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Petőfi 



 

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

Petőfi 
örül az elit, de ugyanaz a NATO olyan háborúkba 
visz, amelyek nem állnak a magyar nemzet érdeké-
ben. Sőt az ilyen koalíciós háborúk ugyanúgy nemzeti 
tragédiához vezethetnek, mint 1918-ban és 1945-ben.

Az EU-ról, az EU okozta csalódásokról még bát-
rabban beszélnek az elit képviselői. Lassanként fel 
kell kötnöm a gatyát, ha jobban akarom bírálni az 
EU-t, mint a Fidesz egyik-másik vezetője. Magyar-
ország nem egyenlő és nem is egyenjogú partner az 
EU-ban. A rendszerváltó elit és az EU vezető köre-
inek kiegyezése nem változtatta meg Magyarország 
helyét, továbbra is a nyugat nagy országai dirigálnak.

A covid, a gazdasági válság és most az ukrajnai há-
ború világosan jelzik, hogy új megoldásokat, új utakat 
kell keresni.  Legyünk igazságosak! Az Orbán-kor-
mány keresi ezeket. A NATO-val nem kötekednek, de 
a magyar fegyverkezéssel, a NATO-akciókban való 
részvétellel, a magyar terület háborús előkészítésével 
igyekeznek növelni Magyarország fontosságát, és va-
lahogy megúszni Magyarország közvetlen részvételét 
a háborúban. A baj az, hogy ez aligha lesz elég. A ma-
gyar történelem e téren is keserű leckékkel szolgál.

Az EU-val komoly csatákat vív az Orbán-kormány. 
Nem sok adujuk van, de azokat bátran használják. 
Mindent azonban nem lehet megvétózni, és nem is 
akarnak ezzel élni, mondván, hogy ugyanazon család 
tagjai vagyunk. Az Orbán-kormány most olyan belpo-
litikai engedményeket vállalt be az EU-pénzekért cse-
rébe, amelyeket pár éve biztosan nem tettek volna meg.

Jó dolog az a szándék, hogy Magyarország a nyugati 
integrációk tagjaként hidakat építsen kelet felé. A nyu-
gat egyre kevésbé tolerálja az Oroszországgal és Kíná-
val kapcsolatos lépéseket. Ez is jelzi, hogy előbb vagy 
utóbb radikális döntéseket kell hozni, és új barátokat 
kell keresni, vállalva annak minden következményét.

Az idén nem csak Petőfi  születésének kétszázadik 
évfordulóját ünnepeljük. Márciusban lesz kettőszáz 
éve annak, hogy megszületett gróf Andrássy Gyula. 
Egyidős Petőfi vel, de nem osztozik a költő sorsában, 
nem lesz a haza mártírja. Ő lesz a kiegyezés utáni 
magyar miniszterelnök, később pedig az Osztrák-
Magyar Monarchia külügyminisztere.

 Petőfi  a forradalom jelképe, Andrássy a reál-
politika megtestesítője. Mindketten történelmünk 
nagyszerű személyiségei. Petőfi  forradalmi követ-
kezetessége nélkül aligha vívjuk ki méltó helyünket 
a formálódó új világban. Andrássy reálpolitikája, az 
Oroszországgal való megegyezés politikája ma is 
utat kell, hogy mutasson.2

Kétszáz éve született Petőfi  Sándor. „A nagy költők 
nem véletlenül szólalnak meg...A nemzet, a nagy csa-
lád előre készülődik az eseményre. Előre kioktatja a 
dajkákat, akik az újszülöttet ápolni fogják, szájába 
adják az anyanyelv szavait” – írja Illyés Gyula gyö-
nyörű Petőfi -életrajzában.

A 19. század első fele új irányt adott a magyarság-
nak. Az ország lassan, fájdalmasan, de kezd kisza-
kadni a feudalizmusból és elindul a kapitalizmus felé. 
Megszületnek a reformkor nagy alkotásai, a Nemzeti 
Múzeum, a Lánchíd, a Tudományos Akadémia, a ba-
latoni hajózás és sok minden más.

De mindenki tudja: Magyarország nem független, az 
osztrákok uralkodnak felettünk.  És a nagy kérdés: si-
kerül-e, lehet-e jó háromszáz év után, a török és osztrák 
uralom után ismét független Magyarország?  „A nép új út 
előtt állt, szomjasan a szóra és a jelre” – mondja Illyés.

Petőfi  maga a jel. Petőfi  a radikális, neki nem elég 
a reform, neki forradalom kell. Neki nem elég a meg-
egyezés az osztrák császárral, neki függetlenség kell. 
Neki nem elég a „jó király”, neki köztársaság kell. 
„Hiába ömlik, hősök, véretek, Ha a koronát el nem 
töritek” – mondja, és jön a híres mondat: „Akasszá-
tok föl a királyokat!”

Petőfi  a jel, sőt a jelkép, de nem ő irányítja az ese-
ményeket. Petőfi  a plebejus költő, Batthyányi, a mi-
niszterelnök gróf, Széchenyi is gróf, az arisztokráciát 
zavarja a népi radikalizmus. Görgey védi a táborno-
kok méltatlan támadásaitól. Bem óvja a költőt, de a 
hősi haláltól nem tudja megvédeni. Petőfi  26 évesen, 
1849 nyarán halhatatlanná lesz.

Kétszáz éve született Petőfi  Sándor. Köztársasági el-
nökünk becsületére váljék, hogy újévi köszöntőjét Petőfi  
szavaival kezdte: „Isten csodája, hogy még áll hazánk”.

