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ELÉG A NÉPBUTÍTÁSBÓL!

Decemberben kaptunk egy kis leckét a népbutítás legújabb 
módszereiből. A parlament elé került egy javaslat, hogy 
a munkaadók az eddigi 200 óra helyett 400 órát dolgoztathassák 
túlmunkában a dolgozókat. 

Nem a kormány terjesztette be. Nem, persze, hogy nem! Ők 
ennél sokkal ravaszabbak. Fideszes képviselők terjesztették 
be egyéni javaslatként. Ha balhé lenne, rájuk lehet kenni. 
A fi deszes többség rögtön éljenezte. A baj ott kezdődött, hogy 
a média emberei megkérdezték a csacsika képviselőket: miért ez 
a nagy sietség? Eddig is megvoltunk valahogy, most már bírjuk 
ki az újévig! De nem, törvény kell, punktum! Na de miért? Nos, 
csacsika képviselők tudása itt megállt.

Nem volt más hátra, mint előre. Megszólalt miniszterelnök 
urunk. Kedves aranyos nép vagytok, ti, csak butácskák. Szó 
sincs itt pénzéhes kapitalisták ármánykodásáról. Ármánykodni 
a kommunisták, meg a posztkommunisták szoktak. A kormány 
ajándékot szeretne tenni a dolgozók karácsonyfája alá. Ezentúl, 
ha jobban akartok élni, akkor dolgozhattok többet! Senki sem fog 
kényszeríteni benneteket, báránykáim, minden szigorúan önkéntes!

Nehogy azt hidd, hogy a népbutítás csak a kormány 
sajátja! Egy fenét! A szakszervezeti vezetők gyorsan átlátták 
a helyzetet. Végre csinálhatnak valamit! A törvényt elkeresztelték 
rabszolgatörvénynek, az ilyet csípi a liberális média. Gyerünk 
az utcára! December 8-ra a két legnagyobb konföderáció össze 
is hozott egy néhány ezres tüntetést. Sok vagy kevés? Nos, 
ahhoz képest, hogy kettőjüknek durván kétszázezer tagjuk van, 
és a kérdés sem akármilyen, nos, ahhoz képest kevesen voltak. 
De éppen elegen ahhoz, hogy a média felkapja.

A szakszervezeti főnökök kiadták a jelszót: le az Orbán-
kormánnyal! Ez tökéletes jelszó, mert Orbánt sokan 
utálják, de főleg azért, mert ez az egyetlen dolog köti össze 
a szakszervezeteket egymással, illetve a parlamenti ellenzékkel. 
Ha meg nem sikerül, azt lehet mondani, hogy diktatúra van. 
Ezt a szót is imádja média.

A szakszervezeti főnökök nem magyarázták meg 
a tagjaiknak, hogy testvéreink, 30 éve kapitalizmus van. A tőkés 
nem most kezdett kiszúrni a dolgozóval, hanem három évtizede. 
És mindaddig kiszúr veletek, amíg meg nem szorítjátok őket. 
De ehhez nem elég december 8-án, egyszer beülni a fi zetett 

kényelmes buszba, és feljönni Pestre. Ehhez sok tüntetés kell, és 
harcolni kell, mindennap!

A szakszervezeti vezetők azt sem mondták meg a tagjaiknak, 
hogy Orbán után nem a szocializmus, a dolgozók hatalma jön, 
hanem egy másik tőkés kormány. Mellette ugyanúgy kuss 
a neved, mint most. Jöhetne persze a szocializmus is, de ahhoz 
meg kellene dönteni a tőke, a pénz uralmát, elzavarni nemcsak 
Orbánt, hanem Gyurcsányt is, nem csak a Fideszt, hanem 
az MSZP-t is, a DK-is, meg a nem tudom hány farkú kutyákat is. 
Ezt pedig melyik szakszervezeti vezető akarja manapság? Harc 
helyett legyen népbutítás, az jobban kifi zetődik.

Megfogtuk az Isten lábát! – kiáltottak fel a parlamenti 
ellenzéki pártok. Most véget vetünk a szemét diktatúrának! 
Talán szerzünk új tagokat is, meg a pártkasszába is jöhet egy 
kis pénz. A parlamenti ellenzék öt perc alatt átvette a törvény 
elleni tiltakozást a szakszervezetektől, és szabályos nyugati 
utcai színházzá változtatta a dolgozók jogos és tisztességes 
ügyét. Minden volt: fehérsapkás női képviselők szerepeltetése, 
karácsonyfa-döntögetés, a középületek megdobálása, a televízió 
elleni buli. A munka törvénykönyve már senkit sem érdekelt. 
Provokáljuk a rendőröket, bizonyítsuk a világnak, hogy ez egy 
korrupt, mocskos, sztálinista diktatúra, aminek pusztulnia kell!

