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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
MI DÖNTÜNK
A múlt héten megszólalt Charles Gati.
Emlékszem, még az 1980-as években
megkérdeztem kedves szovjet ismerősömet,
Radomir Bogdanovot, a moszkvai USAIntézet helyettes vezetőjét, hogy ki a fene
ez a Gati. A CIA embere, mondta nemes
egyszerűséggel, de hozzátette: ne gondold,
hogy kém. A CIA rengeteg kutatót,
egyetemi oktatót pénzel. Az ilyenek sok
mindenre jók. Az USA rajtuk keresztül
kimondhatja azt, amit hivatalosan nem
illik, vagy éppenséggel rajtuk keresztül
támogathatja más országok szellemi
és politikai köreit. Radomir Bogdanov
szavaiban nem kell kételkedni, lévén,
hogy ő nagyjából ugyanazt csinálta, csak
a szovjet oldalon, ami akkor nekünk a jó
oldal volt. Hozzáteszem: nekem ma is az.
Charles Gati pár éve felkeresett a
Baross utcai székházunkban. Kérem,
mesélje el nekem, hogy kerültek 1989ben Magyarországra a Nagy Imrével
kapcsolatos dokumentumok! - kérte
álcázott naivitással. Valójában az érdekelte,
hogy a szovjet vezetés miként befolyásolta
a magyar vezetést 1953-ban és persze
1989-ben is. Az említett papírok azt
bizonyították, hogy Nagy Imre az 1930as években közönséges rendőrspicli volt,
akinek a jelentései alapján számos kiváló
magyart végeztek ki. Nyikita Hruscsov és
Lavrentyij Berija, akik Sztálin halála után a
Szovjetunió élére kerültek, nem véletlenül
mondták 1953-ban Rákosinak: Nagy Imrét
nevezze ki miniszterelnöknek! Kezükben
akarták tartani a magyar miniszterelnököt.
Ez utóbbi ugyan nem sikerült, de nekünk is
rengeteg kárunk származott belőle.
Eddig a történet, Gati úr, mondtam neki.
1989-ben már nem a szovjetek válogatták
ki a magyar vezetőket, hanem maguk, és
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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.
ezt Ön is pontosan tudja. Orbán Viktor
nem véletlenül mondott hozsannát Mark
Palmer egykori amerikai nagykövetnek,
na és Önnek is. De mondok én magának
valamit: semmi jó sem származik abból,
ha Magyarország miniszterelnökét vagy
általában első számú vezetőjét külföldön
nevezik ki.
Charles Gati most az írta a „The
American Interest” című folyóiratban,
hogy Orbánt az amerikai vezetésnek
le kell váltania. Jó, mi? Az USA
gyakoroljon nyomást az EU-ra, és érje
el, hogy Magyarországot kizárják az EUból, ha a sok hülye magyar ragaszkodik
Orbánhoz! Ne nevezzenek ki nagykövetet
Budapestre, és indítsanak médiaháborút
Magyarország ellen!
Orbán fő bűne Gati szerint az, hogy
a „nyugati stílusú demokráciát” felváltja
„Putyin nacionalista tekintélyuralmával”.
Valójában másról van szó. Amerika fél.
Az USA vezetését rohadtul idegesíti, hogy
nem tudja uralmát korlátlanul ráerőltetni
európai szövetségeseire. Obama javasolta
az EU-nak, hogy hozzák létre az US-EU
transzatlanti szabadkereskedelmi övezetet,
bontsák le az akadályokat, és jöjjön létre
a világ legnagyobb gazdasági térsége. Az
ötlet könnyeket csalt számos európai vezető
szemébe. Aztán kezdtek rájönni, hogy az
amerikai áru ugyan valóban megindulna
Európa felé, de nem biztos, hogy az európai
áruk is ugyanúgy mehetnének az amerikai
piacra. Nem is beszélve arról, hogy senki
sem akar lemondani a Kínával vagy
éppenséggel Oroszországgal folyó virágzó
kereskedelemről.
Persze, rájöttek még valamire. Az
amerikaiak nem egyszerűen gazdasági
együttműködést akarnak. Az új közös
térséget meg is kell védenünk, sugallják
a tengerentúlról. Például létre lehetne