Bízzunk benne, hogy a Petőfi -évforduló ezzel nem 
véget ér, hanem csak kezdődik. Bízzunk benne, hogy 
a magyar elit nem kipipálandó eseménynek tekinti, 
hanem legalább megpróbál meríteni Petőfi  hitéből, 
elszántságából, következetességéből.

Lássuk be! Ezekben az esztendőkben eldől Ma-
gyarország sorsa. A rendszerváltó elit harminc éve 
azt gondolta, hogy a szocializmus megdöntése után 
már egyenes út vezet az áhított fejlődéshez, jóléthez, 
nemzeti függetlenséghez.  Bent vagyunk a NATO-
ban, az EU-ban, jobbról álmodni sem lehet!

Ma már sokan tudják, sőt sokan elismerik még az 
elitből is, hogy a dolgok nem állnak ilyen ró-
zsásan. A NATO ugyan nem engedi a visz-
szatérést a szocializmushoz, és ennek nyilván 

Címlap fotó: Benczúr Gyula festménye, Petőfi  Irodalmi Múzeum gyűjteményéből
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„Szövetségbe forrt 
szabad köztársaságok, 
A nagy Oroszország 
kovácsolta frigy”

Kínában a legfőbb érték 
az ember, és a katona is 
ember!

Jól lehet lakni Zelenszkij-
szobrokkal?

Elment az ukránok esze

Az amerikai törvényhozás az állami alkalmazottak 
számára tiltani kívánja a TikTok elnevezésű kínai al-
kalmazás használatát. Arra hivatkoznak, hogy a kínai 
cég ily módon adatokat gyűjthet. Az nem zavarja az 
USA-t, hogy a Facebook és a többi amerikai alkalma-
zás bőségesen gyűjti az adatokat a világ minden táján.

Amit szabad a Facebooknak, 
nem szabad a TikToknak

December 30-án sok helyütt megemlékeztek 
a Szovjetunió megalakulásának 100. évfordu-
lójáról. A Szovjetunió a világ első szocialista 
állama volt 1922 és 1991 között. 15 tagköztár-
saságból állt, területe 22.4 millió négyzetkilo-
méter volt, lakossága 286 millió (1989).

Kuleba ukrán külügyminiszter azt követeli, 
hogy zárják ki Oroszországot az ENSZ-ből. 
Tárgyalni az oroszokkal akkor hajlandók, ha 
Oroszország vezetőit előbb nemzetközi bírósá-
gon elítélik. Az ukrán vezetőknek nyilvánvaló-
an elment az eszük!  Oroszország nélkül nincs 
és nem is lehet béke. Ukrajna egy nyugati 
bábállam, a nyugat kitartottja, Oroszország vi-
szont független állam, a nemzetközi élet egyik 
meghatározója tényezője.

A katona a legdrágább tényezője a mai háborúknak. Az 
USA ezért is kerüli a közvetlen beavatkozást az ukrajnai 
háborúba. Az ukrán elpusztulhat, de az amerikait meg 
kell védeni. A kínai Népi Felszabadító Hadsereg külön 
fi gyelmet szentel a katonai egészségügy fejlesztésének 
és erősítésének. Az egy katonára jutó orvosok és ápo-
lók száma felette van a nemzetközi átlagnak. Kínában a 
legfőbb érték az ember, és a katona is ember!

Ukrajnában a háborúból mindenki igyekszik hasznot 
húzni. Ki fegyvereket árul, ki a Magyarországon ingyen 
kapott konzerveket árusítja, ki valutával üzletel, ki a la-
kását adja bérbe mielőtt nyugatra megy sok milliós ko-
csiján. Van, aki Zelenszkij-szobrokban lát üz-
letet.  Lvov utcái ugyan romokban hevernek, de 
Zelenszkij-szobrot lehet kapni. (Fotó: Reuters)
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Meddig engedünk az 
EU-nak?

A mai Ukrajna teher 
Magyarország nyakában

A nyugat jólétét mi 
fi zetjük

Az illúzióktól meg kell 
szabadulni!

Olaszokkal megyünk 
a háborúba?

A magyar állam olyan állami szerveket hozott 
létre, amelyeket az EU követelt meg. Így jött 
létre az Integritás Hatóság, a Korrupcióellenes 
Munkacsoport, és a Belső Ellenőrzési és In-
tegritási Igazgatóság. Az EU durván beavat-
kozott a magyar állam működési rendjébe, a 
magyar belügyekbe, a  magyar kormány pedig 
tetszik, nem tetszik, lenyelte. Meddig tűrjük, 
hogy az EU döntsön a magyar nép helyett? Mi 
akad meg a torkunkon?

„A magyar építésgazdaság azonban ma még 
nyolcvan százalékban importalapú, ami azt 
jelenti, hogy amikor EU-s támogatásból 
építünk, a források jelentős része … rögtön 
visszaáramlik a támogató országokhoz…
Arra vállalkoztunk, hogy ezt a tendenciát 
megtörjük” – nyilatkozta a Mandinernek 
Lázár János építési és közlekedési minisz-
ter. 80 százalék! Elképesztően sok! A nyu-
gat jólétét mi fi zetjük. A kérdés az, hogy le 
lehet-e győzni az EU-ban az erős nyugati 
tőkét, vagy jobb lenne másutt, más partnere-
ket keresni. (Fotó: Lázár János: Az országot 
a válság alatt is építeni kell | Mandiner)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi 
miniszter december 23-án, pénteken Pápán 
találkozott Guido Crosetto olasz védelmi 
miniszterrel. A miniszter azért jött, hogy a 
Magyarországon szolgáló olasz katonákat 
köszöntse az ünnepen. Sajnos, magyar terü-
leten amerikai és más idegen katonák mellett 
olaszok is vannak. A két miniszter örömét 

fejezte ki, hogy a magyarországi 
NATO-harccsoport már készen 
áll a bevetésre, azaz a háborúra.

