 
abban, hogy Nyugat-Európában például nem lett volna meg a meg-
felelő politikai környezet ahhoz, hogy tüntetések, botrányok nélkül 
megrendezhessenek egy ilyen sok embert megmozgató konferen-
ciát. Magyarországon azonban maga a miniszterelnök volt a CPAC 
Hungary fő szónoka, a konferenciát a tágas, látványos budapesti 
panorámával rendelkező Bálnában tartották, és a kísérőrendezvé-
nyeken is a főváros legszebb helyeire látogathattak el a résztvevők.

A háború megosztja a konzervatívokat is

A budapesti CPAC-et beárnyékolni látszott az ukrajnai háború 
kitörése, emiatt el is halasztották az eseményt márciusról május-
ra. A háborúval kapcsolatos magyar retorika – amely azt hang-
súlyozza, hogy az országnak ki kell maradnia a konfl iktusból és 
nem fogad el olyan szankciókat, amik padlóra küldik a gazda-
ságot – több ország politikai környezetében is elfogadhatatlan 
Putyin-pártisággal ér fel. Egyrészről a szervezők megnyugod-
hattak, hiszen konfl iktus a konferencián nem volt, nem bírálták 
a magyar kormányt, nem történt provokáció. Másrészről viszont 
beszédes, hogy az aktív, hivatalban lévő amerikai politikusok tá-
vol maradtak, és a lengyel kormánypártok közül is csak a kiseb-
bik partner képviseltette magát, a Jog és Igazságosság nem.

Orbán Viktor komolyan vette a konferenciát, és emlékezetes beszé-
det mondott: tizenkét pontos „sikerreceptje” valóban hasznosítható 
volt a hallgatóság számára, akik közül sokan nála és a Fidesznél 
lényegesen gyengébb pozíciókkal rendelkeznek saját országukban. 

***

Felmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozik A Szabadság egy 
konzervatív konferenciával. Nos, egyrészt azért, mert úgy gon-
doljuk, hogy a liberális világ ugyan az Orbán-kormányt támad-
ja, de minden magyarnak árt, leszámítva azokat, akiket éppen a 
liberálisok tartanak el és ki. Másrészt azért is, mert a konzerva-
tív felfogásnak is vannak olyan értékei, melyeket mi is vallunk. 
Miért utasítanánk el bárkit is, aki védi a családot, a hazát, a 
gyermeket, aki építkezni akar és nem rombolni?
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Amiről mások hallgatnak, mi elmondjuk
A nyugat téged akar a médiaháborúval, 

segítünk neked ellenállni
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