A nyugati nem tudom kicsodák sok mindenre kitanították 
az ellenzéki képviselőket abból, amit mondjuk Kijevben, 
a Majdanon kipróbáltak. Csak a lényeget nem mondták 
meg: Magyarországon a nyugat nem akar majdani puccsot, 
mint annak idején Ukrajnában. Magyarországon a német, 
az amerikai tőke úgy érzi magát, mint a paradicsomban. Vannak 
stratégiai megállapodások a kormánnyal, van állami támogatás, 
a dolgozók száját befogja a kormány. Ki adhatna ennél többet?

Most itt tartunk. A politikai boszorkánykonyhákon már főzik 
az új recepteket arra, hogy miként lehet az egész ügyet összekötni 
az európai parlamenti választásokkal. Kövér László már közölte 
is, hogy a pesti utca nyugalmát neobolsevista csőcselék bontotta 
meg. Az EP-választáson tehát nemcsak Soros migránsait állítjuk 
meg, hanem a szemét kommunista bandát is. 

A liberálisok meg arról győzködik a népet, hogy ha májusban 
ők küldenek több képviselőt az EP-be, akkor Orbán berezel és 
női ruhába öltözve menekül majd az új várbeli palotájából. Sőt, 
véget vetnek a Putyinok, Erdoganok, Netanjahuk befolyásának. 
Bocsi, az utóbbinak talán nem! 

Közben senki sem vette észre a kormány és a munkaadók 
- a szakszervezetek élénk közvetítésével -  kigolyózták 
a munkásokat, a dolgozókat. A minimálbér nem fog 13 
százalékkal emelkedni, csak 8-cal, és csak 149 ezer lesz. Persze 
azt is adókötelesen! A minimális nyugdíj meg marad 28 és 
félezer forint.

Jó reggelt, magyar dolgozók! Nem lesz boldogabb újév, ha 
engeditek a népbutítást, ha újra és újra felültök nekik! Elég hát 
a népbutításból!
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PUTYIN-ZJUGANOV TALÁLKOZÓ: 
MEDDIG LEHET ELMENNI?
Vlagyimir Putyin orosz elnök december 25-én fogadta Gennagyij 
Zjuganovot, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának 
(KPRF) elnökét. Putyin kiemelte: „az Önök álláspontja gyakran 
nem esik egybe a kormány álláspontjával, de az ország sorsdöntő 
ügyeiben Önök hazafi as álláspontot foglalnak el, amit köszönök 
és nagyra értékelek.” (http://kremlin.ru/events/)

Putyin a tőkés rendszert építi Oroszországban. A szocialista 
múlt kérdéseiben nem konfrontálódik a társadalommal, 
mert tudja, hogy az emberek többsége pozitívan értékeli 
a Szovjetuniót. Formailag átveszi a Szovjetunió számos elemét, 
de a gyakorlatban a tőke érdekeit szolgálja. A KPRF ebben 
a helyzetben lavíroz. Külpolitikai kérdésekben támogatja 
Putyint, számos belpolitikai kérdésben támadja. A 2018. évi 
elnökválasztáson a KPRF jelöltje 11,77 százalékot kapott, 
míg Putyin 76,69 százalékkal nyert. A 2016. évi parlamenti 
választáson a KPRF 13,4 százalékot szerzett szemben a 2011-es 
19,2 százalék-kal. Jelenleg a 450 fős parlamentben 42 hellyel 
rendelkezik, 50-nel kevesebbel, mint ko-rábban. De így is 
a parlament második legnagyobb pártja. 

JAPÁN: OLCSÓ KÜLFÖLDI MUNKÁSOKKAL VERIK 
LE A JAPÁN BÉREKET
A japán kormány 345 ezer külföldi munkást akar az országba hívni 
a következő öt évben, hogy enyhítsék a japán gazdaság 
munkaerőgondjait. (https://www.scmp.com)

Japán nem enged be az országba migránsokat és külföldi munkaerőt 
sem alkalmaztak eddig tömegesen. A japán kormány most változtat 
álláspontján. Ennek oka azonban döntően nem az, hogy nincs elég 
új munkaerő. A döntő oka, hogy a tőkés cégek jelentős veszteségeket 
szenvednek el a bérek gyors növekedése miatt. A japán cégek 
a profi tjukat úgy igyekeznek megőrizni, hogy olcsóbb külföldi 
munkaerőt hoznak az országba. Ez azonban jelentős társadalmi 
ellenállásba ütközik, s parlamentben is heves csatákat idézett elő.

PORTUGÁLIA: HAZAFIAS ÉS BALOLDALI 
ALTERNATÍVÁT AZ EP-VÁLASZTÁSOKRA
A május 26-i európai parlamenti választások fontos lehetőséget 
adnak arra, hogy erősítsük a Portugál Kommunista Pártot. 
Meg kell mutatni, hogy szakítani kell a jelenlegi EU-politikával, 
amely egyenlőtlenséget, függőséget teremt, és megfosztja 
Portugáliát nemzeti függetlenségétől. Hazafi as és baloldali 
alternatívát kell felmutatni a választásokon – így döntött 
a Portugál KP vezetése decemberi ülésén. (http://www.pcp.pt/)

Május 26-án kerül sor várhatóan az EP-választásokra. A Portugál 
KP – hasonlóan a Munkáspárthoz – elutasítja a kapitalizmust. 
Az EU-t létező valóságnak tekinti, és a jelenlegi tőkés EU-val 
szemben kíván alternatívát kínálni. Az EU ugyanis a nagytőke 
szervezete, amely egyszerre zsákmányolja ki a dolgozókat és 
a szegényebb EU-országokat. 