„Ukrajna csak addig tud 
harcolni, amíg az USA tá-
mogatja pénzzel és fegyver-
rel. Ha az amerikaiak békét 
akarnak, akkor béke lesz” 
– nyilatkozta a magyar mi-
niszterelnök a Magyar Nem-
zet karácsonyi számában. 
Az ukrán külügyminiszté-
rium visszaszólt: „Ukrajna háborús veresége, amit Orbán Vik-
tor közvetve szorgalmaz, Magyarország és a magyarok számára 
közvetlen orosz agresszióval fenyegetne”. Olcsó propagandadu-
ma! Oroszországnak nincsenek területi igényei Magyarországgal 
szemben. Oroszország nem veszélyt jelent Magyarország számára, 
hanem a sokoldalú, a magyar nemzeti függetlenségre épülő külpo-
litikai lehetőségét. A mai Ukrajna teher Magyarország nyakában, 
ami mélybe ránthat bennünket is.

„Olaszországban és Izraelben új kormány került hatalomra, 
mind a kettő szoros szövetségesünk, az amerikai republikánu-
sok pedig át tudták venni legalább a képviselőház vezetését. 
Jövőre választás lesz Spanyolországban és Lengyelországban 
is, és ha mindkettő jól alakul, valamint a 2024-es amerikai és 
EP-választás is jól alakul, akkor az egész nyugati politika más 
irányt vehet” – mondta Orbán Balázs, a kormányfő politikai 
igazgatója az Indexnek adott nagyinterjúban. (Index - Belföld 
- Orbán Balázs: Brüsszelnek jót tenne egy Integritás Hatóság) 
Ideje felhagyni az illúziókkal. Meloni, az új olasz miniszterel-
nök ugyan megváltoztatja a migránskérdés kezelését, de min-
den egyéb ügyben az EU-t követi. Az EU ma már nemzetek 
feletti szervezet, és ezt nem lehet visszacsinálni. Új európai 
együttműködésre van szükség.
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Le a háborúval! 
Szabadságot Koszovónak!

Munkáspárt: ne küldjünk 
katonákat Koszovóba!

Szolnok: Bencsik Mihály 
lett ismét a megyei elnök

50 éves a bejglitúra 
Siklóson

A közelmúltban létrejött Antiimperialista Platform 
Belgrádban 17 szervezet részvételével nemzetközi 
konferenciát és háborúellenes gyűlést tartott. Elfo-
gadták a szervezet Belgrádi Nyilatkozatát és külön 
határozatban követelték a NATO megszállás alatt lévő 
Koszovó felszabadítását. A rendezvényen részt vett a 
Munkáspárt küldöttsége is, Barabás György és Gál 
Péter, az Országos Elnökség tagjai.

A kormány engedélyezte, hogy „a Magyar Honvéd-
ség állományából legfeljebb 700 fő Hadműveleti 
Szintű Tartalék Erő Magyarország területén történő 
készenléti szolgálat ellátásával, aktiválást és lehívást 
követően legfeljebb 90 nap időtartamra a KFOR vagy 
az azt felváltó, NATO-vezetésű támogató műveletbe 
2023. december 31-ig kitelepíthető legyen” (Magyar 
Közlöny 2022. évi 218. szám). Magyarul ez azt jelenti, 
hogy egyes politikai és katonai vezetők nem férnek 
a bőrükbe, és minden áron háborúba akarják vinni 
Magyarországot. Csak a vak nem látja, hogy a NATO 
rendet akar tenni a Balkánon mielőtt nagy háborút in-
dít Oroszország ellen. A Munkáspárt tiltakozik a kor-
mány döntése ellen.

Idén ötvenegyedik alkalommal kelt útra december 
29-én a bejglitúra, vagy Tamás-túra. Száznál is 
többen vettek részt Siklóson a mára hagyomány-
nyá vált turisztikai eseményen, akik nem csupán 
eszem-iszommal akarták búcsúztatni az óévet. A 
képen a Baranya megyeiek kis csoportja, akik tel-
jesítették a túrát.

Karácsony előtt Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
is lezajlott a Munkáspárt megyei tagértekezlete. 
Tagjaink egyetértettek a kongresszus döntéseivel. 
A tagértekezlet döntése alapján a megyei elnök 
ismét Bencsik Mihály, a párt Országos 
Elnökségének tagja, a párt alelnöke lett. 
Gratulálunk!
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Olaszország megmentője vagy múló csillag?
Giorgia Meloni „Io sono Giorgia” című könyvéről

„Giorgia vagyok. Nő vagyok, anya vagyok, jobbolda-
li, keresztény és olasz!” Ezekkel a szavakkal robbant 
be az olasz, sőt az európai politikába Giorgia Meloni. 

„Io sono Giorgia”, azaz Giorgia vagyok című könyve 
az olasz Rizzoli kiadónál 2021 májusában jelent meg. 
Az első öt utánnyomásban 160 ezer példányt adtak el. 
Azóta további 13 alkalommal nyomták újra. 

45 évesen ő Olaszország első női miniszterelnöke.  
Manapság ugyan nem ritka, hogy nők emelkednek 
magas állami tisztségekbe, de Meloni története szinte 
mesébe illő. A középosztálybeli család gyermeke szi-
cíliai és római gyökerekkel 29 évesen parlamenti kép-
viselő, 31 évesen sportügyi miniszter a Berlusconi-
kormányban, és 16 év elteltével olasz miniszterelnök.

