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MIT AKARUNK MÁJUS 26-ÁN?
Május 26-a után új világ köszönt ránk. A bevándorláselleneseknek
kell többségbe kerülniük, s akkor nem kell félteni a nemzeti
szuverenitást és a kereszténység is biztonságban lesz – sugallja
a miniszterelnök. Még azt is tanácsolja, hogy felejtsük el, hogy
ki jobboldali, ki baloldali. A választóvonal nem ez. Akarsz
migránsokat vagy nem akarsz! Ez itt a kérdés!
A parlamenti ellenzék szerint a bevándorlók beengedése érdem, sőt
dicsőség, európai virtus, s aki nemet mond rá, az nem európai, nem
demokrata, nem modern, és az ilyeneket irtani kell. Szeretjük Európát,
de főleg a hatalmat szeretnénk, úgyhogy le az Orbán-rendszerrel!
De mit mondjunk mi, a Munkáspárt? Ellenezzük a bevándorlást?
Igen! A Munkáspárt már akkor ellenezte, amikor ez még nem vált
a kormánypropaganda fő irányává. És nem azért ellenezte, mert
a kormány is így gondolta, hanem mert szilárd meggyőződésünk, hogy
a migráció abban a formában, ahogyan ez ma megjelenik, kárt okoz
a munkásosztálynak, a dolgozó tömegeknek és a nemzeteknek egyaránt.
Véleményünket nem csak mondogattuk, de igyekeztünk
a nemzetközi munkásmozgalom más pártjait is meggyőzni.
A mostani bevándorlók nem ugyanolyanok, mint az EU szegényebb
országaiból a gazdagabbakba vándorlók. Nem török, görög és más
vendégmunkásokról van szó, akik akár szövetségeseink is lehettek
a tőke elleni harcban. A mai bevándorlók nem azért jönnek, hogy
megdöntsék a pénz uralmát. A kapitalizmus előnyeit akarják élvezni.
Tehát, tisztelt választók, ha Önök nem akarják, hogy
a bevándorlás megváltoztassa világunkat, nyugodtan szavazzanak
a Munkáspártra is. Mi ellene vagyunk.
Nyugodt szívvel válasszák a Munkáspártot azok is, akik
az európai kultúra, a kereszténység értékeit féltik. Többségünk
nem jár templomba, de mi nem rombolunk templomokat, és nem
építünk helyettük mecseteket.
Nem kell ﬁdeszesnek lenni ahhoz sem, hogy valaki szeresse
a hazát, a nemzetet. A nemzeti lobogót többre becsüljük az EU
zászlajánál. A nemzeti zászlók színesek, mögöttük évszázadok
történelme áll. Az EU zászlajában minden kék, a csillagok is mind
sárgák, unalmasak és egyhangúak, mint amilyen a liberálisok
európai egyesült államokja lenne.
Vállaljuk a baloldaliságot? Igen! Baloldali az, aki azt mondja:
rossz ez a rendszer! Nem Orbán, mert ő maga nem rendszer. A tőke,
a pénz uralma a rossz. Orbán Viktor a tőkés Magyarország harminc
évének egyik meghatározó személyisége, de nem maga a rendszer.
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Nem az a baloldali, aki hőbörög az MTV székházában és provokálja
a rendőröket. Nem attól lesz valaki baloldali, hogy szereti vagy
nem szereti Orbánt, hanem attól, hogy kivel van. Baloldali az, aki
a munkással, a dolgozóval van, és nem a gazdagokkal.
A Munkáspárt a munkással, a dolgozóval volt, van és lesz is.
Mi nem a múltat sírjuk vissza, ennek nincs is értelme. Még akkor
