
1

XVII. (XXXIII.) ÉVFOLYAM, 24 SZÁM 2022. JÚNIUS 11.( ) ,VILÁG  PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
300 

MUNKÁSPÁRTI HETILAP

VILÁG  PRRVILÁG PRVILÁG  PR

Békét Békét 
Oroszországgal!Oroszországgal!
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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

Békét Oroszországgal!
Mein Kampfban. Az EU vezetői és az amerikai elnökök csak 
valóra váltják Hitler terveit.

2022-ben Oroszország Napja ezért kap más jelentést, mint 
három évtizede. Ma inkább arra gondolnak sokan, hogy ezen 
a napon született Alekszandr Nyevszkij, aki a 13. század-
ban vlagyimiri, novgorodi és kijevi nagyfejedelem is volt és 
sikerrel védte meg hazája földjét a germán és svéd agresz-
szorokkal szemben. Tudják, hogy mit jelent Kijev minden 
orosz embernek, és nem értik, hogy mi közük mindehhez az 
amerikaiaknak.

Ma Oroszországban milliók gondolnak arra, hogy a nyu-
gati világ újra Oroszország pusztulását akarja. Ez a háború 
nem az ukránok függetlenségéről szól, nem a szabadságról 
és demokráciáról, hanem Oroszország megsemmisítéséről.

Az orosz emberek óhatatlanul felidézik a második világ-
háborút, ami nekik a Nagy Honvédő Háborút jelentette, négy 
év kegyetlen küzdelmét a fasizmus ellen és 27 millió szov-
jet ember áldozatát. És most a nyugat újra Oroszország ellen 
fordul, beveti a fasizmust, az AZOV-ezredet, az amerikai 
halállaboratóriumokat.

Az oroszok nem akarták ezt a háborút. A belaruszok sem. 
Csak annyit akartak, hogy a nyugat fogadja el őket olyan-
nak, amilyenek. A nyugat ne akarjon a belarusz és orosz 
társadalomból nyugati nyílt társadalmat csinálni! Ne akarja 
rakétákkal, tankokkal, támaszpontokkal és új katonai szö-
vetségekkel bekeríteni! Ne akarja fegyverrel sakkban tartani 
és térdre kényszeríteni őket!

Van kiút? Mindenki keresi, de mindenki a maga mód-
ján. Az USA kész az utolsó ukrán katonáig harcolni, de a 
világháborút aligha vállalja be. Nem hülyék! Tudják, hogy 
az eddigi két világháború nem csak az amerikaiakat segítet-
te uralomra, de radikális társadalmi változásokhoz, forrada-
lomhoz, a szocializmus megszületéséhez vezetett.

Az EU úszik az amerikai árral, képtelen felismerni, hogy 
az amerikaiak győzelme a független Európa végét is jelentené. 

A háború meghozta a kapzsik étvágyát. Lengyelország 
ukrán és belarusz földek megszerzésével akarja a történel-
mi lengyel birodalmat újrateremteni. A románoktól se lenne 
idegen, ha a háború ürügyén úgy segítenék meg Moldáviát, 
hogy nem is jönnének már ki onnan.

Magyarország érdeke csak a béke lehet. Ne törődjünk má-
sok igényeivel! Ne vegyük mások bajait a nyakunkba! And-
rássy Gyula, aki történelmünk legrealistább politikusai közé 
tartozik, mondotta egy ízben: Magyarország hajója annyira 
túl van terhelve, hogy bármely túlsúly elsüllyeszthetné, ép-
pen ezért nem kívánatos, még ha egy mázsa arany volna is.
Békét Oroszországgal! És mielőbb!2

Oroszország Napját ünneplik Oroszországban június 12-én, 
emlékezve arra, hogy 1990-ben ezen a napon kiáltották ki az 
Oroszországi Föderáció függetlenségét. 

Egy latin-amerikai ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy 
mitől is lettek függetlenek az oroszok. Feléjük ugyanis a füg-
getlenség kivívása valami olyasmit jelent, hogy harcoltak a 
spanyolok ellen, vagy mostanság az amerikaiak ellen. De ki 
ellen harcoltak az oroszok és a többi szovjet tagköztársaság?

Valójában senki ellen, és szó sem volt függetlenségi harc-
ról. A tőkés világgal szövetkező és rendszerváltást akaró 
erők így nyelették le a Szovjetunió szétverését 286 millió 
emberrel, akik nem csak orosznak, ukránnak vagy grúznak 
vallották magukat, hanem szovjet embernek is. 

Nem kellett szégyenkezniük. Egy olyan ország polgárai 
voltak, amely legyőzte a hitleri fasizmust, a világűrbe küldte 
Gagarint, évtizedeken át biztosította a világ békéjét, munkát, 
tisztességes megélhetést, emberi viszonyokat adott lakosainak. 

Igaz, sokakat csábított a nyugati jólét. Sokan gondolták, 
hogy a nyugati demokrácia minden tehetség előtt megnyitja 
a gazdagodás útját. Örültek, hogy vége a hidegháborúnak, 
lehet utazni, világot látni. A nyugat látszólag nem is kért cse-
rébe semmit, csak annyit, hogy felejtsétek el a Szovjetuniót 
és mindenki menjen a maga útján.

Ne hibáztassuk az orosz embereket, vagy a többi tagköz-
társaság polgárait! Mi se voltunk különbek! Bennünket is 
átvertek a demokrácia, a közös Európa ígéretével, és mi is 
bedőltünk nekik.