Meloni nem csak az első nő, aki beülhetett a minisz-
terelnöki székbe, de az első olasz miniszterelnök, aki 
megírta életét még a hatalomra jutás előtt. Ízléstelen-
ség lenne azt mondani, hogy az ötlet nem új, hiszen 
1925-ben volt egy német politikus, aki elmesélte életét 
és jó előre tudatta terveit.

Nem tudni, hogy Meloni ötlete volt-e vagy valamilyen 
spindoktoré. A könyv mindenesetre részévé vált az olasz 
médiaháborúnak. A szörnyű az lenne, ha ezentúl min-
den ambiciózus politikus könyvbe öntené addigi életét.

A könyvet nyugodt lelkiismerettel olvashatják a mese-
kedvelők, de azért nem árt, ha tudják: az ilyen törté-
netek mögött mindig nagy gazdasági és politikai erők 
állnak. Az olasz kapitalizmus nagy bajokkal küzd, 
és az olasz tőke meghatározó tényezői már-már csak 
valamilyen csodafegyverben bízhatnak. A csodafegy-
ver, az olasz kapitalizmus reménybeli megmentője 
most Giorgia Meloni.

A könyvet ajánljuk azoknak is, akik a magyar és olasz 
konzervatív gondolkodás közötti párhuzamokra kí-
váncsiak. Párhuzamok, sőt azonosságok is vannak. 
Egy könyvrecenzió ugyan nem vállalkozhat politi-
kai prognózisokra, de annyit elmondhatunk, hogy a 
könyv alapján nem lenne helyes túlbecsülni a magyar-
olasz szövetség lehetőségeit.

Magyarul nem jelent meg a könyv, úgyhogy a recen-
zió némi segítséget adhat a mai olasz és európai poli-
tika jobb megértéséhez is.

Mi vagy ki mentheti meg az olasz kapitalizmust?

A „csodafegyverre” most nagy szüksége van az olasz 
tőkének. Olaszország adósságállománya ma a GDP 
161 százaléka. A növekedés aggasztó: három éve még 

„csak” 134,8 százalék volt. A munkaképes 
lakossága 7,8 százaléka munkanélküli. A fi -
atalok között az arány 23,9 százalék.

Olaszországnak 60 millió lakosa van, de az évtized vé-
gére már csak 57 millió lesz. Olaszországban a halálozá-
sok száma már régen meghaladja a születésekét. Az eu-
rópai jóléti társadalom nem ösztönzi a gyermekvállalást. 

Közismerten óriási probléma a migráció. Jelenleg több 
mint 5 millió migráns hátterű ember van Olaszország-
ban. Óriási anyagi terhet jelentenek a költségvetésnek. 
A migráció jelenléte megváltoztatja az olasz városokat.

A tőkés politikai rendszer egyre kevésbé birkózik meg 
a problémákkal. Az elmúlt tíz évben hét kormány és 
hat miniszterelnök váltotta egymást. Többségük nem 
demokratikus választás, hanem kulisszák mögötti 
egyezkedés útján jutott hatalomra.

Az olaszok többsége stabilitásra, rendre, kiszámítható 
életre vágyik. Meloni győzelme a 2022 szeptembe-
rében hosszú idők óta először eredményez valóságos 
többségi kormányt.

Az olasz Golden Girl

Az angolszász nyelvterületen Golden Girl-nek hívják a 
fi atalon nagy sikert elérő nőket. Meloni kétségkívül ilyen.
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„Az olasz nemzetnek, az olasz népnek szüksége van 
egy erős jobboldali mozgalomra” – mondta Meloni. 
Ezt jelentette 2012-ben a Fratelli d’Italia, Olaszország 
Fivérei párt megalakítása. A párt a konzervatív és 
nemzeti értékek védelmét hirdette meg.

Meloni az őszinte, a népet értő és a néppel tartó poli-
tikus szerepére vállalkozott. Nem véletlen a könyvén 
szereplő kép sem. Giorgia vagyok, és a szemetekbe 
merek nézni!

„Meggyőződésem, hogy a jelenlegi nehéz helyzetből 
Olaszországot csak mi, olaszok húzhatjuk ki, egy 
kicsit több bátorsággal és változatlan szeretettel” – 
jelentette ki.

A többpárti választási rendszerben „nehezebb az 5 szá-
zalékot elérni, mint 5 százalékról 15-re emelkedni” – 
írja Meloni a könyvében.  Ez így igaz, mi is tudjuk.  

Meloni és csapata kétségkívül ért a modern politikai 
kommunikációhoz. 2012-ben indította el saját profi lját 
az Instagramon. Tíz év alatt 8 ezer követőből 1,3 mil-
lió lett! De mi azt is tudjuk, hogy ehhez nem elég az 
ötlet, sok munkatárs és főleg sok pénz kell. Az olasz 
tőke nyilvánvalóan nem sajnálta a pénzt az olasz poli-
tika új reménységétől.

Meloni mögé odaállt az európai politika egy része is. 
2020 szeptemberében ő lett az Európai Konzervatívok 
és Reformerek (ECR) pártcsalád elnöke. 

Tegyük hozzá – kellő szerénységgel – hogy a magyar 
Fidesz és személy szerint Orbán Viktor is mellé állt. 
2018 február 28-án Budapesten tett látogatást. A nyolc 
éve hatalmon lévő, és az európai ügyekben nagy csa-
tákat vállaló Orbán támogatása fontos volt. Magyar-
ország volt akkor a Visegrádi Együttműködés soros 
elnöke is.  2019 szeptemberében Orbán viszonozta a 
látogatást Rómában. Sokat beszéltek egy új európai 
konzervatív blokk létrehozásáról, de egyelőre nem 
látszik előrelépés.