sincs, ha abban a bizonyos múltban nem volt minden olyan rossz, mint
ahogyan most ráfogják.
A mával van bajunk, a mát kell elrendezni. Nem tetszik, hogy
egyesek rohadtul meggazdagodnak, mi meg nem lépünk egyről
a kettőre. Dühösek vagyunk, mert borzalmasak a kórházak. De
legfőképpen azért, hogy ha bajba kerülsz, ha beteg leszel, ha egyedül
maradsz, ha kiesel a mainstreamből, senki sem segít rajtad.
De akárhogyan is szavazzanak az emberek május 26-án, attól
nem jön vissza az a bizonyos régi világ. Ezt azoknak is mondom,
akik reménykednek benne, meg azoknak is, akik félelmükben
már napi 24 órában szidják a szocializmus korát.
De nem is ez a cél. Május 26-án a bevándorlás ellen szavazunk.
Május 26-án az európai értékek megőrzésére szavazunk.
De május 26-án megmutatjuk az embereknek, hogy ez még
nem elég. Többre van szükség, és ezt a többet mi tudjuk adni.
A mai Európa falai omladoznak. Nem hiszed? Ne zárd el
a televíziót, amikor Párizsban a sárgamellényeseket mutatják!
De nézd meg azt is, hogy Athénban, Isztambulban vörös zászló
alatt mennek ki tízezrek az utcára!
És gondolkozz el azon is, hogy miért nem tanul meg sok gyerek
olvasni, hogy miért engedik a népbutítást! Miért a pénz a döntő,
és miért nem a tudás? Ha nem akarunk végleg leszakadni
a kínaiaktól és másoktól, változtatnunk kell!
De gondolkozz azon is, hogy az informatika korában miért
titkolóznak előtted, miért nem tudhatsz mindent, miért nem
szólhatsz bele a saját életed eldöntésébe!
Május 26-án elmondhatjuk, hogy nem lesz béke Európában, ha
Európa nyugati fele nem egyezik ki Oroszországgal. Hálát adhatunk
a jó istennek, hogy az ambiciózus fegyverkezési programok,
a szankciók, a provokációk mellett elkerüljük a háborút. De ez kevés!
Arra kell ösztönöznünk az EU-t, hogy egyezzen meg Oroszországgal.
Minden mindennel összefügg! Akarnunk kell a változást!
Meg kell győzni másokat is, hogy akarják a változást. Meg kell
mutatnunk a változás útját!
A Munkáspárt programja világos. Az Európai Parlamentben nem
csodát akarunk csinálni, mert azt nem lehet. A magyar dolgozók
hangját akarjuk felerősíteni, hogy a magyar munkáson, a magyar
dolgozókon ne élősködhessenek büntetlenül Európa gazdagjai.
A magyar nemzet önállóságát akarjuk védeni. Magyarul akarunk
beszélni, gondolkodni, magyarul akarunk élni.
De nemet mondunk a tőkés Európa intézményeire! Bíráljuk
az európai kapitalizmust! Bíráljuk, mert a mai Európa csak
keveseknek jó. Európában viszont több van, sőt minden megvan
ahhoz, hogy Európa a többségnek is jó legyen. A dolgozók, a népek
demokratikus Európája ilyen lesz!
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OROSZORSZÁG KIÁLL VENEZUELA MELLETT
Beiktatták hivatalába Nicolás Maduro venezuelai elnököt.
Az orosz külügyminisztérium ﬁgyelmeztette az USA-t:
Venezuela Oroszország stratégiai szövetségese. Elítéli az USA
nyílt beavatkozását Venezuela ügyeibe, és a jövőben is segíteni
fogja. (https://tass.ru)