A kapitalizmus gyorsan megmutatta igazi arcát. Megje-
lentek az orosz milliárdosok, a jachtjaik, magánrepülőik el-
lepték Európát. A dolgozó tömegek pedig elvesztették mind-
azt, amit a szocializmustól kaptak. A biztos munkát, a kiszá-
mítható jövőt, a szolidaritást pedig aligha pótolhatja, hogy 
sokan fi zethetnek be all inclusive törökországi nyaralásra.

A gazdasággal majd csak lesz valahogy, gondolták sokan, de 
legalább a nyugat békén hagy bennünket. A balti államok men-
jenek csak, nem osztanak, nem szoroznak, de Ukrajna, Belarusz 
nem lesz se NATO-tag, se EU-s ország. Mi adjuk a gázt, az 
olajat, ők a nyugati kocsikat és minden szép és békés lesz.

Csakhogy a nyugatnak több kellett, Közép-Európa, Ke-
let-Európa, a világ. Terjeszkedni akart, és terjeszkedett is. 
A NATO néhány év alatt ezer kilométerrel közelebb került 
az orosz határokhoz. A Kelet-Európába telepített amerikai 
csapatok világosan mutatták, hogy a nyugat nem áll meg itt.

„Ha Európában új területről és új termőföldről beszélünk, 
akkor csak Oroszország és az azt környező álla-
mok felé tekinthetünk.” Nem az EU vezetői mond-
ták, nem is az amerikai elnök, hanem Hitler írta a 
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EU: Hülye magyar, az orosz 
tv nem neked való!

Németország elindult a vereség feléEU-olajembargó: 
okos, ülj előre!

Az EU totális gazdasági válságot 
akarTessék választani: 

éhség vagy 
biztonságos 
ellátás!

Az EU elfogadta az Oroszország elleni hatodik szankciós csomagot, A 
szankciós csomag három orosz állami tulajdonú vállalat, a Rosszija RTR, 
a Rosszija 24 és a TV Centre International szolgáltatási tevékenységét 
függeszti fel az Európai Unió területén, arra hivatkozva, hogy ezeket 
a platformokat az orosz kormány eszközként használja az információk 
befolyásolására és az ukrajnai invázióval kapcsolatos dezinformáció ter-
jesztésére.  A nyugat valójában bennünket, az EU polgárait zár el a külvi-
lágtól. Attól, hogy nem látjuk az orosz csapatok győzelmét, attól az orosz 
csapatok még győzni fognak. Azért szóljon valaki, ha Kijev elesett!

Az EU elhatározta, hogy hurkot dob Pu-
tyin nyakába. Okos, ülj előre! Ha az EU 
nem importál olajat az oroszoktól, az orosz 
gazdaság belerokkan, és akkor az orosz 
állampolgárok maguk fogják megdönte-
ni Putyint. A valóság prózaibb. Szakér-
tők szerint Oroszország vesztesége évi 
22 milliárd dollár lesz. Az EU országai a 
drasztikus áremelkedés miatt viszont 250 
milliárd dollárral fognak többet fi zetni, és 
ebben még nincsenek benne a más olajka-
tegóriákra való átállás költségei. Szóval, 
kiket is fognak itt leváltani?

Putyin orosz elnök a Rosszija 24-nek adott 
interjúban elmondta, hogy az ukrán gabonát 
legegyszerűbben és legolcsóbban a Belarusz 
Köztársaságon keresztül lehetne kivinni a 
világpiacra. A Nyugat oldja fel a Belarusz 
elleni szankciókat és nem lesz gabonahiány 
a világban! Tessék választani! Presztízs-
szankciók és éhség vagy szankciók nélküli 
kereskedelem és biztonságos ellátás!

„Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt minden korábbinál mélyebb 
és hosszabb energiaválság alakulhat ki, amelynek következő, nyári szakaszában 
üzemanyaghiány sújthatja Európát” – mondta a Nemzetközi Energiaügynökség 
(IEA) vezetője. Ez a téves és káros értékelés. Oroszország azért indított hadműve-
leteket Ukrajna ellen, mert a nyugat kiprovokálta. Az energiaválságot nem Orosz-
ország okozza, hanem a nyugat. Meg kell egyezni Oroszországgal a békéről és az 
együttműködésről, és nem lesz energiaválság. Ha a nyugat nem egyezik 
meg az oroszokkal, nem csak energiaválság lesz, hanem globális pusz-
tító gazdasági válság.

Európa legnagyobb, NATO-n belüli, konvencionális haderejét hozza létre Németor-
szág – mondta Olaf Scholz német kancellár a német sajtónak. Már csak ez hiányzott! 
Németország elindult azon az úton, melyen a német uralkodók, II. Vilmos, Hitler és 
mások eddig mindig elindultak: fegyverkezés, nagy hadsereg, háború. Scholz úr nem 
akarja elhinni, hogy ennek az útnak a végén mindig egy szó van: vereség!
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Bokros úr, húzzon el 
Romániába!

Tudósok a fasizmus mellett – 
felháborító és undorító!

Védeni Magyarország 
érdekeit!

Láttál már segway-es 
rendőrt?

Fogadjunk, hogy az osztrákok 
zsarolnak bennünket!

Interjút adott a Hírklikknek Bokros Lajos egykori 
pénzügyminiszter. Bolgár György műsorában ki-
jelentette, hogy Románia kellemesebb és élhetőbb 
ország, mint Magyarország. Nos, Bokros úr meg-
szorító csomagját, az MSZP-SZDSZ-kormány 
népellenes politikáját nem felejtjük el. Üzenjük: 
nyugodtan húzzon el Romániába!