JOBB MA EGY TITO-SZOBOR, MINT HOLNAP EGY 
FORRADALOM?
Montenegró fővárosában felavatták Josip Broz Tito, a szocialista 
Jugoszlávia egykori vezetőjének szobrát. Az ünnepségen Ivan Vuković, 
a főváros polgármestere tartott beszédet. (https://www.vijesti.me)

Nem tért vissza a szocializmus Montenegróba! Másról van szó. 
A Balkán forrong. Az egykori Jugoszlávia népei kezdik 
megérteni, hogy a nyugat kegyetlenül átverte őket. Montenegrót 
beléptették a NATO-ba, szembefordították szomszédjaival, de 
az emberek nem élnek jobban. Tito a második világháború alatt 
a jugoszláv néphadsereg főparancsnoka volt, majd a szocialista 
Jugoszlávia vezetője. Vezetése alatt Jugoszlávia egységes volt, 
erős és független. Az emberek jól éltek. Mára ebből semmi sem 
maradt. Tito emlékét sok ember őrzi a szívében. A hivatalos 
hatalom pedig tudja: jobb ma engedni egy Tito-szobrot, mint 
holnap szembenézni az elégedetlen tömegekkel.
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TÖRTÉNT
MÁTYÁSNAK ITT KELLENE ÉLNIE KÖZÖTTÜNK
A Mátyás király-emlékév, amely az 560 évvel ezelőtt, 15 évesen 
királlyá választott, más népek előtt is népszerű uralkodó alakját 
idézte fel, végéhez érkezett. A Mátyás király-emlékév programjai 
nagyon színesek voltak, konferenciáktól a kiállításokon át 
az említett alkalmazásig, sőt még Mátyás király-torta is készült 
korabeli alapanyagokból. Jelentős értéket képvisel a Nemzeti 
Bank által kiadott emlékérem, vagy a Visegrádi Múzeum 
kiállítása. (www.kormany.hu)

Mátyást megünnepelni jó döntés volt. Mátyás azon kevés 
történelmi személyiségünk közé tartozik, aki benne él 
az emberek szívében. Rengeteg eseményt szerveztek. A Mátyás-
emlékév mégis mintha elsuhant volna mellettünk. Miért nem 
készült játékfi lm Mátyásról? Miért nem forgattak TV-sorozatot? 
És főleg, miért marad abba a Mátyás-kultusz az emlékév végén? 
Mátyásnak itt kellene élnie közöttünk.

NE AGGÓDJON, HÁZELNÖK ÚR, JÖNNI FOGNAK AZ 
IGAZI BOLSEVIKOK!
„Egy neobolsevista társaság randalírozott a Kossuth téren, akik éppen 
olyanok, mint történelmi elődjeik. Ezek a csőcselék pontosan ugyanazt 
a magatartást tanúsítják az utcán, amit a Parlamentben az ellenzék.” 
– mondta a PestiSrácok.hu-nak adott nagyinterjúban Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke. (https://pestisracok.hu)

Kövér László gyűlöli a kommunistákat, a szocialista múltat. Lelke 
rajta! Az antikommunista kirohanásokkal azonban megtéveszti 
az embereket. Ne engedjük! A bolsevik azt jelenti kommunista. 
A kommunista azt jelenti, hogy utáljuk a világot, melyben a pénz, 
a tőke az úr, és helyette olyan világot akarunk, ahol az ember számít. 
A jelenlegi parlamenti ellenzék nem a tőke uralmát akarja megdönteni, 
hanem a Fidesztől akarja a hatalmat elvenni. Nem forradalmat akarnak, 
hanem puccsot, erőszakos hatalomátvételt. A parlamentben és az utcán 
ma a tőkésosztály két csoportja, a konzervatívok és a liberálisok csapnak 
össze. A dolgozók érdekeinek védelme csak ürügy. De ne aggódjon, 
Házelnök úr, jönni fognak az igazi bolsevikok!