KÍNA KIÁLL A SZOCIALISTA KOREA MELLETT
A Kínai Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság vezetői egyeztették elképzeléseiket a Koreai
félsziget atommentesítéséről, a soron következő Trump-Kimcsúcstalálkozóról, Hszi Csin-ping kínai államfő elfogadta Kim
Dzsongun meghívását Phenjanba. (https://beta.scmp.com)
Az USA nem ismeri el Maduro elnököt, de demonstratív módon
a venezuelai nemzetgyűlés elnökével tartja a kapcsolatot,
akit legitimnek tart. A tőkésvilág vezető hatalmai, élükön
az USA-val, támadást indítottak Latin-Amerika népei ellen.
Nem tűrnek meg senkit, aki nem úgy táncol, ahogyan az USA
fütyül. Támadnak minden kormányt, amely korlátozni meri
az amerikai tőkét. Mindenkit, aki saját népe javát szolgálja és
nem a külföldi nagytőke érdekeit.

A kínai-észak-koreai csúcstalálkozó fontos esemény. Jelzi, hogy
Kína kiáll a KNDK béketörekvései mellett. A KNDK független
és biztonságos létezése elengedhetetlen feltétele bármiféle
megállapodásnak.
AZ UKRÁN KP NEM HAGYJA MAGÁT
Január 3-án sor került az Ukrán Kommunista Párt 54. Rendkívüli
Kongresszusára. Megválasztották a párt elnökjelöltjét
az ukrajnai elnökválasztásra. Az ukrán kommunisták jelöltje:
Adam Ivanovics Martinyjuk. (http://kpu.life)

Porosenko jelenlegi ukrán elnök mindent elkövet a kommunista
erők felszámolása érdekében. Tilalmak, zaklatások,
házkutatások, üldöztetés – ez ma a párt sorsa. De az Ukrán KP
nem hagyja magát. Csak azért is, mindennek ellenére!

A NÉMETEK AKARNAK PARANCSOLNI
A NATO-BAN?
Merkel bejelentette, hogy Németországnak aktívabb szerepet
kell játszania a világpolitikában. Németország januártól 5
ezer katonát küld a NATO gyors reagálású közös egységébe,
miközben Franciaország, Csehország és négy másik ország
összesen 3 ezret. A tavaly novemberi norvégiai NATOhadgyakorlaton Németország 10 ezer katonával és 4 ezer
harcijárművel vett részt. (http://english.chinamil.com.cn/
view/2019-01/11/content_9402650.htm)

A tőkésvilág vezető országai között kíméletlen harc folyik
a piacok, és a politikai befolyási övezetek újrafelosztásáért.
Németország eddig döntően gazdasági eszközökkel, a német
tőke erejével, és politikai eszközökkel, egyebek között az EU
vezetésére gyakorolt befolyásával érvényesítette akaratát.
A fegyverkezési versenyből, és főleg annak hasznából a német
tőke se akar kimaradni. Ezért növeli a katonai szerepvállalását is.
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NÁLUNK
TÖRTÉNT
NE KÜLFÖLDIT HOZZANAK, A MAGYART
FIZESSÉK MEG RENDESEN!
2017-ben összesen 9274 munkavállalási engedélyt adtak ki
harmadik országbeli állampolgárok részére, ami közel ezerrel
nagyobb szám az előző évinél. Ebből 1625 engedély kínai, 912
vietnámi, 710 koszovói, 589 pedig thaiföldi állampolgárhoz
került. (https://mfor.hu)

Magyarországon szinte lehetetlen új magyar munkaerőt találni.
A tőke többféleképpen dönthet. Megemelheti a munkaidőt,
ahogyan ezt most látjuk. Hozhat be olcsóbb külföldi munkaerőt, s
ez is megindult. Adhat sokkal jobb ﬁzetést a magyar dolgozóknak
intenzívebb munkára ösztönözve őket. Ezt nem akarja a tőke, mert
ez csökkenti a proﬁtját. Nekünk olyan ﬁzetésért kell harcolni,
amiből a dolgozó napi 8 óra munkából tisztességesen megél.
ELŐVÁLASZTÁS: A MUNKÁSPÁRT NEM VESZ RÉSZT
EBBEN A KOMÉDIÁBAN
Kezdetét vette a várhatóan hónapokig húzódó ellenzéki előválasztás
első felvonása, amelynek célja, hogy megtalálják a regnáló Tarlós
István (70) legesélyesebb kihívóját az őszi önkormányzati voksolásra.
(http://www.blikk.hu)

A Munkáspárt nem vesz részt ebben a komédiában. Az előválasztás
értelmetlen. Azt mutatja, hogy az ellenzéknek se vezetőik, se szereplőik,
de főleg elképzeléseik nincsenek. Politikailag téves és káros, mert nincs
olyan, hogy közös ellenzék. Az előválasztás szervezői igazi célja a saját
szavazói körük bővítése, friss adatbázis létrehozása.
A Munkáspárt májusban dönt arról, hogy részt vesz-e majd a fővárosi
főpolgármester-választáson és lesz-e jelöltje.