A Visegrádi Együttműködés országainak tudományos akadémiáinak 
vezetői Budapesten üléseztek. Köztük volt Freund Tamás úr, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke is. Az ülés részvevői elítélték „Orosz-
ország agresszióját” és az „emberiség ellen elkövetett bűncselekmé-
nyeket”. A tudós urak és hölgyek úsztak a politikai árral, az EU és a 
NATO bűnös politikája és a fasiszta Ukrajna mellé álltak. Felháborító 
és undorító!

A Készenléti Rendőrség állománya a police.hu 
közlése szerint az idei turisztikai szezonban a 
lovas, a kutyás, a gyalogos és a gépkocsizó jár-
őrszolgálat mellett önjáró elektromos eszközzel 
(segway) végrehajtott szolgálatot, valamint kerék-
páros járőrszolgálatot is ellát a fővárosban a nyár 
végéig. Hogy rendőrségi feladatok ellátására al-

kalmas-e ez a megoldás, nos, azt nem 
tudni, de turisztikai látványosságnak 
elmegy.

A liberális EU szankcióival gazdasági öngyilkosságot követ el, és egy vi-
lágháború felé sodorja Magyarországot. Közben el akar nyomni mindent és 
mindenkit, aki mást gondol. Novák Katalin most azokban az országokban 
igyekszik Magyarország érdekeit védeni, ahol az EU-n belüli viták és a 
háborúval kapcsolatos eltérő nézetek miatt más állami látogatásra aligha 
lehet gondolni, beleértve Németországot is.

Az osztrák ÖMV leállíthatja a magyarországi benzinkútjainak egy részét, 
arra hivatkozva, hogy a kőolaj-fi nomítójuk szokásos évenkénti karbantar-
tását nem tudják időben befejezni. Eddig mindig tudták, most nem tud-
ják! Pont most, amikor az EU szankciókat vezet be Oroszország ellen. Az 
osztrákok a magyar MOL-tól akarnak üzemanyagot venni, megkerülve a 
szankciókat. Ha a magyarok nem adnak, akkor ellátási hiányt okoznak ná-
lunk is. Megtehetik, hiszen az ÖMV 200 magyarországi kútja a magyaror-
szági benzinpiac 17-19 százalékát, a dízel esetében a 13-15 százalékát látja 
el. Csak a vak nem látja, hogy az osztrákok zsarolnak.
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A béke 
a legfontosabb!

Választási csata 
a város peremén

Salgótarjánra 
mindig oda kell 
fi gyelni!

Miskolc: 
a Munkáspárt 
is tisztelgett

Budapest:
több helyen is csatázunk!

Látogatást tett a Munkáspárt székházában Szurasenko Dániel, a 
Nemzetközi Béketeremtők Ligájának ismert személyisége. Tá-
jékoztatást adott a mozgalom erőfeszítéseiről. Thürmer Gyula 
elnök elmondta, hogy a Munkáspárt fennállása óta küzd a bé-
kéért, fellép a NATO háborús politikája ellen és kész az együtt-
működésre minden erővel, amely békét akar.

Kerezsi László budapesti alelnök vezetésével ülésezett a Munkás-
párt budapesti elnöksége. Összegezték az időközi önkormányzati 
választási feladatokat. Tennivaló van bőven, hiszen hét budapesti 
kerületben is csatában vagyunk vagy lehetünk a közeljövőben.

Budapest XVI. kerületében is választá-
si koalícióban indul a Munkáspárt és az 
Igen Szolidaritás Magyarországért Moz-
galom. A jelölt Horváth Márk Zsolt, a 
Munkáspárt tagja. Jelenleg öten vannak 
versenyben, a mi jelöltünk mellett két 
független, egy kormánypárti és egy DK-s. 
A választás július 10-én lesz. Addig jó 
kampányolást!

Salgótarján megyeszékhely, ráadá-
sul ellenzéki polgármesterrel az élén. 
Minden időközi választásra így nagy 
fi gyelem irányul. Július 17-én egy ön-
kormányzati képviselői helyről dönt-
hetnek a választók. Lapzártáig négy je-
löltet regisztráltak a választási szervek. 
A Munkáspárt és az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom közös je-
löltje Nagy Attila, a Munkáspárt Nóg-
rád megyei elnöke. Sok sikert!

Miskolcon a Hősök napján a Hősök Te-
metőjében Fülöp Józsefné, a KB tagja, 
megyei elnök helyezte el a Munkáspárt 
koszorúját a világháborús emlékműnél, 
és a szovjet hősök emlékművénél. 
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Mi a holnapért felelünk

„A dolgozók és a népek Európájáért” elnevezéssel rendezett 
konferenciát az Európai Parlament baloldali csoportja (GUE-
NGL). A rendezvényen részt vett a Belga Munkapárt, a ciprusi 
AKEL, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja, a Dán Kom-
munista Párt, a Finn Kommunista Párt, a Francia Kommunista 
Párt, a Német Kommunista Párt, az olasz Rifondazione, a Por-
tugál Kommunista Párt, a Spanyol Kommunista Párt, a Spanyol 
Egyesült Baloldal, Nagy Britannia Kommunista Pártja. A Ma-
gyar Munkáspártot Thürmer Gyula elnök képviselte.

A találkozó célja a véleménycsere volt. Ahogyan a Portugál KP 
képviselője fogalmazott, most a legfontosabb, hogy hallgassuk 
egymást és fi gyeljünk egymásra. Nem határozatokat kell elfo-
gadni, nem új szervezeteket kell létrehozni, hanem a megválto-
zott nemzetközi helyzetben egymás helyzetét kell jobban érteni, 
és a közös elemeket megtalálni.

A találkozón véleménycsere folyt az európai helyzetről és az 
egyes országok helyzetéről. Thürmer Gyula beszéde számos na-
gyon fontos elemet tartalmaz. Fontos, hogy olvasóink is képet 
kapjanak róluk.