hozni egy nagy-nagy megfigyelő
rendszert. Nem árt tudni, hogy ki lép be a
mi térségünkbe. 2001 óta az ameriakaik,
mint tudjuk, milliónyi adatok követelnek
azoktól, akik amerikai repülőre ülnek.
És ez csak a kezdet. Amerika olyan
világot akar, melyben technikai fölényére
támaszkodva mindent és mindenkit
ellenőrizhet. Véletlen lenne, hogy most
Merkel is arról beszél, hogy nem kell
sietni a szerződés aláírásával?
Könnyű belátni, hogy az amerikaiaknak
Orbánon könnyebb elverni a port, mint
Merkel kancelláron. Ráadásul Orbán
olyan kérdéseket feszeget, amelyek
az amerikai világfelfogást alapjaiban
kérdőjelezi meg. A demokrácia az, amit
az USA annak tart. Ezt üzeni a világnak
és nekünk minden egyes amerikai elnök.
Ha valaki másként gondolja, az ellenség,
akit meg kell fenyíteni, ki kell közösíteni,
sőt agyon kell verni.
Milosevic nem volt kommunista, csak
szerb hazafi, aki nem akart lefeküdni az
USA-nak. Addig bombázták Jugoszláviát,
amíg akadt néhány áruló Belgrádban, aki
kiadta Milosevicet az amerikaiaknak.
Aztán Hágában szépen megölték. Kadhafi
nem volt kommunista, csak éppen más
alapokon képzelte el a világot, mint az
USA. „Forradalmat” provokáltak ki ellene,
majd a nyílt utcán megölték.
Amerika fél. Amerika haldoklik. Nem
holnap fog meghalni, de el fog pusztulni.
Egész egyszerűen azért, mert eljárt az idő
a konstrukció fölött. A világ számos részén
más civilizációs értékeket hirdetnek.
Az egyén abszolút elsőbbsége helyett a
közösség fontosságát, a pénz helyett a
tudást, a liberális parlamenti demokrácia
helyett a nép közvetlen döntését. Ezek az
elvek még nem győzték le Amerikát, de
már megingatták a hitet benne.
Szóval üzenem Gati úrnak és liberális
magyar hasonmásainak: ebben az
országban mi élünk, mi dolgozunk, mi
szenvedünk és mi örülünk. Nem mindegy,
hogy ki vezeti ezt az országot. Nem
mindegy, hogy milyen világban élünk.
Nem mindegy. De dönteni, mi döntünk.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Felmondottnak tekinti a baloldali pártok fővárosi egyezségét az
Együtt-PM szövetség. Az Együtt-PM szerint az MSZP tehet arról,
hogy nem jött létre átfogó megállapodás, a szocialisták ugyanis
nem fogadták el változtatás nélkül azt a csomagot, amelyről az
MSZP, a DK és az Együtt-PM tárgyalódelegációja múlt hétfőn
megegyezett.
Munkáspárt: A magukat baloldalinak becéző pártok megint semmit
sem csinálnak, csak marakodnak a nem is létező koncon. Nevekről
vitatkoznak, akik nagy valószínűséggel nulla eséllyel indulnak
az önkormányzati választásokon. Azt az apróságot, hogy a
politikának – különösképpen a baloldalinak – az emberekről
kellene szólnia, csak a csatlósaikra tudják értelmezni. Az, hogy
mi lesz a társadalom többségével, a szegényekkel, elesettekkel, s
úgy általában, az önkormányzatok mit tesznek az ő érdekükben,
lényegtelen részletnek tekintik. A Munkáspárt továbbra is a
lakosságért történő, felelős politizálást tartja szem előtt. Ezért
mondjuk: Budapesten egyetlen baloldali főpolgármester-jelölt lesz,
az pedig Thürmer Gyula.
2. Nem vonhatják le a végrehajtók a törlesztések összegét az adósok
munkabéréből, amennyiben az illető ehhez nem járul hozzá –
nyilatkozta Patyi Gergely igazságügyi államtitkár annak kapcsán,
hogy a végrehajtókra sok panasz érkezik, amiért nem tartják be
ezt a törvényt, azaz a tiltakozások ellenére is tovább csapolják az
adósok fizetését. Az államtitkár arra is ígéretet tett, hogy a jövőben
szigorúbban felügyelik a végrehajtók munkáját.
Munkáspárt: Államtitkár úr és kollégái már jóval korábban
felfigyelhettek volna erre a problémára, ha egy kicsit is odafigyelnek
a választók tiltakozásaira. Az elmúlt években a végrehajtók
gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak, sok esetben rendőrségi
segítséggel. Vagy a „magasba” nem hallatszott el a károsultak
sírása, amikor embertelen módon kilakoltatták, megalázták az
eladósodottakat? Most csak annyit tettek, hogy a bankszámlákról
végre levették a harácsoló kezeket. Lenne jobb megoldás, de ez is
valami. Néhányan, néhány napig nem fognak éhezni.
3. Kistermelők pálinkát igen, bort nem tehetnek az asztalra a falusi
turizmus keretében – tájékoztatott az adóhatóság. Pálinka esetében
feltétele az árusításnak, hogy a kistermelő megfizesse a jövedéki
adót, palackozza a párlatot és zárjeggyel lássa el.
Munkáspárt: Milyen jó lenne, ha az állam valóságosan is támogatná
a kistermelőket! Miért nem lehet hasonló feltételekkel (vagyis
ellenőrzötten) bármilyen más terméket is kínálni a vendéglátóknak?
Az orosz embargó már így is a tönk szélére fog sodorni rengeteg
termelőt. Miért nem lehet a magyar mezőgazdaságban,
vendéglátásban olyan intézkedéseket hozni, melyek növelnék
a befektetési kedvet? Nem stratégiai partnerekre van szükség,
hanem azokra, akik Magyarország értékeit fejlesztik, megőrzik.
Például így nekik kellene adókedvezményeket kapniuk.