A
SIMOR ANDRÁS SZERINT A VAGYONADÓ LEHET
EGY JÓ ESZKÖZ
Az elmúlt évtizedekben olyan egyenlőtlenségek alakultak ki
a világban, amik veszélyeztetik a hosszabb távú fejlődését a fejlettebb
országoknak. Ezeket valamilyen módon kezelni kell, különösen
azért, mert a technológiai fejlődéssel ezek az egyenlőtlenségek
vélhetően tovább fognak növekedni. Tehát az államnak a jövőben
valószínűleg sokkal több eszközzel kell rendelkezni arra, hogy
ezt a szakadékot valahogy megpróbálja csökkenteni. Ha ezt
nem teszi, a szakadék olyan helyzeteket teremthet, amelyek
a társadalmak szétszakadásához és válságokhoz, illetve esetenként
forradalmakhoz vezetnek – nyilatkozta Simor András, a Nemzeti
Bank korábbi elnöke. (https://mfor.hu)

A Munkáspárt régen mondja, hogy korlátozni kell a tőkét.
Az értelmes tőkés ezt magától megérti, és saját túlélése érdekében
elfogadja. A kevésbé értelmes tőkéseket és kormányaikat pedig
a néptömegeknek, a dolgozóknak kell rákényszeríteniük. Simor
András érti, hogy szükség van a vagyonadóra, mert a növekvő
társadalmi szakadék miatt előbb-utóbb baj lesz. Fizessenek
a gazdagok, legyen 45 százalékos egyszeri vagyonadó!
A SZAKSZERVEZETEK 4 PONTOS KÖVETELÉSE
Január elején a szakszervezetek az alábbi négy pontban fogalmazták
meg követeléseiket:
1.Módosítsák a Munka törvénykönyvét, hogy az a mostaninál
sokkal jobban vegye ﬁgyelembe a munkavállalók érdekeit,
a rabszolgatörvényként elhíresült túlóra szabályozást pedig vonja
vissza a kormány!
2.Emeljék a minimálbért legalább két számjegyű mértékben,
állítsák vissza a cafetériát, rendezzék a közszféra béreit!
3.Követeljük a sztrájkjog újraszabályozását, érdemi párbeszédet,
előzetes egyeztetést a dolgozókat érintő törvények módosításánál!
4.Követeljük egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer
kidolgozásának követelményeit, a korengedményes nyugdíjak
korszerűbb formában történő visszahozásától a megváltozott
munkaképességű
dolgozók
tisztességes
támogatásáig.
(www.szakszervezetek.hu)

A Munkáspárt egyetért a szakszervezetek követeléseivel.
A Munkáspárt arra biztatja a szakszervezetekben dolgozó
tagjait, hogy támogassák a dolgozók harcát.
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A héten üléseztek a Munkáspárt megyei és budapesti elnökei.
Thürmer Gyula elnök aláhúzta, hogy a megyei elnöki értekezlet a párt
fontos intézménye. Itt mód van a vélemények előzetes egyeztetésére.
Az értekezlet ugyanakkor fontos szerepet játszik abban, hogy
a párt szervezetei egységesen értelmezzék a Központi Bizottság,
az Elnökség döntéseit és egységesen végre is hajtsák a határozatokat.

A kubai forradalom győzelmének 60
60. évfordulójáról emlékezett
meg a Munkáspárt január 9-én. A párt Munkácsy utcai székháza
teljesen megtelt. A meghívottakat Frankfurter Zsuzsanna, a KB tagja
üdvözölte, aki a kubai látogatásának élményeit is felidézte. A kubai
forradalom történelmi jelentőségéről és a mai kubai változásokról
szólt Alicia Elvira Corredera Morales, a Kubai Köztársaság
magyarországi nagykövete.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke hangsúlyozta: mi,
a Munkáspárt tagjai mindig nagy ﬁgyelemmel kísértük Kuba
életét. Az új kubai alkotmány most közzétett szövege arról győz
meg bennünket, hogy Kuba a szocializmus útján halad tovább.
Az alkotmány kimondja, hogy Kuba nem tér vissza a kapitalizmushoz
és a kommunista pártot a társadalom vezető politikai erejeként
deklarálja.
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ÚJ ELNÖKÉT!