NEM ELÉG ORBÁNT UTÁLNI, AZ EMBEREKET KELL 
SZERETNI
Január első hetére stratégiai egyeztetésre hívja a demokratikus 
ellenzéki pártok európai parlamenti kampányfőnökeit az MSZP 
választási felkészülését irányító Ujhelyi István, aki szerint a májusi 
választáson összehangolt fellépéssel megtörhető az Orbán-rendszer. 
(www.mti.hu)

Nagyot akar a szarka, de nem biztos, hogy bírja a farka. Az EP-
választáson nem lehet kormányt dönteni, még akkor sem, ha 
a kormánypárt egyetlen mandátumot sem szerezne, ami elég 
valószínűtlen. Nem lehet, mert az EP-választás nem erről szól. Nem 
lehet azért sem, mert az embereket az EP-választás nem érdekli. 2009-
ben 36,3 százalék ment el szavazni, 2014-ben pedig 28,9 százalék. 
De a legfontosabb: az ellenzéket egy dolog tartja össze, nevezetesen, 
hogy nagyon utálják Orbán Viktort. Ez elég obstrukcióhoz, de kevés 
ahhoz, hogy a választók többsége rájuk bízza az országot. Az emberek 
megérzik, ha valaki nem őket szereti, csak a hatalmat.

ROSSZ SZOBOR HELYÉRE ROSSZ SZOBOR KERÜL
Pénteken hajnalban elkezdték bontani Nagy Imre emlékművét 
a budapesti Vértanúk terén, reggelre pedig el is tűnt a szobor. 
(https://24.hu)

Nagy Imre szobrát 1996-ben állították fel. Nem kellett 
volna! Nagy Imre személye semmilyen formában sem élvez 
közmegegyezést. A konzervatív jobboldal tudomásul veszi, de 
nem fogadja el. Az ő hőseik a Corvin köz felkelői. A szocializmus 
eszméje mellett kiálló emberek sohasem fogadták el Nagyot, aki 
hosszas vívódások közepette, de végül is feladta a szocializmust. 
Nagy Imre a meghasonlott szocliberálisoké, akik „demokratikus 
szocializmusnak” nevezik azt, ami valójában kapitalizmus. 
A rossz szobor helyébe egy másik rossz szobor kerül, az „1919-es 
vörös terror áldozatainak” emlékműve. Rossz, mert a történelmet 
meghamisítja és nem egyesíti, hanem megosztja az embereket. 
Egy a jó az ilyen szobrokban: nem élnek örökké!
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JÓ VITA, JÓ KONGRESSZUS VOLT

A teljesség igénye nélkül idézzünk fel néhányat 
a legemlékezetesebb felszólalások közül!

A MI PÁRTUNKBAN IS VAN 300 SPÁRTAI

„Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak: 
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza” – emlékeztetett 
Kós Zoltán Baranya megyei elnök Leonidász király 300 spártai 
védőjére, akik a tízszeres túlerővel szemben megvédték Spártát. 
Ha akkor akadt 300 spártai, a mi pártunkban is akad 300 bátor, 
elszánt ember, aki kész jelentősebb összeggel segíteni a pártot! 
Teremtsük meg a „spártaiak klubját” és mentsük meg anyagilag 
a Munkáspártot! 

Frankfurter Zsuzsanna, az Elnökség tagja pár perccel később 
jelezte: ő szívesen lesz „spártai”. Egy a lényeg: segítsük a pártot!

Zámbó Anikó a Bács-Kiskun megyei szervezet véleményét 
mondta el. Életében először szólalt fel pártkongresszuson, 
sőt először szerepelt ilyen sok ember előtt, de sikeresen állta 
a próbát. A tőkés rendszer a természetet is tönkre teszi. Fontos, 
hogy a kongresszusi határozat erről is szóljon! – javasolta.

A pártépítés élet-halál kérdése, és ez nem túlzás! – emelte ki 
Hajdu József, az Elnökség tagja. A pártot nagyon tudatos 
munkával belülről kell megerősítenünk. Új tagokra, fi atalokra 
van szükség. Olyan nincs, hogy ne találjuk meg a megfelelő 
megoldást! Megtaláljuk, de ezért közösen és sokat kell tennünk.

SUTYIBAN TÁMOGATNAK BENNÜNKET, 
GYŐZZÜK MEG ŐKET!

L    ,   8-    27. . A   
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Ha Gál Ferenc Békés megyei elnök szólal fel, mindig odafi gyel 
a hallgatóság. A „frontvonalról”, a dolgozók közül jön, friss 
és fontos tapasztalatokkal. Az emberek sutyiban egyetértenek 
velünk, de még nem mernek ránk szavazni. A mi dolgunk 
meggyőzni őket, jó munkával, okos szóval. Javasolta, hogy a párt 
elnöke töltsön egy hetet Békésben, és járják együtt a falvakat. 
Ha megszervezitek jól, megyek! – reagált Thürmer Gyula.

Fülöp Józsefné miskolci elnök Borsod tapasztalatait hozta 
a kongresszusra. Részt veszünk a városi közgyűlés ülésein, 
tartjuk a kapcsolatot a helyi sajtóval, a helyi élet konkrét 
problémáiról van véleményünk. – tárta fel a miskolci munka 
„titkát.” Az internet is közéleti szereplés, ott is példát kell 
mutatnunk! – mondta.