Európa már „nem gyönyörű nő”

1984-ben Varga Miklós, egy magyar zenész írt egy dalt, amely na-
gyon népszerű lett. Kelet-Európa népei akkoriban az Európai Házról, 
az Európai Unióról álmodtak – kezdte beszédét a Munkáspárt elnöke.

Európa a gyönyörű nő, írta Varga. „Magából ad, ha enni 
kérsz, Testével véd, amikor visszatérsz.” A művész kife-

jezte a reményét, hogy Európa mindig büszke és gyönyörű marad. 
„Nagyon kérlek, becsüld meg őt, A vén Európát, a gyönyörű nőt!”

Sajnos, ma már azt kell mondanunk, hogy Európa, de legalább-
is az Európai Unió se nem gyönyörű, se nem büszke. Nőnek is 
aligha lehet nevezni.

Az európai kapitalizmus válságban van

A 2008-as válság súlyos csapást mért az európai kapitaliz-
musra. Aláásta az európai középosztályok gazdasági és társa-
dalmi pozícióját. Kiélezte a nyugat-európai és a kelet-európai 
tőkés erők közötti viszonyt. 

2015-ben a tömeges migráció újabb csapást jelentett az eu-
rópai kapitalizmusra. A migránsok beengedése komoly válto-
zásokhoz vezetett az európai társadalmakban és tovább növelte 
Nyugat és Kelet-Európa között a feszültséget.

2019-ben a koronavírus tovább mélyítette a válságot. Meg-
mutatta, hogy az európai intézmények nem képesek nagy vesz-
teségek nélkül kezelni olyan kihívásokat, mint a járvány.

Nyilvánvalóvá váltak az Európai Unión belüli feszültségek 
is. A nyugat folyamatos támadásai a lengyel és a magyar kor-
mány ellen jelezték, hogy a dolgok nagyon nincsenek rendben.

Az EU mai politikája az ukrajnai háború kapcsán az EU mélyü-
lő válságát is jelzi. Az EU szankciós politikája felér a gazdasági 
és politikai öngyilkossággal. Az EU már nem ura önmagának. 
Az EU úszik az USA által gerjesztett hullámokon. Nem meri 
vállalni a nyílt háborút, valószínűleg nem is lenne rá képes. A 
gazdasági szankciókkal viszont önmagát lövi lábon. A követ-
kezményeket nem nehéz előre látni: drámai infl áció, tömeges 
munkanélküliség, tömeges szegénység.

Az Európai Uniót nem lehet megreformálni. Illúzió a reform-
ban hinni. A mostani háború nem menti meg az EU-t, nem gyor-
sít fel semmilyen reformot, hanem tovább mélyíti a válságot.

Az európai kapitalizmus válságban van. Ez nem kérdés, ez tény! 

A kérdés az, hogy az európai kapitalizmus túléli-e a mostani 
válságot vagy sem. A kérdés az, hogy a tőkeellenes erők, az eu-
rópai dolgozó tömegek elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy alap-
vető és radikális változásokat hajtsanak végre Európában.

Ma még nem ismerjük a háború minden következményét. De 
egyet biztosan tudunk: ez nem két ország magánháborúja.

Ez az Egyesült Államok háborúja Oroszország ellen. Ez az 
Egyesült Államok háborúja a Kínai Népköztársaság ellen. 
Ez a neoliberalizmus háborúja a világhatalomért.

A kapitalizmus megmentése 
vagy szocialista forradalom?

Az európai tőkés erőknek két receptjük van a kapitalizmus meg-
mentésére. A neoliberális erők Európai Egyesült Államokat 
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akarnak, és alárendelni mindent a pénzügyi tőkének. Úgy vél-
jük, hogy ez az út katasztrófát jelentene Európa népei számára.

A konzervatív erők a független nemzetek Európai Unióját 
tekintik megoldásnak. Olyan Európát képzelnek, amely a ha-
gyományos értékekre és az államkapitalizmus módszerére tá-
maszkodik. Amíg a liberális modell egyértelmű katasztrófa len-
ne, a konzervatív modell pozitív lehetőséget jelentene Európa 
népei számára. Kérdéses azonban, hogy a konzervatív erőknek 
van-e, lesz-e elég erejük megvalósítani.

Az Egyesült Államok azokat támogatja, akik hajlandók az 
európai nemzetek érdekeit alárendelni a liberális tőke érde-
keinek. Azok mellé áll, akik elfogadják az USA uralmát és ezt 
képesek ráerőltetni saját nemzetükre.

Rendkívüli helyzetben vagyunk, mert a világ változik. Egy-
részt, előállhat olyan helyzet, hogy az Európai Unió, az európai 
kapitalizmus erődítménye összeomlik. Nem ma, nem holnap, de 
még a mi életünkben.

Másrészt, nincs garancia arra, hogy a jelenlegi háború nem ter-
jed tovább és Európa népei nem kerülnek világháborúba. Még 
nincs világháború, de már egyre több minden jelzi a lehetőségét.

Harmadrészt, a migráció, kiegészítve most már az ukrán milli-
ókkal, darabokra tépi Európát. Valahogy úgy, mint a történelmi 
népvándorlás idején. Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de tudjuk, 
hogy így is lehet.

Az Európai Unió és Oroszország kiegyezésére van szükség. 
Erre van lehetőség. Oroszország soha a történelemben nem 
akarta Európát lerohanni.

Új típusú európai integrációra van szükség. Olyanra, amely 
demokratikus és a népek kölcsönös előnyeire épül.

A transzatlanti láncoktól mentes új Európára van szükség. 
Elég a NATO-ból, elég az amerikai csapatokból!