Meloni könyvében nem beszél sem Magyarországról, 
sem Orbán Viktorról. Igaz, felidézi, hogy 2019-ben 
Orbán köszönetet mondott az olaszoknak azért, hogy 
1956-ban megírták az „Avanti ragazzi di Buda, avanti 
ragazzi de Pest” című dalt a budai és pesti „srácok” 
biztatására.

Unorthodox politika olasz módra

Meloni könyvében szól arról, hogy miként képzelik az 
olasz gazdaság és az olasz társadalom rendbehozata-
lát. Ne tessék meglepődni, mintha a magyar politikát 
hallanánk! 

Nem véletlenül! Meloni receptje is az államkapitalista 
modell, a nemzeti erőforrások mozgósítása. 

Hiány van? – teszi fel a kérdést.  A kérdés nem az, 
hogy helyeseljük-e a költségvetési hiányt vagy nem. A 
kérdés az, hogy a hiány mögött olyan nagy projektek 
állnak-e, amelyek jövőt teremtenek.

Meloni első intézkedései olyan gazdaság megterem-
tését irányozzák elő, amelyet mifelénk munkaalapú 
gazdaságnak hívnak. Munkát kell adni az emberek-
nek, és a munkát kell megfi zetni! Elég a politikai bé-
két szolgáló költséges szociális juttatásokból! Olasz-
országban a munkaképes lakosság 60 százaléka dol-
gozik csak, Magyarországon már 64 százalék.

A modern nemzet nem mondhat le arról, hogy a stra-
tégiai ágazatok, a közlekedés, az infrastuktúra állami 
kézben legyen, „Ne a magán monopóliumok határoz-
zák meg a stratégiai infrastruktúrát, hanem a nem-
zeti állam” – jelenti ki Meloni. Elfogadhatatlan, hogy 
Olaszország ma „az egyetlen olyan EU-tag, ahol a tele-
kommunikáció nem nemzeti tulajdonban van.” Kormá-
nya óriási beruházásokat tervez a vasútépítés, a kikötő-
építés, a hírközlési hálózatok fejlesztése terén. A szu-
pergyors internettel és a szupergyors vasúti szállítással 
kell segíteni az olasz vállalkozók versenyképességét.

Hadat üzennek a liberálisoknak

Meloni a liberalizmus ellen van. „Elfogadhatat-
lan az a gondolat, hogy bármit szabad megten-
ni” El lehet szakítani a gyereket az anyjától, el le-
het dönteni, hogy mások hogyan éljenek. Szabad a 
terhességmegszakítás és szabad a nem megváltoz-
tatása is. Szabad a kábítószer. De a liberálisok sze-
rint „a szabadságom nem terjed ki arra, hogy nemet 
mondjak minderre” – írja Meloni.

A liberalizmus és a konzervativizmus közötti hábo-
rú egyik meghatározó csatatere a közösségi média. A 
közösségi média ma már nem a tudáshoz való korlát-
lan hozzáférést szolgálja, hanem a liberális felfogás 
propagandaeszköze. A közösségi média mindenről 
leegyszerűsített, szabványosított értékelést ad, és ily 
módon az így sulykolt tételek válnak egy nemzetek 
feletti állam „alkotmányának pilléréivé.”

A konzervatív felfogás azt mondja, hogy védeni kell az 
identitásunkat, mindazt, ami meghatározza azt, hogy 
kik vagyunk. Ilyen identitási elem az ember neve, a 
nemi hovatartozása. De ilyen önazonosító elem a hit 
és a nemzeti hovatartozás is.

Meloni elköveti ugyanazt a hibát, amit a ma-
gyar konzervatívok is elkövetnek. Teljesen 
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elutasítja a szocializmust, a kommunizmust és kije-
lenti, hogy a liberálisok a mai kommunisták. 

A könyv jelentős teret szentel e bizonyíthatatlan té-
tel bizonyításának. A kommunizmus Meloni szerint 
elutasít mindenféle identitást, csak azonos emberek 
vannak, akik a társadalom marxista felfogását oszt-
ják. A kommunizmus szerinte nem ismeri el a nemze-
tet, és a Szovjetunióban a nemzetiségek áttelepítésével 
akadályozták a nemzeti tudat erősödését.

„A liberalizmus ma más eszközöket használ, de a cél 
ugyanaz” – jelenti ki.  A szovjet kitelepítési és áttele-
pítési gyakorlatot a liberálisoknál a migráció ösztön-
zése jelenti. A kommunisták vallásellenessége helyébe 
most a kereszténység háttérbeszorítása és az iszlám 
nyílt támogatása lép. A kommunisták nem tisztelték a 
családot, a mai liberálisok egyenesen szétverik.

Meloni is, hasonlóan a magyar konzervatívokhoz, 
mindig „baloldalról” beszél.  „A baloldal ma utópi-
át követ, a valóságot akarja egy olyan dobozba zárni, 
ahol szerinte minden tiszta, átlátható és megfelel az 
elveiknek” A baloldal ideológiája totalitáriánus, azaz 
kizár mindent, ami ellentmond a felfogásuknak.