Kajli Béla budapesti elnök, az Elnökség tagja elmondta. 
hogy Budapesten nagyon sok munkát kell végezni a párt 
megerősítéséért. Tagjaink lelkesek, anyagilag is jelentős 
támogatást adnak, de új vezetőkre, sok fi atalra van szükség 
mindenütt. Érdemes lenne bevezetni a pártoló tagság 
intézményét! – javasolta.

A stratégiánk közös, de taktikai kérdésekben eltérhetnek 
az egyes megyék egymástól. – mondta Veres Péter Fejér megyei 
elnök. Az európai parlamenti választásokon részt kell venni. 
A párt erejét, politikai jelenlétét ezzel is kell mutatni. Fejérben 
az utcai kitelepülés helyett a házról házra járás taktikája vált be.

MELYIK KEZÜNKET VÁGJUK LE?

Karacs Lajosné, a párt alelnöke részletesen szólt a párt anyagi 
helyzetéről. Felépítettünk egy struktúrát, olyat, amilyenre 
a 21. században egy magára kicsit is adó pártnak minimálisan 
szüksége van. Ha nem tudjuk a pénzt előteremteni a központi 
feladatokhoz, le kell adnunk a funkciókból. Melyik kezünket 
vágjuk le? Megbéníthatjuk a pártot? Nos, ha nem, akkor 
támogassuk az Ezres klubot, fi zessük elő A Szabadságot, és 
segítsük a pártot minden más eszközzel!

Korszerű technika nélkül ma már nem lehet dolgozni. – emelte 
ki Kovács István, az Elnökség tagja. Az internetes munka 
stratégiai irányunk kell, hogy legyen a jövőben is.
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Bácsi Istvánné Hajdú Bihar megyéből mosolyával és kedves 
szavaival rögtön kivívta a küldöttek rokonszenvét. Havonta 
kitelepülünk, rendszeresen megbeszéljük a helyi problémákat, 
részt veszünk az időközi választásokon, terjesztjük az újságot, 
megírjuk véleményünket az interneten. Dolgozni kell, nincs 
más titok! – mondta.

A túrkevei Munkáskupát immáron negyedszázada rendezzük 
meg. – emlékeztetett Csajbók Ferenc Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből. Még sem kap megfelelő fi gyelmet a pártban. Thürmer 
elvtársat elvárjuk jövőre a rendezvényre, és „ha a Munkáskupa 
egybe esik az ENSZ Közgyűlésével, akkor a Közgyűlést kell 
arrébb tenni!” 

Nógrád összegyűjti a szükséges ajánlásokat az EP-
választásokon. – jelentette ki Nagy Attila, megyei elnök, 
az Elnökség tagja. A politikai harcban csak akkor tudunk helyt 
állni, ha ideológiailag, eszmeileg fel vagyunk készülve. – tette 
hozzá. A Szabó Ervin Akadémián részt kell vennünk.

SZÓT KAPTAK A FIATALOK

15 ezer szavazatot kaptunk a választásokon, mondta Habermann 
Norbert Pest megyéből, ami az egyik oldalról nézve nem sok. 
De a másik oldalról nézve ez azt mutatja, hogy a nehéz 
körülmények, a médianyomás ellenére ennyi ember kitart 
mellettünk, tehát igénylik a Munkáspártot. Aktívnak 
kell lennünk belpolitikai téren, az interneten. – javasolta 
többek között.

Sokan felfi gyeltek Réczei Bence felszólalására Borsodból. Fiatal 
ember, még tanul, nem régen lett a Munkáspárt tagja. Meg kell 
fogni a fi atalok kezét, és nem szabad elengednünk! -mondta. 

A fi atalok problémáiról szólt Horváth Márk is, aki Budapesten, 
a zuglói szervezetben lépett be a pártba. A Studium Generale 
keretében ismertem meg a pártot, és örömmel veszek részt 
a munkában, mondta.

A Szabadságot elolvasás után oda lehet adni a falusi, városi 
könyvtárnak is. – mondta Kalmár Dávid Jász-Nagykun-
Szolnokból. És a legfontosabb: minden párttag fi zessen elő 
A Szabadságra!

MUNKÁSPÁRT
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ILYEN LESZ 2019
2019-ben rengeteg dolog fog történni. Lemond a japán császár, amire 200 éve nem volt példa. 2019-től az emberek már több időt 
fognak internetezéssel tölteni, mint TV-nézéssel. Oroszországban 2019 a Színház Éve lesz. Az EU-ban a liberálisok és konzervatívok 
közötti háború új szakasza következik, most éppen az európai parlamenti választások köntösében.

Rengeteg évfordulóról fog a világ megemlékezni, és rengetegről meg nem, ízlés, meggyőződés alapján, de főleg attól függően, 
hogy ki van éppenséggel hatalmon. 30 éve lesz mindannak, ami 1989-ben történt. Nem szívesen emlékezünk rá, egy világ tűnt el. 
Bízzunk benne, hogy csak ideiglenesen! Mi legalábbis hiszünk benne. Ezért is teremtettük meg három évtizede a Munkáspártot, 
és úszunk azóta is, az árra szemben.