Nagyon sok munka vár ránk az idén, mondta. Csak akkor tudjuk
elvégezni, ha erőinket tudatosan használjuk fel, ha fegyelmezetten
és pontosan dolgozunk. A Központi Bizottság számít a megyei
elnökökre, a megyei és budapesti elnökségekre. A párt sikere a közös
tól függ.
munkánktól

K
ÓZD: ŐK IGAZI CIVILE

Az Ózdi Arvisura Társaság január 9-én szerda este tartotta
évnyitó összejövetelét a Civil Házban. A mécsesgyújtás és
a köszöntő szavak után Bárdos István, a társaság elnöke
összegezte az elmúlt esztendő tevékenységét és ismertette
a 2019-évi terveket, feladatokat. A rendezvényen részt vett
a Munkáspárt több tagja is, akik aktívan támogatják a társaság
munkáját. Az Ózdi Arvisura Társaság valóságos civilszervezet,
nem valamelyik párt lerakata. Fontos munkát végeznek, amit
érdemes segíteni.

Január 10-én került sor Caracasban Nicolás Maduro elnöki beiktatására.
A beiktatással egy időben a budapesti venezuelai nagykövetség
szolidaritási találkozót szervezett. A jelenlévők nagy kivetítőn
ﬁgyelemmel kísérhették a beiktatási ünnepségét. Meghallgatták José
Reinaldo Camejo Diaz nagykövet köszöntőjét.
A Munkáspárt nevében Thürmer Gyula fejezte ki a párt szolidaritását.
Maduro elnököt a venezuelai nép választotta meg nagy többséggel.
Ismételten elnök lehetett, mert élvezi a venezuelai nép bizalmát és
szeretetét, folytatja elődje, Hugo Chávez elnök forradalmi útját.
Ismételten elnök lehetett azért is, mert minden külső és belső nyomással,
támadással, agresszióval szemben megvédte Venezuela függetlenségét,
a nép által választott utat. Maduro elnök újraválasztása, a nép
nagyarányú támogatása világos bizonyítéka annak, hogy a venezuelai
nép nem akar az Amerikai Egyesült Államok rabszolgája lenni.

És mi itt, Európában tudjuk, hogy minden egyes csapás, amit Önökre
mérnek az imperialisták, az a mi hátunkon is csattan. Minden egyes
támadás ellenünk is irányul. A Magyar Munkáspárt üdvözli Maduro
elnök megválasztását, sikereket kívánunk neki, és Venezuela népének
– emelte ki Thürmer Gyula.
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MUNKÁSPÁRT

A

MINDIG VAN BENNÜNK ERŐ AZ ÚJÍTÁSRA

A Munkáspárt 27. kongresszusa ismét Thürmer Gyulát
választotta meg a párt elnökének. A kongresszus után most
először nyilatkozott lapunknak.
Milyen érzés, hogy ismételten, immáron sokadjára Önt
választották meg a Munkáspárt elnökének?
A bizalom, a párttagság és barátaink bizalma jól esik. A felelősség
azonban óriási. A párt tagjai tőlem és a most kialakuló vezetői
csapattól várják, hogy a pártot éltessük. Tőlünk várják, hogy
a párt hangja erősebb legyen a politikában, többet szerepeljünk
a médiában. A Munkáspártot vezetni nagy tisztesség, de nagyon
nagy feladat.
Engedje meg, hogy megkérdezzem: mennyit kell egy pártelnöknek
dolgoznia?

a területen számíthatok Hajdu Jóskára, aki fáradhatatlanul
utazik, járja a megyéket.
Kovács Pista a médiamunka felelőse, de emellett szinte
mindenes a központban. Ez a hátránya annak, ha valaki
ezermester és mindenhez ért. Nagy István a mi internetgurunk,
amit ő nem ismer, az nincs is.
Ön becsukott ajtó mögött dolgozik. Elzárkózik a környezettől?
Egy vezetőnek nem szabad minden problémát beengedni
a szobájába, mert akkor se eleje, se vége. De a legfontosabb,
hogy a gondolkodáshoz nyugalom és csend kell. Nekünk nagyon
sokat kell gondolkodnunk, nagyon kreatívnak kell lennünk, mert
csak így tudunk felszínen maradni. Az ajtót pedig kinyitjuk,
ha valaki be akar jönni.
Van egyáltalán szabad ideje?