Realisták vagyunk. Tudjuk, hogy jelentős társadalmi változá-
sok nélkül nem lehet ilyen Európát teremteni.

De tudjuk azt is, hogy a tőkeellenes erők egyre erősebbek. Ha 
nem így lenne, ha nem erősödnénk, ha nem jelentenénk potenci-
ális kihívást a tőke erőivel szemben, oda se fi gyelnének ránk. De 
a tőke ma meg akar semmisíteni bennünket. Mindannyiunkat!

Miért tiltják az EU számos országában a sarló-kalapácsot? Mi-
ért mossák ki az emberek emlékezetéből a szocializmus emlé-
két? Ennek egy oka van. Az út végén, amelyen az emberiség 
halad, egy szó van kiírva: SZOCIALIZMUS.

Nincs más utunk, mint a szocializmus, és nem is lehet más! 
Úgy, munkára fel, csináljuk!

Magyarország – nem vagyunk Nyugat-Európa

Tudom, hogy az Európai Parlamentnek megvan a véleménye 
Magyarországról, és különösen az Orbán-kormányról. Azt is 
tudom, hogy az Európai Bizottságnak is megvan a saját véle-
ménye. Végezetül azt is tudom, hogy a magyar kormánynak is 
van véleménye, és ez a vélemény nem esik egybe az európai 
intézmények értékelésével – mondta Thürmer Gyula a magyar 
helyzet ismertetésekor.

Én a Magyar Munkáspártot képviselem, mi a magyar dolgozók, 
a magyar nép szemszögéből vizsgáljuk a magyar eseményeket. 
Nem az én dolgom bírálni az EU-s véleményeket, de nem fel-
adatom a magyar kormány álláspontjának védelme sem.

Engedjenek meg néhány előzetes megjegyzést. Ha 
kicsit is objektívek akarunk lenni, és a tényleges 

A  E  P   B



88

helyzetet akarjuk látni, akkor néhány tényt nem szabad szem 
elől téveszteni,

Magyarország nem nyugat-európai ország. Különböztünk 
Nyugat-Európától a múltban is, és ezek a különbségek nem tűn-
tek el. Mi nem vagyunk se rosszabbak, se kevésbé civilizáltak, 
mi egyszerűen mások vagyunk.

Magyarország korábban szocialista ország volt. Ez lényeges 
eltérés a nyugat-európai országoktól, amelyek hallottak és eset-
leg álmodtak is a szocializmusról, de sohasem éltek benne.

Hasonlítunk egymásra, de ahogyan Kínában mondják, nem 
egyforma cipőt hordunk.

A második megjegyzés az EU Magyarországgal kapcsolatos 
politikájára vonatkozik. A nyugat erőltetheti, hogy fogadjuk 
el a nyugati életmodellt. Nyomást gyakorolhat Magyarországra, 
hogy adjuk fel kapcsolatainkat Oroszországgal és Kínával.

Igen, ez lehetséges! Különösen most, amikor háború van. A nyu-
gat egyre nagyobb nyomást gyakorolhat Magyarországra.

De a nyugat ezzel óriási hibát követne el. Egy, a nyugati modell 
átvétele drámai szociális problémákat idézne elő, sőt társadalmi 
lázadáshoz vezethetne. Ki lenne képes kezelni ilyen kihíváso-
kat? Melyik tőkés erő? Vagy azt akarja a nyugat, hogy Magyar-
ország a fasizmus felé sodródjon?

És még valami. Ha az EU nem ismeri el, ha nem fogadja el, 
hogy Magyarország nem alárendelt fi gurájuk az EU-ban, akkor 
az EU maga fogja az eurázsiai integrációk karjaiba lökni Ma-
gyarországot.

Az EU ezt tette a Belarusz Köztársasággal. Belarusz független 
ország akart lenni az EU és Oroszország között. Az EU viszont 
meg akarta változtatni a belarusz rendszert és átvinni Belaruszt 
a nyugati táborba. Mi az eredmény? Belarusz ma közelebb áll 
Oroszországhoz, mint bármikor korábban.

Magyarország egy stabil tőkés ország. A konzer-
vatív Orbán-kormány 2010 óta vezeti az országot. 

Mi történt 2010-ben?

A 2008-as válság súlyos csapást mért 
Magyarországra. Radikálisan visz-
szaesett a gazdaság, tömegessé vált a 
munkanélküliség, az egekbe szöktek 
az árak. Az emberek elégedetlensége 
napról napra nőtt. A magyar emberek 
többségének nem voltak egyéni megta-
karításaik és más eszközeik a túlélés-
re. Magyarország belső stabilitása, a 
kapitalizmus zavartalan fejlődése ve-
szélybe került.

Akkoriban a Magyar Szocialista Párt 
kormányozta az országot koalícióban a 
liberális Szabad Demokraták Szövetsé-
gével. Világossá vált, hogy az IMF és az 
EU által diktált neoliberális politika, a 
„mindent a piac dönt el” szemlélet drá-
mai következményekkel fog járni. Bebi-

zonyosodott, hogy a kormány erőszak alkalmazása nélkül nem 
képes a rendet fenntartani.

2010-ben hatalomra került az Orbán Viktor vezette Fidesz. Mit 
tettek ők? Bevezették az államkapitalista politikát. Ez azt jelen-
tette, hogy az állam beavatkozott a piaci folyamatokba. Ennek 
keretében ipari üzemeket, bankokat vettek állami tulajdonba. 
Államosították egyebek között az energiaellátást, a közlekedést, 
a hadiipart.