4. Szeptember helyett 2015 januárjától hatályos az a rendelet, amely
egészségesebb ételek felszolgálását tette volna kötelezővé az iskolai
és kórházi menzákon, és 20-25 százalékos áremelkedéssel járna.
Munkáspárt: Már az is csoda, hogy be merték jelenteni a
menzarendeletet, hiszen lehetnek olyan családos választók,
akik fejben is simán ki tudják számolni, mit jelent a gyermekek
étkeztetésének ilyen mértékű drágulása. Persze a többség majd
csak akkor kap észbe, ha már érzi a zsebén a különbséget. Akkorra
meg már lementek az önkormányzati választások… Az, hogy
egyébként a gyerekek és a betegek mennyivel jobb ételt fognak
kapni, nos, arról vannak elképzeléseink.
5. A Honvédelmi Minisztérium szerint nem jelentett többletköltséget
a Gripen vadászrepülőgépek gyakorlórepülése, amelyet „térben és
időben” összehangoltak a Ferencváros új stadionjának vasárnapi
avatásával.
Munkáspárt: Térben és időben ritkán hoztak döntést ennyire
idétlenül. Elfogadható lett volna, ha a honvédség repülőgépei
részt vesznek a legnagyobb hagyományú magyar sportklub
stadionjának megnyitóján. Még gesztusnak is elfogadható lett
volna. Csak az nem hiteles, ha a minisztériumban azt mondják,
hogy ez a „kiképzési terv része volt”. Vagy ha igen, akkor Hende
Csaba miniszter amerikai barátai kérésére gyakorlatoztak,
hogy majd a donyecki stadion felett is jól menjen a bevetés?
Könnyen elképzelhető persze, hogy az egész csak arról szólt,
hogy a kormányzat nagyzolni akart, nemzettudatot reklámozva,
miközben a Fradi Albert-stadionját már a francia multinacionális
biztosító Groupama Arénájának nevezik.
6. Izrael gázai övezeti offenzívájának halottai között kiemelkedően
sok a fiatal férfi, ami megkérdőjelezi a civil áldozatok eddig közölt
számarányát – állítja izraeli forrásokra hivatkozva a The New York
Times.
Munkáspárt: A cinizmusnak, úgy tűnik, nincs határa. A fiatal
palesztin férfiak ezek alapján csak terroristák lehetnek. Őket
az Amerikai Egyesül Államok jóváhagyásával nyugodtan
gyilkolhatja Izrael hadserege.
7. Több mint kétmilliárd forint állami és uniós támogatással
24 tantermes iskolát és óvodát épít a katolikus egyházmegye
Szombathelyen.
Munkáspárt: Azt is mondhatnánk, hogy az állam két kézzel
támogatja a katolikus egyházat. Az egyik kezével állami pénzt
osztogat, a másikkal EU-s pénzt, amely valójában szintén állami
pénz. A Munkáspárt szerint az állam dolga az oktatás fenntartása.
Az oktatás az egész társadalomnak szól, amelyben az emberek
egyformák. Nem helyes, hogy az állam egyházi iskolákat támogat.
Az államnak világnézetileg semlegesnek kell maradnia. Ha az
egyház iskolát akar, építsen magának!
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MAGYARORSZÁG EGYOLDALÚAN
MONDJA FEL AZ EU-SZANKCIÓKAT!
Az Európai Unió amerikai ösztönzésre
kezdett Oroszország elleni gazdasági
háborúja
árt
Magyarországnak.
Most nem várni kell, amíg a gazdag
EU-országok
hajlandók
lépni,
hanem egyoldalúan fel kell mondani
az
EU-szankciókat.
A
magyar
kormány kezdeményezze az EU
csúcsértekezletének összehívását, és
jelentse be: Magyarország nem vezet
be szankciókat. Ez a Munkáspárt
véleménye.
Magyarország nem moszkvai különalkukban, hanem brüsszeli megállapodásokban érdekelt – jelentette ki Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője vasárnap Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. Megfogalmazása szerint
az embargó nem azért van, mert az bárkinek jó, vagy hogy a magyar cégeknek,
a kormányoknak legyen mit megkerülniük. A gazdasági nyomásgyakorlásnak
ezt az eszközét azért alkalmazza az EU,
mert Oroszország a második világháború
után példátlan módon megváltoztatta az
európai határokat – húzta alá. Hozzátette:
a magyar kormány, a magyar külügyminiszter is rábólintott az EU intézkedésére.
Az orosz válaszlépésről, az élelmiszerbeviteli tilalomról azt mondta: „Putyin
célja egy háborús pszichózis kialakítása
és fenntartása”.

Szanyi Tibor gondolkodása egy sor
hibás tételre alapozódik. Hibás, hogy
Magyarországot csak úgy mindenestül
Brüsszelhez köti. Mint ahogy hibás az
is, hogy a II. világháborút követően
először van határátrendeződés, mert
ebben az értelmezésben Jugoszlávia
erőszakos szétverése, Koszovó önálló
léte egy egyszerű babazsúr. Szanyi
Tibor a szocdemek és a liberálisok
olcsó hazugságait ismételgeti primitív
módon. A határokat az EU és a NATO
változtatta meg az elmúlt évtizedekben.
Magyarország legfontosabb érdekeinek

egyike, hogy még egyszer ne essen
vissza az orosz piaci lehetőség. Vagy
aztán tőkés szokás szerint „önthetjük a
tengerbe” a gyümölcsünket, búzánkat,
zöldségeinket, kukoricáinkat.
Pedig van jó példa.
Szerbia például minden uniós
„remény” és nyomás ellenére sem vezet
be szankciókat Oroszország ellen, és
arra számítanak, hogy még több szerb
áru juthat az orosz piacra. A szerb
kormány okosan lépett. Nem feküdt le
az EU-nak, kitartott a nemzeti érdekei mellett. Aleksandar Vucic szerb