A kommunista mozgalommal nem foglalkozik a szer-
ző, pedig Olaszországban a kommunista pártok fontos 
szerepet játszottak a történelemben. Fausto Bertinottit, 
az Olasz KP egykori főtitkárát ugyan dicsérő szavak-
kal illeti azért, hogy „mély megalapozottsággal” kép-
viselte elveit. Megjegyezzük, hogy Bertinotti hirdette 
meg, hogy „ma már nincs osztályharc” a tőkések és 
a dolgozó tömegek között, hanem „új európai politi-
kai kultúrára” van szükség. Bertinotti belebukott, de 
vele bukott a párt is. Az olasz Rifondazione 2008-ban 
kiesett a parlamentből és azóta sem tudott visszaka-
paszkodni. Bertinotti 2019-ben kijelentette: Meloni az 
olasz jobboldal jövője!

Meloni nem élt a szocializmusban, eltérően 
Orbán Viktortól vagy akár Vlagyimir Pu-
tyintól. Ez még nem baj, de Meloni könyve 

azt jelzi, hogy gyakorlatilag sem-
mit sem tud a szocializmusról. Így 
nem is érti meg, hogy a szocializ-
mus emléke ma is él Európa több 
országában, és sok ember érzi úgy, 
hogy a mai kapitalizmus nem oldja 
meg az emberek problémáit.

Ne reménykedjünk 
új olasz külpolitikában!

Meloni könyvében rögzíti elképze-
léseit az olasz külpolitika néhány 
területéről.  Az Egyesült Államok-
ról szólva kijelenti: „Nem az a kér-
dés, hogy az USA mellett vagy az 
USA ellen vagyunk. Meg kell érte-
ni, hogy együtt kell keresnünk és 
együtt kell megnyernünk a jövőt.” 
Elég világos beszéd, nem de?

Igaz, hozzáteszi: Biden rendszeréhez aligha lehet hoz-
zászokni, de az idők változnak, Trump mögött jelentős 
választói erők állnak az USA-ban. Ilyesmit hallottunk 
már Tusnádfürdőn is, csak markánsabban és határo-
zottabban.

Meloni visszafogottságát az USA irányába nem kell 
készpénznek venni. Az amerikai nemzeti ünnepen 
nagyon is jól érezte magát, mondhatni feltűnően de-
monstrálta viszonyát az USA-hoz.

Miniszterelnökként nem tért ki az USA oroszellenes 
politikája elől. Támogatja Zelenszkij Ukrajnáját, kará-
csony előtt még római látogatásra is meghívta. Mind-
ez persze a könyvben nem szerepel.

„Olasz vagyok, de egyben európai is” – vallja Meloni, 
„Európa számomra mindig egy nagy remény volt.” 
Ilyen és hasonló gondolatok bőven vannak a könyv-
ben. „Európa a klasszikus gyökerek és a keresztény-
ség nélkül csak egy földrajzi fogalom lenne.” Ez is 
olyan vezérgondolat, ami hasonlóságot mutat fel a ma-
gyar konzervatív gondolkodással.

„Európa civilizációs és szolidaritási projekt, szabad 
európai népek uniója, amely az azonosságra épül, és 
képes nagy kérdésekre választ adni.” Meloni elutasítja 
az európai egyesült államok koncepcióját. Vallja, hogy 
a szuverenitás alapját a nemzetek, a demokrácia alap-
ját a népek adják. „Mi Európa konföderációs modell-
jében és nem föderációs modelljében hiszünk.”

A Berlusconi-kormány azért bukott meg, mond-
ja Meloni, mert „az olasz nemzeti érdekeket védte, 
nem fogadta el Németország és Franciaország vezető 
szerepét az EU-ban, és az EU egyik alapítójaként, a 
világgazdaság egyik fő tényezőjeként olyan szerepet 
akart, amely megfelel geopolitikai súlyának.”

A migráció ma Európa betegsége. Nem lehet minden-
kit beengedni, aki jobb életre vágyik. Egy megoldás 
van: az afrikai és ázsiai országok fejlődését kell se-

F  B     M
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gíteni, ami elejét veheti az elvándorlásnak. Az olasz 
munkaerőt pedig nem migránsokkal, hanem a szüle-
tések számának növelésével kell biztosítani. 

Meloni felvet egy fontos témát. „Nagy adósságunk 
van kelet-európai testvéreinkkel szemben, a visegrádi 
államokkal és a többi posztszocialista országgal szem-
ben.” Éppen ezért elfogadhatatlan a baloldal véleménye, 
mondja, hogy nem szabad beengedni az EU-ba senkit, 
aki nem osztja az ő felfogásukat. Meloni gondolata akár 
jó alapot is nyújthat ahhoz, hogy Olaszország és a vi-
segrádi négyek összefogjanak egy új EU megteremté-
séért. Kérdés, hogy Meloni tovább megy-e ezen az úton.

Meloni Európa-felfogása ugyanúgy korlátozott, mint 
sok más európai politikusé. Nem ismeri el, hogy 
Oroszország és Belarusz is Európa része. Következés-
képpen béke csak akkor lesz, ha Európa nyugati és 
keleti része együttműködik egymással.

Oroszországot Meloni Kínával összefüggésben emlí-
ti. „Oroszországgal úgy kell a kapcsolatokat ápolni, 
hogy ne adjunk lehetőséget egy orosz-kínai tengely 
létrejöttére.” Ez így nyilván kevés a jó viszony kiala-
kításához Oroszországgal. De ha nem lesz jó viszony, 
marad a háború?

„Sohasem éreztem rokonszenvet 
a kínai kommunista rezsim iránt, 
és mindig abszurdnak tartottam a 
gondolatot, hogy Pekingben olim-
pia legyen” – utalt a szerző koráb-
bi életére. A feladat ma az, hogy 
„megállítsuk Kína felemelkedését és 
expanzionizmusát.” Hűha, baj lesz, 
ha ez lesz az olasz Kína-politika. 