Orbán miniszterelnök felismerte, hogy nem lehet folytatni 
az emberektől való folyamatos elvonásokat, mert ez tömeges 
elégedetlenséghez, sőt társadalmi forradalomhoz vezethet. 
Adni kell az embereknek! Orbán is a szocializmusból jött, és 
értette, hogy az osztályharc messze nem a múlté. Nagyon is 
jelen van!

Az Orbán-kormány az évek során sok mindent adott az embe-
reknek. Emelte a minimálbéreket, alacsonyabb szinten tartja az 
energiaárakat, ingyenes tankönyvekkel és más programokkal 
segíti a családokat. Az Orbán-kormány nem adott annyit, mint 
amennyit mi adtunk volna, de eleget adott ahhoz, hogy az em-
berek befogják a szájukat.

Egyidejűleg új törvényeket fogadtak el a szakszervezetekről, a 
sztrájkról, amelyek jelentős mértékben korlátozták a dolgozó tö-
megek lehetőségeit.

Az eredmény ismert. A magyar kapitalizmus túlélte a 2008-
as válságot, túlélte a 2015-ös migrációt és a 2019-21-es ko-
ronavírust is. Magyarországon nincsenek nagy sztrájkok, 
nincsenek nagy tüntetések sem.

A magyar kapitalizmust a konzervatív tőkés erők stabilizál-
ták. A liberális erők az USA és az EU liberális erőinek támo-
gatása ellenére nem tudtak visszatérni a hatalomba.

A liberális erők minden kérdésben támadják az Orbán-kor-
mányt. De világosan kell látni, hogy ez a liberálisok küzdelme 
a konzervatív erők ellen, és nem a tőkeellenes, népi erők harca a 
tőkés kormány és a kapitalizmus ellen. Ugyanazon tőkés ország 
különböző osztagai küzdenek egymás ellen.
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Mi a holnapért felelünk

A stabilitás azonban nem örök. A dolgok változnak. A világ 
változik. Nem valószínű, hogy holnap vagy holnapután szocia-
lizmus lesz Magyarországon. De ha meginog az európai kapita-
lizmus épülete, az meg fogja rázni a magyar kapitalizmust is. A 
dolgok gyorsan, radikálisan megváltozhatnak Magyarországon.

Elképzelhető, hogy összeomlik az Európai Unió. Talán nem ma, 
de még a mi életünkben.

Elképzelhető, hogy az ukrajnai háborút nem lehet lokalizálni 
és globális háborúvá, azaz világháborúvá alakul át. Két-három 
éve, amikor a kelet-európai háború lehetőségéről beszéltem, so-
kan kinevettek. Most, tessék, itt van a háború! Ez még szeren-
csére nem világháború, de könnyedén válhat azzá.

Továbbra is létezik a migráció problémája. Az EU nem oldotta 
meg, a migránsok jönnek. És most már 7 milliót is elér az uk-
rajnai menekültek száma. Európa még nem is tudja, hogy mi 
minden történhet.

Mi látjuk a magyar kapitalizmus gyenge pontjait. A magyar ka-
pitalizmus jelentős mértékben függ a külföldi tőkétől. 

A magyar vállalatok a kormány segítségével túlélték ugyan a ko-
ronavírust, de legyengültek. Semmilyen garancia sincs arra, hogy 
képesek lesznek túlélni az ukrajnai háború következményeit is.

A magyar kapitalizmus gyenge pontja az is, hogy az emberek 
szegényebbek, mint Nyugat-Európában. Egy jelentős gazdasági 
sokknak sokkal nagyobb következményei lehetnek Magyaror-
szágon, mint Nyugat-Európában.

A magyar emberek közül sokan kezdik elveszíteni illúzióikat az 
EU-val kapcsolatban. 18 év telt el Magyarország EU-csatlakozása 
óta, és még meg sem közelítjük a német vagy osztrák béreket. 

Mi, a Munkáspárt három évtizede a magyar dolgozókat, a magyar 
népet szolgáljuk. Az emberek maguk mondják: ti igaz hazafi ak 

vagytok. Szeretünk titeket, de most nem sza-
vazunk rátok. Még nem jött el a ti időtök.

Meggyőződésünk, hogy a mi időnk is eljön. Ha 
a helyzet megváltozik, a jövő fejleményeiért 
már mi leszünk felelősek. Rajtunk múlik, hogy 
lesz-e elég tudásunk és képességünk felvilá-
gosítani, mozgósítani és szervezni a tömegek 
harcát a szocializmusért. Attól a perctől kezdve 
a szocializmus sorsa a mi kezünkben van.

Egyetértés a fő kérdésekben

A tanácskozáson részt vevő pártok hasonló 
vagy azonos módon ítélték meg az európai 
helyzetet. Többen fejezték ki egyetértésü-
ket a Munkáspárt azon véleményével, hogy 
óriási a kommunista és munkáspártok fe-
lelőssége. Egyetértés volt abban is, hogy 
hatékony együttműködésre van szükség. 
A döntő most a véleménycsere, az egymás 
iránti bizalom erősítése.

Többen fejezték ki egyetértésüket azzal kapcsolatban is, amit 
Thürmer Gyula a fasizmusról mondott. Európa elfelejtette, hogy 
mi a fasizmus és most tehetetlen az ukrán fasizmussal szemben.

A Belga Munkapárt képviselője elmondta, hogy az égető gazda-
sági problémák ellen kell fellépnünk. Akciók kellenek az áreme-
lések leleplezésére és blokkolására.

Az AKEL képviselője is úgy vélte, hogy hatósági árak beveze-
tését kell követelni minden alapvető árucikkre. Elmondta, hogy 
a háború miatt drasztikusan visszaesett a turizmus. Az EU gya-
korlatilag kitiltotta az orosz turistákat az EU-ból. Ez súlyos csa-
pást mér Ciprusra.

Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának küldötte elmond-
ta, hogy az infl áció már 15 százalék, nő a szegénység. A párt 
alternatívát kínál a kapitalizmussal szemben. Együttműködésre 
törekednek más baloldali erőkkel.

Finnországot teljesen elzárták Oroszországtól, hangzott el a 
fi nn párt beszédében. A fi nn társadalom megosztott a NATO-
tagság kérdésében, de 60 százalék támogatja. A társadalomban 
nő az oroszellenesség, s ez zavart okoz a baloldalon is.

A német tőkésosztály a második világháború óta először nyíltan 
a háború és a fegyverkezés oldalára állt – emelte ki a német párt 
képviselője. Az ukrajnai háború jó ürügy a német militarizmus 
újjászületésére. A békemozgalom is hanyatlik, sokan fogadják 
el az orosz veszély gondolatát.

A portugál tőkésosztály a háború tényét is arra használja, hogy 
eltörölje az 1974-es forradalom vívmányait, megvonja a demok-
ratikus jogokat. Nő az infl áció, a létbizonytalanság – mondta el a 
Portugál KP képviselője. Fel kell mutatnunk a szocializmus alter-
natíváját és ezt össze kell kötni az emberek mindennapi gondjaival.

Az olaszok többsége ellenzi a háborút – értékelte a Rifondazione 
küldöttsége. Ellenzik Ukrajna felvételét a NATO-ba. 
Az olasz párt együttműködést keres mindenkivel, 
aki ellenzi a NATO-t, a háborút.
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A. Csehov: A buta francia
Oroszország nem olyan, mint a nyugat. Más! A nyugat ezt nem 
érti, nem akarja érteni. Nem ma kezdődött, régen is így volt, de 
ma újra és újra szembesülünk a nyugat értetlenségével. Ráadásul 
veszélyes helyzetben.

Anton Pavlovics Csehov (1860-1904) a nyugat zavaros értetlen-
ségének humoros oldalát fogta meg novellájában. Oroszország 
Napján olvassák el, talán jobban megértjük, hogy miért is más 
Oroszország.

Reggelizni akart Henri Pourquoi, a Hintz-testvérek cirkuszá-
nak bohóca, így betért a moszkvai Tyesztov-vendéglőbe.

– Kérek egy consommé-t! – mondta a pincérnek. 

– Bevert tojással méltóztatik vagy anélkül? 

– Nem, tojással túl nehéz lenne. Esetleg két-három pirítóst 
tegyen mellé…

Az erőlevesre várva Pourquoi körbenézett. Az első, amire fi -
gyelmes lett, egy testes, jóságos tekintetű úr volt, aki a szom-
széd asztalnál éppen palacsintaevéshez készülődött.

„Milyen sok palacsintát adnak az orosz éttermekben! – gon-
dolta magában a francia, látva, hogy a szomszédja olvasztott 
vajjal ízesíti meg a palacsintát, gazdagon, már az ötödiket! 
Képes egy ember ennyi tésztát megenni?”

A szomszéd a vajjal megkent palacsintákra kaviárt tett, majd 
félbe vágva őket, gyorsan lenyelte. Öt perc sem kellett hozzá…

– Pincér! – szólt oda a pincérnek. Még egy adagot, de gyor-
san! Micsoda adagok ezek? Hozzál rögtön tízet vagy tizen-
ötöt a palacsintából! Halat hozzá, füstölt tokhalat, lazacot 
vagy hasonlót!

„Furcsa – gondolta Pourquoi és tovább szemlélte szom-
szédját. Megevett öt palacsintát és még kér! Persze, az 
ilyesmi nem ritka… François nagybátyám Bretagne-ból 
egyszer fogadásból megevett két tányér levest és öt bárány 
fasírtot… Azt mondják, az is valamilyen betegség, ha sokat 
eszik valaki…”

A pincér egy palacsintahegyet rakott a szom-
szédja elé és két tányérban fehér füstölt tokhalat 

és vörös lazacot. A jóságos tekintetű úr megivott egy pohárka 
vodkát, harapott hozzá egy kevés lazacot és nekilátott a pala-
csintának. Pourquoi csodálatára sietve ette egymás után a pa-
lacsintákat, szinte meg se rágva, mintha farkaséhes lenne…

„Világos ügy. Ez egy beteg ember – gondolta a francia. Csak 
nem gondolja ez az eszeveszett, hogy meg lehet enni egy 
hegynyi palacsintát? Még hármat megeszik, és a gyomra úgy 
telítődik, hogy oda már más nem fér. De fi zetnie majd az ösz-
szesért kell!”

– Még kaviárt, hallod-e! – szólt oda a szomszéd a pincérnek, 
a szalvétával gondosan megtörölve a vajtól fénylő ajkát. Egy 
pár újhagymát se felejts el hozni!

„Na, de kérem… a palacsintahegy fele már eltűnt  – szörnyül-
ködött a bohóc. Te jóságos isten, megette az összes lazacot? 
De hát ilyen nincs! Az ember gyomrát a végtelenségig lehet 
nyújtani! Nem, ez lehetetlen! Bármennyire is nyúlik az em-
ber gyomra, a hasából nem jöhet ki… Ha ez az úr nálunk élne 
Franciaországban, isten bizony a cirkuszban mutogatnák, jó 
pénzért! Te jó ég, a hegyből már nem maradt semmi!”

– Egy üveg Nuit-Saint-Georges-t, de szaporán! – mondta a 
szomszéd, miközben elvette a pincértől a kaviárt és az új-
hagymát. De nehogy hidegen hozd! Várj, mit is még? Talán 
még egy adag palacsintát, az jó lesz, de szedd a lábad!