24 órát kellene, de az is kevés. Sok idő kell az információ
gyűjtéshez. Minden reggel végig nézek vagy 20-25 internetes
oldalt, az MTI-től, a napi lapokon át az Új Kína Hírügynökségig.
Ennek alapján készítem a Mi-Ti oldalunkat.
Mozgatni kell a központi csapatunkat. Sajnos, most
kevesebben vagyunk, mint korábban, de feladat még több van.
A központban az élet irányítása alelnökünk, Karacs Magdi
kezében van, aki iszonyúan nagy terheket vesz le a vállamról.
Vannak rendezvényeink. Megindul az élet a helyi
szervezetekben. Nagyon fontos számomra is, hogy ezen

Tulajdonképpen alig-alig. A pártelnökség hivatás, szolgálat, nem
egyszerűen munka. De ez így van jól! Csak az aggaszt, hogy sok
mindent szeretnék még csinálni. Sok új könyvet veszek, de nem
mindegyiket tudom elolvasni. Hetente három-négy alkalommal
járok edzésre, abból igyekszem nem engedni. Egy órás edzés
közben sokszor megfogalmazom a Balszemmelt fejben, és utána
már csak le kell írni.
Szombat-vasárnap többnyire én főzök, és vasárnap a piacra is
kiszaladok. Ismernek, elfogadnak, politizálunk is.

A

MUNKÁSPÁRT

Ön új vezetői csapatról beszél, és a kongresszuson is kiemelte
ezt a kérdést. Valóban vannak, lesznek új vezetők?
Több problémára kell megoldást találnunk. Az egyik a párt
folyamatos működése. Bármelyik vezetővel történhet valami, és
akkor azonnal a helyére kell állnia valakinek. Tehát mindenütt,
a megyékben, Budapesten kell, hogy legyenek állandó
helyettesek. Olyan elvtársak, akik megkapják mindazokat
az információkat, amelyeket az első számú vezetők kapnak,
akik részt vesznek a napi munkában, akik eltanulják a vezetést.
Ha nincs helyettes, akkor probléma esetén leáll a szervezet,
ahogyan ezt már láttuk több esetben.
A másik a vezetői gárda ﬁatalítása. Én nem hiszem, hogy
az első számú tisztségeket ma aktív korú, sőt ﬁatal emberekkel
tudnánk betölteni. Ma nem tudunk ﬁzetni a pártmunkáért,
élni pedig kell. A nyilvános szereplés kockázatokkal is jár.
A munkahelyek többsége nem örül, ha a dolgozóik nyilvános
párttisztséget vállalnak. Az első számú helyeken maradjanak
nyugdíjas elvtársaink, de mögöttük álljon fel egy ﬁatalabb kör!
Aztán majd meglátjuk.
Most lesznek a megyei vezetőségválasztások. Szeretnénk,
ha ezek a szempontok érvényesülnének.
Hogyan változott
a kongresszuson?

a
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mi is vagy ne menjünk? Itt nincs idő hetekig gondolkodni.
Dönteni kell. Dönteni nem érzések, hanem konkrét ismeretek
alapján. Éppen ezért kérdeztem meg a KB tagjait, hogy
környezetük, munkahelyük, szomszédjaik hogyan reagálnak
a tüntetésekre, mi a véleményük.
Ennek alapján döntöttünk úgy, hogy a szakszervezetek
követeléseit támogatjuk. Támogatjuk a szakszervezetek
tüntetését is. Ugyanakkor nem támogatjuk, hogy a pártok
rátelepedjenek a tüntetésekre, mert ezzel ártanak a dolgozóknak.
És nem támogatjuk a pártok követeléseit sem, mert azoknak
semmi közük a dolgozók követeléseihez.
Kapunk ma elegendő jelzést az élet különböző területéről?
Én azt gondolom, hogy alapvetően tudjuk, hogy mi zajlik
az országban. Sok jelzést kapunk az emberek hangulatáról.
A kitelepülések, az időközi választások sokat segítenek ebben.
De még sok a tennivalónk,
Szeretnénk, ha például aktív korú tagjaink belépnének
a szakszervezetekbe, a diákok a diákszervezetekbe, a nyugdíjasok
a civilszervezetekbe, onnan hoznának információkat és oda
vinnék a politikánkat. Fehérvári Zsolt KB-tagunk például
aktív szakszervezeti ember. Kónya Béla ózdi vezetőnk állandó
és aktív részese az ózdi civiléletnek.