JAKAB ÚR, NE NEKÜNK MONDJA,
HANEM A MINISZTERELNÖKNEK!
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (Magosz) elnöke szerint a szakértők által vártnál is nagyobb gondot jelenthet
a magyar agrárium számára az orosz embargó. Jakab István kedden egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta: az
unió belső piacán jelennek majd meg azok az áruk, amelyeket az embargó miatt nem lehet kivinni az orosz piacra. A várható
túlkínálat komoly gondot okozhat a magyar gazdálkodóknak, akik termékeik mintegy 80 százalékát az Európai Unión belül
értékesítik. A Magosz elnöke szerint az unióban az embargó hatásainak enyhítésére szánt mintegy 400 millió euró várhatóan
kevés lesz, ezért előreláthatólag forrásteremtésre és más területekről való átcsoportosításra lesz szükség.
Ez nyilvánvalóan így van. De nem a sajtóban kell erről beszélni, hanem Jakab úrnak el kellene menni a miniszterelnökhöz,
és meggyőzni, hogy cselekedjen a magyar gazdaság érdekében, és Magyarország ne alkalmazza az EU-szankciókat. Pár hónap
múlva már ez is késő lesz.
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miniszterelnök kijelentette, Szerbia
egyebek mellett azért sem vezethet be
szankciókat Oroszországgal szemben,
mert az óriási veszteségeket okozna az
országnak. A legalább 1 milliárd eurós
kiesés pedig leginkább a gyümölcs-,
a zöldség- és tejtermelőket érintené.
További veszteségeket okozna az, ha
Moszkva válaszként felemelné a gáz
árát - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy
Szerbia tiszteletben tartja Ukrajna
területi integritását, de komoly és
felelősségteljes politikát folytat. Vucic
kormánya most fontosabbnak tartotta
Szerbia nemzeti érdekeit, mint az
EU esetleges rokonszenvét. Szerbia
számára elsőrendű fontossága van az
Oroszországhoz fűződő viszonynak.
Ennek
szellemében
cselekedtek.
Helyesen!
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„MAGYAR CÉGEK ÉS TERMELŐK
MENNEK TÖNKRE A BRÜSSZEL
ÁLTAL KIPROVOKÁLT OROSZ
SZANKCIÓK MIATT, MINIMÁLISAN
NÉGY MILLIÁRD DOLLÁRT, AZAZ
JELENLEGI ÁRFOLYAMON 936 MILLIÁRD
FORINTOT VESZÍT MAGYARORSZÁG.
AZ UNIÓS KÁRTÉRÍTÉSI ALAPHOZ
MAGYARORSZÁGNAK NINCS REÁLIS
HOZZÁFÉRÉSE, EZ A NÉMETEK ÉS A
FRANCIÁK LEHETŐSÉGE.”

SZÁZEZREK MENEKÜLNEK UKRAJNÁBÓL

AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁGA (UNHCR) ADATAI SZERINT AZ ÉV ELEJE ÓTA MINTEGY 730 EZREN MENEKÜLTEK
ÁT UKRAJNÁBÓL OROSZORSZÁGBA A HARCOK ELŐL. TOVÁBBI 117 EZREN UKRAJNÁN BELÜL KÖLTÖZTEK MÁS TELEPÜLÉSRE.
UTÓBBIAK SZÁMA AZ UNHCR SZERINT NAPONTA 1200 FŐVEL NÖVEKSZIK. WASHINGTON SZERINT NINCS HUMANITÁRIUS
KATASZTRÓFA KELET-UKRAJNÁBAN, EZÉRT SEGÍTENI SEM KELL.
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BECSÜLETTEL A BECSTELENEK ELLEN
AZ „ÓZDI FEKETE DOBOZ” CÍMŰ CIKKSOROZATUNK KÖVETKEZŐ EPIZÓDJÁBAN IS EGY JELLEGZETESEN
KAPITALISTA RESTAURÁCIÓS FOLYAMATÁBRÁT MUTATUNK BE, EGY SPECIFIKUSAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
MUNKAERŐ-PIACI CSOPORT EGYIK TAGJÁNAK SZEMÉLYES PÉLDÁJÁN KERESZTÜL.

„MISTER G.”, AVAGY: HOGYAN ÉL ÉS MIKÉNT BOLDOGUL
MANAPSÁG ÓZDON EGY ROKKANT MUNKAVÁLLALÓ?
Soós Géza neve nem egy rosszul csengő név napjainkban
Ózdon. Üzlete előtt nagyon ritka az az ember, aki ne állna meg
legalább egy rövid nézelődésre, de legtöbbször egy „polgári
szóra”. Pedig Géza nem a mostanában divatos „polgári” jelzős
szerkezet megtestesítője. Neki az apja is, nagyapja is munkás
volt, az egykori, ózdi, ipari üzemóriásban.
A mesterrel nem nehéz szóba elegyedni. Kis túlzással,
olyan az egyszemélyes vállalkozása, hogy az egy mini
„médiacentrumnak” is beillene.
A felületes szemlélődő észre sem venné, hogy a derűtől áradó
személyiség gyermekkorában egy járványos gyermekbénulás
kritikus szakasza után tért vissza a társadalom vérkeringésébe.
Napról napra észnél kell lennem – mondja a mester – ha nem
akarok elvérezni a „megélhetésért folytatott verseny” oltárán.
Súlyosan mozgáskorlátozott vagyok, a fentebb említett betegség
miatt egyik lábam rövidebb lett. Ettől kezdve nekem már dupla
gázzal kellett szedni a kanyarokat az egészségesekhez képest.
Most egészséges embernek is feladja a leckét az a gyilkos
verseny, aminek az árán „tanuljuk a kapitalizmust”.
Divatosan szólva, én még a Kádár rendszerben
szocializálódtam, belülről ismerem azt is, meg „ezt a micsodát”
is, amiben most élünk. Élünk? Éldegélünk!
Szóval, az úgynevezett „átkosban” ingyen tanulhattam meg
a cipész szakmát. Megtanultam sarkalni, flekkelni, talpalni.
Álmomban sem gondoltam ám arra akkoriban, hogy életem
delén, a rendszerváltás éveiben én is kapok egy „flekket”, s
azóta nem győzök „talpalni”. Bicegve ugyan, de futnom kell a
megélhetés után. A verseny kemény, mert a multik előszeretettel
az egyszer használatos portékát kínálják. Minél előbb eldobni,
minél több újat venni, semmit nem javítani! Ezen a módon is
píározzák a fogyasztói társadalom mindenhatóságát.
De rajtam nem fognak ki! Ahogyan ma mondják: profilt