– Máris, nagyságos uram…A palacsinta után mit méltóztatik 
parancsolni?

– Valami könnyűt! Szólj a szakácsnak, szoljánkát csináljon 
nekem kecsegéből! A többit még meggondolom. Na, egyik 
lábad itt, a másik ott!

„Lehet. hogy álmodom? – csodálkozott magában a bohóc, és 
hátradőlt a székén. – Ez az ember meg akar halni! Nem lehet 
büntetlenül ennyit enni! Végezni akar magával, lerí az arcá-
ról! De hogyhogy nem veszik észre a pincérek? Nem látják, 
hogy mennyit eszik? Nem, ilyen nincs!”

Pourquoi magához intette a pincért, aki a szomszéd asztalnál 
szolgált fel, és halkan megkérdezte:

– Figyeljen ide, miért ad ennek a szerencsétlennek ennyi 
ételt?

– Mit méltóztatik akarni? Az uraság ezt rendelte. Hogyhogy 
ne hozzam ki neki? – csodálkozott el a pincér.



1111
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna

Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146

A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél igényelhető.

– Na de, ember, ez az úr egész este itt ülhet és rendelhet újra 
és újra! Ha magának nincs bátorsága nemet mondani neki, 
akkor hívja ide a főpincért, vagy rögtön a rendőröket!

A pincér elvigyorodott, megvonta a vállát és otthagyta 
a franciát.

„Vademberek ezek! – háborodott fel a francia.  – Még örül-
nek is, hogy bejön egy őrült öngyilkosjelölt, nem számít 
semmi, csak itt költse el a pénzét! Nem érdekes, hogy egy 
ember meghal, csak a bevétel meglegyen estére!”

– Rend aztán tényleg nincs! – fordult a szomszéd dörmögve 
a franciához. Nem bírom elviselni, hogy a fogások között 
ennyit kelljen várni! Két fogás között várjak félórát? Hát 
micsoda világ ez? Elmegy az ember étvágya és még el is 
kések... Már három óra van és engem ünnepi ebédre várnak!
– Pardon, monsieur – sápadt el Pourquoi – de hát Ön éppen 
ebédel.

– Miről beszél maga? Miféle ebédről? Ez csak egy reggeli, 
egy kevéske palacsinta, semmi több!

A szomszéd jó étvággyal látott neki a szoljánkának. Csor-
dultig töltötte a mély tányért, megszórta egy kis cayenne-i 
borssal és el kezdte kanalazni.

„Szerencsétlen…  – gondolta szörnyülködve a francia. – Ez 
az ember vagy beteg vagy nem is tud a veszélyes állapotáról, 
vagy nagyon is tudatosan csinálja. Világos, öngyilkos akar 
lenni… Ha tudtam volna, hogy ilyen incidens vár rám, a vi-
lág minden kincséért se jöttem volna be. Én ezt nem bírom 
idegekkel!”

A francia sajnálkozva fi gyelte 
szomszédja arcát, várva, hogy 
bármelyik pillanatban begör-
csölhet az egész teste, ahogy 
szegény François bácsival is 
előfordult egy-egy veszélyes 
fogadás után.

„De ez egy láthatóan intelli-
gens, fi atal ember, teli ener-
giával – gondolta a francia a 
szomszédját vizsgálva. Bizo-
nyára nagy hasznára van a ha-
zájának. Fiatal felesége lehet, 
gyerekei… A ruhájáról ítélve, 
tehetős ember, elégedett lehet 
az életével. De akkor miért 
szánta rá magát egy ilyen ször-
nyű lépésre? Nincs más módja 
a halálnak? Ennyit érne csak 
egy emberi élet? Undorító, em-
bertelen dolog itt ülni, és csak 
nézni, hogy a halálba készül! 
Segítenem kell neki! Talán 
még nem késő! Még meg lehet 
menteni!”

Pourquoi felállt és határozottan a szomszédjához lépett.

– Ne haragudjon, monsieur – fordult csendesen, szinte lopa-
kodva a szomszédjához.  – Nincs szerencsém ismerni Önt, de 
kérem, higgye el, a barátja vagyok. Lehetek Önnek bármiben 
a segítségére? Gondolja csak meg, Ön még fi atal, felesége 
van, gyermekei...

– Nem értem Önt! – habogta a szomszéd tágra nyitott sze-
mekkel nézve a franciára.

– Nem kell titkolóznia, monsieur! Én tisztán látom, hogy 
mire készül… Ön olyan sokat eszik, hogy vak is látja, mi a 
szándéka…

– Ki eszik sokat? Én? – csodálkozott el a szomszéd. Na elég eb-
ből! Már miért ne ehetnék, amikor reggel óta semmit se ettem?

– De hát Ön borzalmasan sokat eszik…

– Mi köze hozzá? Maga fog fi zetni? Mit izgul? Egyáltalán nem 
eszek sokat. Nézzen körül! Annyit eszek, mint bárki más!

Pourquoi körbenézett, és elszörnyülködött. A pincérek egy-
mást lökdösve hordták a palacsintahegyeket. Az asztaloknál 
ülők falták a palacsintákat, a kaviárt, a lazacot. Ugyanolyan 
étvággyal és elszántsággal, mint a jóságos tekintetű úr. 

„Felfoghatatlan ország ez! – gondolta Pourquoi kifelé menet 
a vendéglőből. Nem csak a klímájuk leírhatatlan, de a gyom-
rukkal is csodákat tesznek! Micsoda egy ország! Felfogha-
tatlan ország!”
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