Ez év novemberében Meloni talál-
kozott Hszi Csin-ping kínai elnök-
kel a G-20-találkozón, Baliban. 
Kijelentette, hogy ellenzi a blokk 
politikát, blokkok szembenállását, 
tiszteletben kell tartani egymás sa-
játosságait. Ez már jobb!

Meloni könyve sok mindent elárul 
a szerző egyéniségéről is. Megem-
líti, hogy a szülei nemzedéke előbb 
vállalt gyereket, mint az ő generá-
ciója. A szülők fi atalabbak voltak, 
saját jövőjüket tervezték és azokra 
az értékekre tanították a gyereke-
ket, amelyeket ők fontosnak véltek. 
A mai nemzedék szülői lényegé-
ben azt adják a gyereknek, amit a 
gyerek akar vagy jónak gondol. És 
ez nem jó!

„A sport megváltoztatta az éle-
temet. Fiatalon mindig túlsúllyal 
küszködtem, dohányoztam.” Mára 
szinte „sportfüggővé” váltam, és 
mindegy, hogy mi, kerékpár, úszás, 
futás, csak sport legyen!” 

„Szerencsés vagyok. Kétnyelvű családban nőttem fel, 
folyékonyan beszéltünk olaszul is, spanyolul is.” Az 
anyanyelv mellett egy másik nyelv tanítása megköny-
nyíti később a gyermek életét. Az olasz iskolákban 
kötelezővé kellene tenni az angol oktatását, de pár-
huzamosan erősíteni az anyanyelv, az olasz tanítását. 
El kellene érni, hogy az olasz munkanyelv legyen az 
EU-ban. 

Melyik Meloni győz?
 
Meloni bírálói és ellenfelei szerint legalább két Meloni 
létezik. Az egyik a hatalomba igyekvő Olaszország Fi-
vérei párt elnöke, egy olyan párté, amelynek kis esélyt 
adtak még a túlélésre is. A másik Meloni, aki 2022 
októbere óta Olaszországot irányíthatja. Mit szólnak 
hozzá az olasz politika „öreg farkasai”, Matteo Salvini, 
Antonio Tajani, akik segítették a hatalomra jutását?

Az ItaliaOggi lap szerint Meloni inkább egy staféta 
átmeneti versenyzője, mintsem a megmentés király-
nője. Ahogyan Lucia Annunziata neves olasz újságíró 
írta: „Olaszország Giorgia ölelésében van… A többit 
meglátjuk. Korai lenne bármi mást mondani.”

M    H  C -  
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Ukrajna teher a nyakunkon

„Nem bírom nézni a hazug híreket a tévében. Két gyilkos, mint két hős” – üzente egy olvasónk, Bidenre és 
Zelenszkijre utalva.

Ukrajna ügyében, úgy tűnik, sokan egyetértenek velünk. Ez nem a mi háborúnk, az ukránok támogatását 
abba kell hagyni, az ukránok sohasem fognak köszönetet mon-
dani. Nagyjából ezt mondja a többség. 

Igaz, szép számmal vannak NATO- és EU-hívők, akik a 
gatyájukat is odaadnák, ha a nyugat ezt mondaná. De nekünk a 
mi érdekeinket, a magyar érdekeket kell védeni!

Az emberek azt nem értik, hogy a kormány miért nem következe-
tes. Ha nem veszünk részt a háborúban, ha az ukrán vezetés elnyomja 
a magyar nemzetiséget, akkor miért támogatjuk őket mégis? Jogos az 

észrevétel. A kormány politikája ellentmondásos, és ebbe 
az ellenmondásba bele fog teljesen gabalyodni, mi pedig 
belesodródunk a háborúba. Nos, ezt nagyon nem akarjuk!10

Postaládánkban találtuk
Sok levelet kapunk, írnak 
hideget is, meleget is
Az utóbbi időben több levelet, észrevételt, megjegyzést kapunk. Érdekeseket, 
kevésbé érdekeseket, dicsérőeket és bántóakat is. Köszönjük mindenkinek, hogy 
írnak. És kérjük, ne hagyják abba ezután se! A sok-sok levélből idézünk néhá-
nyat, válaszként is, de mint érdekes problémát is, ami másokat is érdekel. Itt nem 
áruljuk el a szerzők nevét, de az interneten név szerint válaszolunk.

„Már ötévesen gyűlöltem a kommunistákat…”

„Soha el nem tudtam volna képzelni, hogy egyszer majd Önnel levelet váltok, hát erre most sor került...Nehéz 
elhinni, de már öt évesen gyűlöltem a kommunistákat” – állt abban a levélben, amelyet a párt elnökének 
címeztek a „Kell-e nekünk szuverén Ukrajna?” cikk megjelenése után. 

Nem írhatjuk le a gyűlölet pontos okát, nem akarjuk felfedni a levélírót. Mai fejjel gondolkodva, azt mond-
hatjuk: az államosítás során méltánytalanul, sőt bután jártak el a családjával.  De az idők változnak. Most, 
amikor háború folyik Ukrajnában, és mi is belesodródhatunk a háborúba, a mát kell nézni, és nem a múltat. 
Tisztelt levélírónknak köszönjük, hogy felismerte ezt a helyzetet. A háború ellen tennünk kell, akármi is tör-
tént az ötvenes években! A máért vagyunk felelősek és a jövőért cselekszünk.

Fogjunk össze, vagy ne fogjunk össze?

„Tessék egy kicsit erélyesebbnek lenni! Fogjanak össze a tanárokkal, a diákok-
kal, az egészségügyi dolgozókkal!” – ajánlotta egy kedves olvasónk.