JANUÁR 1-én ünnepeljük a Kubai 
Forradalom 60. évfordulóját. A Fidel 
Castro vezette felkelés nyomására 1959. 
január 1-jén Fulgencio Batista diktátor-
elnök elhagyta az országot, s másnap 
a felkelők bevonultak Havannába. 
Latin-Amerikában lendületet adott a tér-
ség népeinek küzdelméhez a nemzeti 
függetlenségért. Példát mutatott arra, 
hogy a függetlenség kivívásához és 
megvédéséhez a kapitalizmus ellen 
kell felvenni a harcot, és új társadalmat, a szocializmust kell megteremteni. A kubai forradalom ereje abban van, hogy szorosan 
összekapcsolta a nemzeti függetlenség és a szocializmus ügyét. Ez tette lehetővé, hogy a kubai szocializmus megmaradjon 
azt követően is, hogy 1990-ben Kelet-Európában megdöntötték a szocialista rendszereket.

MÁRCIUS 2-án ünnepli a világ kommunista 
mozgalma a Komintern, a Kommunista 
Internacionálé születésének 100. évfordulóját. 
A világforradalom eszméje a munkásmozgalom 
egyik legszebb eszméje. A tőke világméretekben 
szervezkedik, legyőzni csak akkor lehet, ha 
a munkásság is világméretekben szervezi meg 
erőit. 1917. november 7-én Oroszországban győz 
a szocialista forradalom. A világforradalom 
elősegítésére hozzák létre 1919. március 2-én 
Moszkvában a III. Kommunista Internacionálét, 
közismert rövidítésével a Kominternt. A szervezet 
feladata a világforradalom elősegítése, és ennek 

érdekében kommunista szervezetek létrehozása a világ lehető legtöbb országában. A jelenleg is létező kommunista pártok 
többsége az 1920-as években jön létre a Komintern biztatására és aktív segítségével. A Komintern hátterében két dolog áll, amely 
megismételhetetlenné teszi e szervezetet. Az egyik a Szovjetunió, mint szocialista állam politikai, anyagi, katonai segítsége.  
A másik a világforradalom eszméje.

MÁRCIUS 21-én lesz 100 éve annak, hogy kikiáltották 
a Tanácsköztársaságot. A Munkáspárt javaslatára Európa kommunista 
és munkáspártjai megemlékeznek az eseményről.  Februárban 
a Török Kommunista Párt szervez nemzetközi fórumot, amelyen 
az egyik témát a Tanácsköztársaság tapasztalatai jelentik. Mert bizony 
ezek a tapasztalatok ma is fontosak. Példának okáért, hogy szerezheti 
meg a hatalmat a munkásosztály, lehet-e hinni a szociáldemokratáknak, 
mit jelent a magyar szocializmus. Azt azonban ne várja senki, hogy a mai 
magyar uralkodóosztály egy jó szót is szóljon. A Tanácsköztársaság fájt 
Horthynak, de fáj Orbánnak is. A magyar dolgozó 1919 márciusában 
nem csak elvette a hatalmat a tőkésektől, de védte is az országot. Sőt, 
először és utoljára a 20. században Magyarország saját erejéből szerezte 
vissza a külföldiek által megszállt területeinek egy részét. Nem kellett 
hozzá Hitler bécsi döntése, csak a magyar vörös katona hősiessége. 
Ugye, ez fáj, urak?
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MÁRCIUS 31-én elnökválasztás lesz 
Ukrajnában. A nyugat nagyon szeretné, ha 
továbbra is Porosenko lenne az elnök. Tudják, 
hogy van: korrupt, nacionalista, fasiszta, de a „mi 
kutyánk kölyke.” Kárpátalján a magyarság nem 
járt vele jól, mert ugye a magyar nyelvű oktatásnak 
annyi. Ebből adódik a magyar kormány skizofrén 
helyzete. Nem szeretik a magyarverő Porosenkot, 
de szeretik a kommunistaverő Porosenkot. Szóval, 
választás lesz, hacsak addig nem tör ki a háború. 
Az is megeshet.

 

ÁPRILIS 4-e annál inkább ünnep 
lesz a tőkés Magyarországon, mivel 
60 éve. 1949. április 4-én alakult meg 
a tőkés kedvenc katonai szervezete, 
a NATO. Azért szervezték meg, hogy 
a tőkés világ közös erővel harcoljon 
a Szovjetunió és a többi szocialista 
ország ellen. 1990-91-ben átmenetileg 
is sikerült is megdönteniük a szocialista 
rendszereket, de a NATO-t nem oszlatták 
fel. Hogyisne! A NATO most arra kell, 
hogy megregulázza azokat, akik nem 
akarnak NATO-módra élni. 1999-ben 
ezért bombázták szét Jugoszláviát. 
A NATO kell ahhoz is, hogy az emberek 
elhiggyék: az orosz medve fenyegeti 
őket. Pedig nem fenyegeti. De e mese 
nélkül a tőkésállamok nem költhetnének milliárdokat fegyverekre. Az pedig kell, mert abban van a nagy pénz, a hatalmas profi t! 
Házifeladat: hány iskolát, kórházat lehetne építeni annak a 44 szupermodern tanknak az árából, amiket a NATO-barát Orbán-
kormány most megvett. A 24 önjáró tarackról nem is beszélve.
 