bővítettem. Kulcsot is másolok, kitanultam a vésnöki munkát.
Serlegeket, érméket gravírozok, bőrtárgyakat, díszeket készítek,
javítok, alakítok. De igazából a rendszerváltás előtt éreztem
magam utoljára, úgy igazán, teljes értékű embernek!
Akkor még a társadalom is igyekezett segíteni a
fogyatékossággal élők beilleszkedését. Megbecsültek bennünket
is úgy, és olyannak, amilyenek voltunk, ha a munkánkat
elvégeztük, kötelességünket teljesítettük. Most? Ha van pénzed,
tudod kezeltetni magad, ha nincs, mehetsz a sóhivatalba.
Az elvonások halmozódnak, a támogatások foszladoznak.
Az eddig alanyi jogon járó közgyógyellátást megcsonkították, a
gyógycipőből ingyen a korábbi két pár már nem jár, a „csendes
fojtogatás” egyre zajosabb.
Hogyan tovább? Ha így halad tovább a politika, a mozgásában
korlátozott emberekből is mozgalmárt fog faragni!
A Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége különféle
szekciókat alakított, így fogjuk felvenni a kesztyűt. Az én
speciális sorstársaimmal megalakítottuk a MEOSZ Heine –
Medin Szekcióját.
Tisztában vagyunk azzal mindnyájan, hogy „ingyen ebéd
nem jár”, ahogyan a manapság menő „politikai szerepjátékosok”
hangoztatják téziseiket.
Egyet azonban nem tudunk megemészteni. Milyen
társadalmi berendezkedési forma az, amelyben így bánnak a
testi fogyatékkal élő emberekkel?! A Magyar Szociális Fórum
például 350 ezer, korhatár alatti nyugdíjas nevében, levélben
kérte az Emberi Erőforrások miniszterének közbenjárását.
A levél 2014. május 28-án kelt. Válasz azóta sem érkezett a
miniszter úrtól…
Ebbe nem is tudunk, és nem is akarunk, meg nem is fogunk
belenyugodni!
KÓNYA BÉLA
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Az első világháborúért Európa tőkés körei a felelősek. A magyar katonák hősiesen küzdöttek a háborúban. Elhitték, hogy
királyuk és parancsnokaik nemes célokért áldozzák fel őket. A magyar uralkodó osztály azonban nem a hazát védte, hanem
új területeket akart megszerezni. Nem a békét védelmezte, hanem a háborút használta saját céljainak elérésére. A katonák
hősként haltak meg, rossz célokért. Sorozatunkban a háború igazi okait tárjuk fel, a hősökre és áldozatokra emlékezünk, a
mai háborúk ellen emeljük fel szavunkat.
AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM GYŐZELME
ÉS KUDARCA
Az osztrák-magyar imperializmus és szövetségei számára a
háború vereséggel végződött, céljait nem érték el. A háborús
veszteségeknek súlyos következményei voltak. A Habsburgok
soknemzetiségű állama darabjaira hullott. A korábban
elnyomott nemzetek és nemzetiségek saját nemzetállamokat
alapítottak, vagy önrendelkezési jogukkal élve más államokhoz
csatlakoztak. A háború utóhatásai és a nem szűnő társadalmi
igazságtalanságok Magyarországon és Ausztriában 1918-ban és
1919-ben a munkásosztály forradalmi törekvéseihez vezettek.
1918. október 31-én győzött az őszirózsás forradalom.
A hatalom a polgárság kezébe került. A magyar uralkodó

elit 1918 végére kettős nyomás alá került. A háborúban
győztes országok igyekeztek elverni a port az OsztrákMagyar Monarchia utódállamain. Darabokra akarták szedni
Közép-Európát, hogy uralkodhassanak rajta. De ott a másik
kihívás is: a szocialista forradalom, amely sebesen közeledett
Magyarországhoz.
A magyar uralkodó elit csődöt mondott. Nem tudta
megvédeni a történelmi országhatárokat. Nem tudta enyhíteni a
nyomort, a társadalmi feszültségeket. Nem volt programja, nem
tudta, mit kell tenni. Károlyi Mihály, aki legjobb volt a rosszak
között, csak lemondani volt képes, cselekedni nem. Csak a
magyar munkásság, a magyar kommunista erők rendelkeztek
programmal. Ez a program a radikális változás, a szocialista
forradalom programja volt.
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KUN BÉLA, 1919