Az interneten mindjárt válaszolt is egy másik nem kevésbé kedves olvasó: 
„A lefi zetett tanárokkal összefogni? Ugyan miért? Hogy káosz legyen? Mert 
nem másért csinálják. Most, a téli szünetben egy sem tüntet. Majd, ha taníta-
ni kell, újból előbújnak az odvaikból.”

Meg fognak lepődni, de néhány éve még munkáspárti tagok is ott voltak a 
pedagógus tüntetéseken. Egészen addig, amíg egy szép napon a liberális szak-
szervezeti főnökök közölték a munkáspártiakkal, hogy le is út, fel is út, nem lehet 
munkáspárti tag még a megyei vezetőségekben sem.

A pedagógusok okos emberek. Pontosan tudhatják, hogy a magyar oktatás gondjainak zöme abból a tényből fakad, hogy 
kapitalizmus van, és a pénz dirigál. Az oktatás nem akkor fog megváltozni, ha leváltják az egyik kapitalista kormányt, és 
hoznak helyére egy másikat. A kapitalizmus ellen kellene tenni, de a pedagógus szakszervezetek pont ezt nem teszik.

Az elmúlt hetekben elkövettek egy súlyos bűnt is: kivitték a rájuk bízott gyerekeket az utcára. Belekever-
ték őket a nagypolitikai játszmákba. Ez megengedhetetlen és megbocsájthatatlan.

Szóval, készek vagyunk összefogni mindenkivel, aki a pénz uralma ellen harcol. De nem fogunk össze 
senkivel, aki félrevezeti az embereket. 
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Hol fogják bevetni a magyar katonákat?

Sok embernek nem tetszik, hogy fegyverkezik az 
ország és arra készül, hogy a magyar katonákat kül-
földön is bevessék. 

„Hol fogják őket bevetni? Akárhol, ahol az ameri-
kaiak érdeke megkívánja. Afganisztánban hét ma-
gyar katona halt meg. Hol voltak ott magyar érde-
kek? Ez a kormányzat mindenkinek hajbókol – a mi 
kárunkra” – írta egy olvasónk. 

Természetesen egyetértünk. Ezért mindig felhívjuk 
a fi gyelmet arra, hogy a háborús készülődésnek rossz 
vége lesz. Nem érdekünk belekerülni egy Oroszor-
szág elleni háborúba az USA, a NATO oldalán. Mi 
csak vesztesek lehetünk!

Poldi

Végül egy személyes kérdés. Egy olvasó megkérdezte: van 
Önnek kutyája? Még sohasem hallottunk róla. Nos, kedves 
olvasó, van kutyám, Poldi. Véletlenül került hozzánk, de 
azóta családtag. Ő is boldog újévet kíván minden kutyaba-
rát olvasónknak!

„Kedves Gyula, 
magában van minden reményem”

„Kedves Gyula, magában van minden 
reményem, de én azt nem fogom megélni, 
míg maga itt egyszer rendet csinál, boldog 
Újévet kívánok!” – írta egy kedves hölgy. 
Egy másik hölgy olvasó még határozottabb 
volt: „Kedves Elnök Úr! Győzzön a Mun-
káspárt, legyen Ön a miniszterelnök!”

Kedves barátaink! Sohasem tudhatjuk, 
hogy mit érhetünk meg, és mit nem. Bíz-
zunk abban, hogy sok mindent megérhe-
tünk abból, amit szeretnénk megélni. 

A helyzet a világban is, Magyarországon 
is gyorsan változik. Ma már tapasztalat-
ból tudjuk, hogy milyen a kapitalizmus. 
Tudjuk azt is, hogy mindig a dolgozó 
ember húzza a rövidebbet. Tudjuk azt is, 
hogy az EU sem fenékig tejföl, nem ment 
meg bennünket a bajoktól. A NATO pedig 
háborúba visz.

Ami még hiányzik, az a mi akaratunk! 
Akarnunk kell cselekedni, tiltakozni, tün-
tetni. Akarnunk kell összefogni másokkal. 
Akarnunk kell támogatni a Munkáspártot! 
– válaszolta Thürmer Gyula.

Ünnepelheti-e egyáltalán a Munkáspárt a karácsonyt?

Nagyon sok jókívánságot kaptunk karácsony alkalmából. Boldog karácsonyt, áldott karácsonyt, vagy csak 
kellemes ünnepeket kívánt sok olvasónk, ki-ki a saját hite, meggyőződése alapján.

Voltak, akik megkérdőjelezték a Munkáspárt őszinteségét. „Ejnye. Kommunizmus, ateizmus, karácsony? 
Hogy jön össze?” – írta egy olvasó.

Sokszor elmondtuk, hogy a karácsonyt a szocializmus évtizedeiben sem tiltották.  Fenyőfát is árultak, 
ajándékozás is volt. Igaz, hivatalosan nem a vallási oldalát hangsúlyozták, hanem a családi ünnep jellegét. De 
senkit sem bántottak azért, mert azt mondta a gyermekének: Megjött a Jézuska!

A Munkáspárt tagjai számára is ünnep a karácsony. Európaiak vagyunk, magyarok, keresztény gyökereink 
vannak, szeretjük a karácsony hangulatát, miért ne ünnepelnénk? Lehet, hogy nem megyünk el a misére, de 
megértünk mindenkit, aki viszont elmegy. A Munkáspártnak vallásos emberek is lehetnek tagjai.

T : F     !

T : Nos, kedves olvasó, van kutyám, Poldi.



Könyvek a karácsonyfa alatt
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