JÚLIUS 8-áról keveseknek jutna eszébe, hogy 
315 éve ezen a napon választották meg Erdély 
fejedelmévé II. Rákóczi Ferencet. Kormánypárti 
kezdeményezésre mindjárt Rákóczi-emlékévvé 
nyilvánította 2019-et. Ok, nincs ebben semmi rossz, 
sőt! Csak azt lenne jó tudatosítani, hogy Rákóczi nem 
a határon túli magyarság nagy alakja csupán, hanem 
a miénk is, azoké, akik itt élünk, és a buta sors miatt 
nem Erdélyben születtünk. Aztán nagyon szépen 
kérjük, tessenek már csinálni szép, történelmi 
játékfi lmeket! Szegény Rákóczi magyar játékfi lmben 
legutóbb a Rákóczi hadnagyában jelent meg, de 
ez 1953-ban volt. És még egy apróság: tudják oda 
fent, a Andrew Vajna hivatalában, hogy Rákóczi 
az osztrákok ellen küzdött, s Nagy Péter orosz cárt 
tekintette szövetségesének?
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OKTÓBER 1-e a világtörténelem egyik 
legemlékezetesebb napja, bár sokan igyekeznek 
elfeledkezni róla. Csakhogy nem lehet, mert Kínáról 
van szó. 60 éve, 1949. október 1-ék kiáltotta ki Mao 
Cetung a Kínai Népköztársaságot. Ez azt jelentette, 
hogy a kínai polgárháborút nem a tőkések nyerték meg 
Csang Kaj-sek vezetésével, hanem a kínai parasztok és 
munkások hadserege a kommunista párt vezetésével. Ma 
is lehet fanyalogni Kína kapcsán, de nem árt leszögezni 
a tényeket: Kína fejlődik, míg mások nem annyira. 
A kínai fejlődés vezető ereje a Kínai Kommunista 
Párt, a hadseregük neve ma is Kínai Népi Felszabadító 
Hadsereg, és az országot ma is úgy hívják, ahogy Mao 
elkeresztelte: Kínai Népköztársaság.
 

OKTÓBER 7-én emlékezhetünk arra, hogy 60 éve, 1949. 
október 7-án kiáltották ki a Német Demokratikus Köztársaságot. 
A német munkásosztály 1918-ban már próbálkozott saját 
államának megteremtésével, de vérbe fojtották. Az NDK 
a második kísérlet volt. Az NDK erős, jól működő állam volt. 
108 ezer négyzetkilométernyi területével és 16 millió lakosával 
nagyobb volt, mint Magyarország. Egy „bűne” volt: szocialista 
rendszere volt, munkás-paraszt hatalom. 1989-ben vérbe ugyan 
nem fojtották, de lenyelték, eltüntették, bekebelezték a nyugati 
tőkések. Sokan visszasírják.

 

OKTÓBER 23-án lesz 30 éve annak, hogy elkezdték kiirtani 
a „nép” szót mindenből, amiből csak lehetett. Kezdték a Magyar 
Népköztársasággal, amiből ezen a napon Magyar Köztársaság lett. 1990 
márciusában a Néphadseregből lett Honvédség. 2002-ben a Népstadionból 
is kiirtották a népet. A Népszabadság nevében ugyan megmaradt 
a nép, de a tőkés Népszabadság már nem a népé volt. A Népszava 
ugyan még megvan, de nem a népé, hanem a tőkével egyezkedő 
szocliberális társaságé. 30 éve kezdődött. Azóta minden köztársasági 
vagy nemzeti, attól függően, hogy ki van hatalmon. A nép pedig…
Nos, mit csinál a nép?
 

DECEMBER 17-e a magyar 
munkásmozgalom fontos dátuma. 
Megalakult a Munkáspárt. Fontos 
dátum, ezt ma már bizton állíthatjuk. 
Nem nosztalgialklub született, hanem 
harcos párt. Nem élte fel önmagát, mint 
mások. Nem engedte, hogy az erősebbek 
lenyeljék, mint sokan másokat. Nem 
keresztelkedett ki, nem váltott hitet, nem 
szegődött divatos és talán jövedelmező 
eszmék mellé. A Munkáspárt ma is él, és 
élni akar a jövőben is. Harminc éves lesz 
az idén.
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EGY PERCES ŐRÜLETEK
Kós Zoltán „Egy perces őrületek” című sorozatát már több alkalommal élvezhették olvasóink 

Lássunk most egyet decemberi „őrületeiből”, melyek nagyon is komolyak és fontosak.