AZ ELSŐ MAGYAR MUNKÁS-PARASZT ÁLLAM
SZÜLETÉSE
A magyar kommunisták első nemzedéke olyanra vállalkozott
1919. március 21-én, amire nem volt hazai példa. Győzelemre
juttatta a szocialista forradalmat, hozzálátott egy új ország
építéséhez. A Tanácsköztársaság 133 napja bizonyította, hogy
a magyar munkás képes az országot irányítani. Képes volt
arra, amire a magyar uralkodó osztályok ekkor már nem voltak
képesek.
A mai polgári történetírásban és propagandában minden
eszközzel igyekeznek lejáratni a Tanácsköztársaságot. Azt
állítják, hogy a Tanácsköztársaság jelentős részben „bolsevik
import” volt, azaz a Lenin vezette Szovjet-Oroszország hatására
és támogatásával jött létre. Az 1917-es orosz forradalom valóban
minden ország munkásmozgalma számára példát mutatott, de
nem minden országban születtek szocialista rendszerek. Kun
Béla és a Tanácsköztársaság több más vezetője ismerte az orosz
forradalom tapasztalatait, de Oroszország hatása itt nagyjából
ki is merült. Szovjet-Oroszország nem tudta segíteni a
Tanácsköztársaságot, sem katonai, sem gazdasági eszközökkel.
A polgári történetírás és propaganda azt is a Tanácsköztársaság
szemére veti, hogy „nem magyar volt”, hanem internacionalista.
A Tanácsköztársaság vezetői valóban hittek abban, hogy a
szocialista forradalom belátható időn belül számos országban
győzni fog. Ez a lehetőség nagyjából 1920-ig valóban adott is volt.
Ugyanakkor tény, hogy a Tanácsköztársaság, a Kommunisták
Magyarországi Pártja jobban és tisztábban küzdöttek a magyar
nemzeti érdekekért, mint a magyar tőkésosztályok bármelyik
pártja.
A Tanácsköztársaság rendet tett az országban. Feloszlatták
a régi államrend bázisát, a rendőrséget és csendőrséget.
Felállították a Vörös Őrséget. Az Ideiglenes Alkotmány
kimondta: “A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és
földmívesek tanácsainak köztársasága. A Tanácsköztársaság
a kizsákmányolóknak semmiféle tanácsban helyet nem ad. A
munkások, katonák és földmívesek tanácsaiban a dolgozó nép
hozza a törvényeket, hajtja azokat végre és bíráskodik azok
megszegői fölött. A proletárság a tanácsokban gyakorol minden
központi és helyi hatalmat.”

A Tanácsköztársaság – eltérően a
Monarchia időszakától – gyakorlatilag
mindenkinek
választójogot
adott.
Ilyen
széleskörű
választójogot
a
Horthy-rendszer
egyetlen
törvénye
sem biztosított. A Tanácsköztársaság
kimondta: „Választók és tanácstagokká
választhatók nemre való tekintet
nélkül mindazok, akik 18-ik életévüket
betöltötték és a társadalomra hasznos
munkából élnek, mint a munkások
vagy alkalmazottak stb., vagy olyan
háztartási
munkával
foglalkoznak,
amely az előbb említett munkásoknak,
alkalmazottaknak stb. munkáját lehetővé
teszi. Választók és választhatók továbbá
a Vörös Hadsereg katonái, valamint a
Tanácsköztársaságnak azok a hasznos
munkából élő munkásai és katonái,
akik munkaképességüket egészen vagy
részben elvesztették.”
Voltak korlátozások: “Nem választók és nem választhatók
azok: a.) akik nyereség szerzése céljából bérmunkásokat
alkalmaznak, b.) akik munka nélküli jövedelemből élnek, c.)
kereskedők, d.) lelkészek és szerzetesek, e.) elmebetegek és
gondnokság alatt állók, f.) akiknek politikai jogai aljas indokból
elkövetett bűncselekmény miatt fel vannak függesztve...”
A Tanácsköztársaság megkezdte a szocialista gazdaság
alapjainak megteremtését. Állami tulajdonba vették az ipart, a
kereskedelmet, a közlekedést, a 75 holdnál nagyobb birtokot. A
munka mindenki számára kötelesség lett.
A Tanácsköztársaság először a magyar nép történelmében
megszüntette az uralkodó osztályok kulturális monopóliumát.
A munkás, a dolgozó, a szegény is tanulhatott, olvashatott,
művelődhetett. Államosították a kulturális intézményeket
is, bevezették a kötelező és ingyenes nyolcosztályos és
középiskolai oktatást, megszüntették az iskolai vallásoktatást.
Az 1919. március 29-én kibocsátott XXIV. számú rendelet 1.
§-a kimondta: „A Magyarországi Tanácsköztársaság az oktatás
ügyét állami feladatnak tekinti.”
A TANÁCSHATALOM MAGYARORSZÁGOT VÉDTE
1919 tavaszán Magyarországot több irányból fenyegették idegen
országok. Délen a franciák által támogatott román hadsereg
szállta meg Békéscsabát, Szegedet, és igyekeztek az Alföldet
elfoglalva Budapestig eljutni. Északon a csehszlovák hadsereg
elfoglalta Miskolcot, Salgótarjánt, és a Felvidék birtokában
nyomultak dél felé.
Ebben a helyzetben két lehetőség volt: vagy föladni az
ország védelmét, vagy küzdeni az ellenség ellen. A Forradalmi
Kormányzótanács jobboldali szociáldemokrata és egyes
centrista tagjai a kapituláció álláspontjára helyezkedtek. Azt
hangoztatták, hogy a Tanácsköztársaság bukása elkerülhetetlen,
és javasolták, hogy a tanácskormány mondjon le, és adja át a
hatalmat egy szakszervezeti kormánynak. A kommunisták a harc
folytatásáért szálltak síkra. Május 2-án a vas- és fémmunkások
bizalmijai, valamint a Budapesti Munkástanács egyöntetűen a
forradalmi honvédő háború folytatása mellett foglalt állást.
A Forradalmi Kormányzótanács felhívására május első
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napjaiban sorra alakultak meg az
új munkás-zászlóaljak. Néhány nap
alatt a régi megvert, demoralizált
hadsereg helyett új, lelkesedéssel és
harci elszántsággal teli fegyveres erő
jött létre. A munkások tízezreinek
belépése alapvetően megváltoztatta a
Vörös Hadsereg szociális összetételét és
szellemét.
A
Tanácsköztársaság
vezetése
megszervezte a haza védelmét. A
kormány kidolgozta a megszállt területek
visszaszerzésének tervét. Stromfeld
Aurél vezérkari főnök irányításával
májusban visszaszerezték a salgótarjáni
iparvidéket, pár hét múlva pedig
Miskolcot, és május 30-án elindult az
északi hadjárat. A Vörös Hadsereg
ennek során visszafoglalta a Felvidék
jelentős részét, és Bártfánál elérték a
lengyel határt. Ez a 133 nap a mindenkori
magyar hadtörténelem egyik legszebb
időszaka. Az egyetlen pillanat, amikor
Magyarország nem idegen hatalmak
kegyeiből képes határait módosítani,
hanem saját erejéből.
A VÖRÖS HADSEREG
A tanácskormány egységesítette és
központosította a hadsereg vezetését.
Gödöllőn létrehozták a Hadseregfőparancsnokságot, mely a szárazföldi és
légierő valamennyi hadműveleti egysége
felett kizárólagosan rendelkezett. Az új
vezetőszerv megalakításával megszűnt a
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vezetés több fokozatra bontása, a szervezet egyszerűsödött, a
működés rendje áttekinthetővé vált, az információáramlás útja
és ideje lényegesen lerövidült.
Május folyamán létrehozták a hadtesteket, a Vörös Hadsereg
magasabb egységeit. A hadtestek 2-4 hadosztályból, illetve
önálló dandárból álltak. A hadtestet alkalomszerűen erősítették
meg tüzérséggel, műszaki csapatokkal, páncélvonatokkal és
repülőkkel. Az I. hadtest parancsnoka Vágó Béla volt, vezérkari
főnöke Politovszky István. A II. hadtest parancsnoka Hamburger
Jenő, vezérkari főnöke Cranaenbrock Edgár. A III. hadtest
parancsnoka Landler Jenő, vezérkari főnöke Julier Ferenc.
A dandárokat általában két ezredből szervezték. A dandárok
rendszerint hadosztály kötelékekben működtek, de voltak a
hadtestnek, sőt a hadseregnek közvetlenül alárendelt dandárok
is. Gyalogezred összesen 35 volt, ehhez jött még az 1 tengerészés 1 nemzetközi ezred. Az ezredek általában három zászlóaljból
állottak. Minden ezredhez rendszeresítettek két ágyúból álló
gyalogsági ágyús szakaszt, árkász és távbeszélő alegységet.
Ezeket azonban legnagyobbrészt nem tudták feltölteni.
A Vörös Hadsereg nem rendelkezett számottevő lovassággal.
Magyarország lóállománya ugyanis az első világháborúban
mintegy másfélmillió lóval megfogyatkozott. Ezért nemcsak
a lovas alakulatok felállítása, hanem a tüzérség és a hadtáp
megfelelő számú igásállattal való ellátása is igen nagy
nehézségekbe ütközött.
A Vörös Hadsereg sajátos fegyvernemét jelentették a
páncélvonatok. Ezeket az első világháborúból megmaradt
hadiagyagból, részben pedig rögtönzött, páncéllemezekkel
megerősített vasúti kocsikból állították össze. A szerelvényt
a MÁV 1910-ben forgalomba állított 376. sorozatú három
kapcsolt tengelyű, elől-hátul futó kerékpárral felszerelt 300 LE
teljesítményű mozdonya vontatta. A páncélvonat a mozdonyon