DONKI ZOLTE·DONKI ZOLTE·
2018. DECEMBER 10., 2018. DECEMBER 10., 
HÉTFŐHÉTFŐ
Ürge Ürgevics nyugalmazott kohómérnök feltette a vizet 
a teának, s megállt egy kicsit az aprócska tűzhely előtt. Bámult 
ki a kicsi konyha kicsi ablakán, szemével a jól ismert képet 
pásztázva, már ki tudja hányadszor. A távolban a várost látta, 
ahol évtizedeket élt. Mellette és messzebb a gyár maradványai 
szürkéllettek. Rég bezárták. Ez volt az első munkahelye 
az egyetem után. A gyár még nem is állt teljesen, amikor 
odakerült fi atalon. Lelkesen túlórázott, hogy minél hamarabb 
beindulhasson a termelés. Aztán azért, hogy mielőbb elérjék 
a csúcsra járatási teljesítményt. Aztán azért, hogy családot 
alapíthasson, megalapozza a saját életét és karrierjét. Aztán 
a család körülményeinek javításáért, amibe az óvoda és iskola 
mellett már kisebb külföldi utak is bekerülhettek. Aztán 
az egyetemre járó gyerekek támogatásáért. A rég áhított 
nyugati körutazásért. Itt megállt a merengésben. Eszébe jutott, 
hogy mekkora különbségeket tapasztalt első alkalommal 
a bécsi sétálóutcákban az otthonihoz képest. Hogy azt hitte, 
ha minden jól megy, talán vidéken nem, de a fővárosban 
ilyenek lesznek majd náluk is. Majd, egyszer. Eszébe jutottak 
az akkori különbségek. Az életszínvonal. Ürgeszürkevár, ahol 
élt olyan volt akkor, mint a többi vidéki város, ahová ipart tettek. 
Szürke volt, zsúfolt volt. A gyár éjjel-nappal termelt, a helyi- 
és környékbeli emberek folyamatosan nyüzsögtek benn is és 
a városban is. Buszkaraván vitte az ingázókat és a bejárókat 
a környéken. Az iskolák tele voltak kék iskolaköpenyekkel, 
mint megannyi kis kék hangya, úgy tűntek a gyerekek 
a buszok ablakából nézve. Eszébe jutott a régi idők alacsony 
színvonala. A sok keleti autó, a füstfelhőket eresztő motorok. 
És a nagy járművek, amik miatt locsolókocsik jártak nyaranta, 
hogy a kormos levegőt letapasszák. A majális, amikor annyira 
a környék termelő üzemeinek felajánlásaira épült már minden, 
hogy a tombolán a gyárban készült lapátokat, kapákat és 
a közelben termelt zsákos krumplit nyertek a „szerencsések”. 
Azóta persze minden más. Itt is vannak a fővárosban sétálóutcák 
és itt is olyanok a kirakatok, mint amiről egykor álmodott. 
És már nem kormos a levegő a keleti járművek kipufogójából, 

meg a gyárból szálló füst miatt. Katalizátoros autók cikáznak 
az utakon, a gyár pedig rég bezárt. A nagycsarnokban, ahol 
dolgozott, bálásrongy turkáló lett, a központi épületben pedig 
valami kínai kifőzde. Ürge Ürgevics még sosem járt benne. 
A nyugdíja nem engedi meg az ilyen luxust. A gyár bezárása 
után, mint régi dolgozónak ajánlottak egy portás állást, amíg 
elérte az előnyugdíj korát, aztán azonnal menesztették onnan is. 
A gyerekek külföldön élnek, az asszony már rég lelépett, a városi 
lakást fel kellett adni. Kinn él a szőlő-hegyen, a helyieknek 
csak vinohradi-n. A tombolán nyert lapátját és kapáját rég 
ellopták a betörők. Nem dolgozni vitték el, hanem a hulladék
telepre. Minden vasat megvesz a külföld, kell a nyersanyag 
a nyugati kohóknak. Persze, a sok új autót nem a semmiből 
csinálják. De a régi munkások, dolgozók nem járnak új kocsival. 
Legtöbbje, aki egykor menetrend szerint cserélgette az autót, 
most nem tudja megengedni magának. Nincs miből. Nincs 
munka, nincs semmi. Felforrt a víz, kész lesz hamar a tea. Amíg 
a kannába méri a kis tégelynyi füvet, halvány mosoly jelenik 
meg az arcán. A zsákos krumplira gondol, amit a majálison 
nyertek a “szerencsések”. Hogy nevettek akkor rajtuk. Ma 
már majálisok sincsenek, csak a krumpli maradt. Négyévente 
egy zsákkal, mindig a választások előtt. Ürge Ürgevics révedő 
szemeiben fény csillan, s a sarokba vágja a kannát teával 
forró vízzel mindenestül. – A betyár mindeneteket, – vágja 
ki dühösen, bár úgysem hallja senki – ennyi erővel adhatnátok 
egy tál lencsét is!

IRODALOM
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