kívül 3 magas, 1 közepes oldalfalú, és előfutónak 1 pőrekocsiból
állt. A mozdonyokkal óránként 50 km-es sebességet lehetett
elérni. Az északi hadjárat kezdetén már 12 harcolt a fronton.
A Vörös Hadsereg tüzérsége az első világháborúból
visszamaradt eszközöket használta. A könnyű tábori tüzérség
5/8 M. 8 cm-es tábori ágyúkkal, 15 M. 7,5 cm-es hegyiágyúkkal
és 14 M. 10 cm-es tábori tarackokkal rendelkezett.
A nehéztüzérségnek 14 M. 15 cm-es nehéz tarackjai, 15 M.
10,4 cm-es nehéz ágyúi, 15 cm-es gépvontatású nehéz tarackjai,
illetőleg ágyúi, és 30,5 cm-es mozsarai voltak.
A Tanácsköztársaság kezdettől fogva nagy figyelmet
fordított a légierő megszervezésére. A repülőszázadok
legfontosabb feladata a felderítés volt. A hadműveletek
megélénkülésével a repülők is mind jobban bekapcsolódtak a
földi harccselekményekbe.
A Tanácsköztársaság rendelkezett folyami flottillával is.
Egységei az első világháborúból visszamaradt, a fegyverszünet
értelmében fegyverüktől megfosztott és üzemképtelenné tett
hajók voltak. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a hajókat
használhatóvá tették, és a hiányzó lövegeket tábori lövegekkel
pótolták úgy, hogy a hajóraj május közepén már harcra kész volt.
***
A Tanácsköztársaság politikai és katonai vezetésének
legnagyobb érdeme, hogy egy vesztes háború után, néhány
hét alatt képes volt az ország emberi és anyagi tartalékait
mozgósítani, és sikeres honvédő háborút folytatni. A Vörös
Hadsereg 133 napja a magyar hadtörténelem részét képezik, a
magyar munkásmozgalom értékes hagyományaihoz tartoznak.
Kötelességünk a magyar vörös katonák emlékét megőrizni és
ápolni.
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A NÉPIRTÁS NEM BOCSÁTHATÓ MEG!

A Munkáspárt a budapesti Reagan szobornál figyelmeztetett ismét:
a tőkés kormányok háborús bűnöket követtek és követnek el.
Németh Zoltán beszédében a felelősségre emlékeztetett:
az átlagemberek többsége vajon tudja-e, hogy a népek feletti
karvalytőke erőfitogtató, vadállati brutalitása milyen iszonyatos
pusztítást vitt végbe 1945. augusztus 6-án Hirosima, majd rá
három napra Nagaszaki civil lakossága körében?
Atomfegyvert vetettek be ezen japán városok ellen!
Ezen alkalomból innen is szeretnénk kifejezni legőszintébb
részvétünket a japán népnek, s valamennyi áldozatnak és
hozzátartozónak.
Ugyanakkor legyen ez a nap egyben jelzés is a gyilkos
imperialistáknak, hogy habár kiprovokáltak két világháborút
is, minket nem lehet megfélemlíteni pusztító fegyverekkel! Itt
vagyunk, s az internacionalizmus szellemi propagandájával,
és a dolgozók millióinak erejével képesek vagyunk arra, hogy
bárhol szembeszálljunk velük!

A tőkés körök céljai ma is ugyanazok, mint voltak 70, akár
100 éve. Ma is, mint egykor, csakis addig kell nekik egy nép,
egy adott ország, amíg a végsőkig ki nem szipolyozzák. Mert
mihelyt már nincs mit elvenni, vagy esetleg egy adott állam
vezetése kezdi veszélyeztetni hatalmukat, azonnal és brutálisan
lecsapnak, ahogyan tették ezt Japán esetében is.
Vajon az amerikai haderő a japán munkások érdekeiért,
jogaiért szállt síkra az ottani vezető militáns, tőkés
államapparátussal? Ugyan már! Nem szabad hinni egy
szavukat sem, hisz a két város elleni atomtámadás csakis az ő
személyes dölyfös, erőfitogtató lelkiviláguk megnyugtatására
szolgált.
A háború óta eltelt évtizedekben konfliktusok sokasága
szárad a lelkükön. Korea, Vietnám, Irak, Líbia, Szíria, s most
Ukrajna.
Az amerikai imperializmus a világ, s népeinek legnagyobb
kártevője.

ÖRÖK BŰN
1945. augusztus 6-án délelőtt 8 óra 15 perckor az Amerikai Egyesült Államok légierejének egy B–29-ese, az Enola Gay,
amelynek Paul W. Tibbets ezredes volt a parancsnoka, atombombát dobott Hirosimára. A bombát az amerikaiak Little
Boy-nak, vagyis kisfiúnak nevezték el. Urán 235-ös izotópon alapuló fissziós (maghasadás elvű), 15(+/- 20%) kilotonna
robbanóerővel rendelkező atomfegyver volt, „puska” típusú bombának megépítve. A vakító villanással és gombafelhővel
kísért atombomba-robbanás a halottak és a romok városává tette Hirosimát. Az atomtámadás az utólagos becslések szerint
90-140 ezer ember életét követelte, 70 ezer ember azonnal meghalt, a többiek pedig később, a sugárzás okozta betegségek
következtében vesztették életüket. 1945. augusztus 9-én pusztító atomtámadás érte Nagaszakit is: az amerikaiak a Fat Man
(kövér ember) nevű bombát dobták a városra. A bomba elsődleges célpontja Kokura városa volt, az ottani kedvezőtlen
időjárás, a vastag felhőréteg miatt választották a másodlagos célt, Nagaszakit. A hirosimai atomtámadás után három nappal
Nagaszakira ledobott atombomba csaknem 80 ezer halálos áldozatot követelt, és további 75 ezren szenvedtek sugárfertőzést.
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„Hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót – nekem
add meg boldogabb énekem!”
(József Attila)
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