összetétele

Új emberként választottunk, olyan elvtársakat, akik megyei
vezetőként bizonyítottak az elmúlt években. Például Veres
Péter elvtárs Fejérből, Kós Zoltán elvtárs Baranyából, Holbik
Márton elvtárs Komáromból. Budai Ferenc elvtárs Borsodból
is KB-tag lett. Az ő tapasztalatára is szükség van. Ugyanakkor
szeretnénk, ha a megye vezetését Fülöp Józsefné elvtársnő
venné át, aki ﬁatalabb, agilisabb, Miskolcon lakik, és használja
a számítógépet.
A kongresszus több ﬁatalt is a KB-ba választott: Balla
Szabolcsot Nógrádból, Habermann Norbertet Pest megyéből,
Kalmár Dávidot Szolnokról. Mindannyian aktív dolgozók,
ott vannak az élet sűrűjében. Számítunk a véleményükre,
az aktivitásukra, támaszkodni akarunk rájuk a pártmunka
megújításában.
Mire gondol, amikor azt mondja: a pártmunka megújítása?
Nézze, naprakészebbeknek kell lennünk. Itt voltak most
a decemberi-januári tüntetések. Felmerült a kérdés: menjünk

Ön többször is említette a fegyelmezett munka szükségességét.
Ez mit jelent pontosan?
A mi pártunk nehéz helyzetben van. Sokféle nehézséggel kell
szembe néznünk, a pénzhiánytól kezdve a kádergondokig.
De még van erőnk, vannak tagjaink, szervezeteink, vannak
tapasztalataink. Ha élni akarunk, akkor a meglévő eszközeinket,
erőinket jobban, koncentráltabban kell felhasználni. Ez meg
nem megy fegyelem nélkül.
De mondok példát is. Itt van a tagnyilvántartás ügye.
Ha nem tudjuk, hogy hány tagunk van, ha nem tudjuk elérni
a tagjainkat, ha nem beszélünk velük rendszeresen, akkor
a párt előbb-utóbb megáll. A fegyelmezetlenség több szinten is
előfordul. Ha a párttag nem, vagy rosszul tölti ki az adatlapját,
ha a megyei vezetők nem veszik ezt észre és nem javítják, ha
a központban elkallódik, vagy elírnak valamit, hiába dolgoztunk.
Értsük meg: az EP-szavazáson csak akkor tudjuk összegyűjteni
az ajánlásokat, a tagdíjbevételeket csak akkor tudjuk növelni,
a kádereinkkel csak akkor tudunk rendesen foglalkozni, ha
az alapok rendben vannak.
Hogy állunk az internettel?
A kongresszuson mindenki megszavazta, hogy ez
a fő csapás iránya. Lesz új honlap, már dolgoznak
rajta. Szeretnénk egy hírportált kialakítani a saját
híreinkkel. A média ugyanis azokat a híreket közli
csak, ami a tőkés politikának fontos. Szeretnénk egy
csapatot összeállítani, akik nyitott szemmel járnának,
kezükben az okostelefonnal. Ha észlelnek valamit,
ami bosszantja az embereket, fotózzák le és küldjék
el a központba interneten. A többi a mi dolgunk.
Fiataljaink nagyon sokat tehetnének itt. Kovács István
elvtárs a közeli napokban megkeresi azokat, akikre
első körben gondoltunk.
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A Szabadság megmarad a jövőben is?

Ettől lényegesen jobb lesz a médiahelyzetünk?
Nem, ez a nagy médiát, a tőkés médiát nem érinti. Oda most
nem engednek bennünket. Ezért kell alternatív lehetőségeket
találnunk. Az internet ilyen, persze csak akkor, ha okosan és
fegyelmezetten használjuk.
Nincs egyáltalán lehetőségünk a polgári médiában?
Természetesen van. Ott, ahol a Munkáspárt bent van a helyi
politikai életben, ahol ápolják a kapcsolatokat a helyi médiával,
ott többnyire eljön a sajtó, ha hívjuk őket. Jó példa erre Miskolc,
Szolnok, Békéscsaba, Makó és még néhány terület. Tehát egy út
van: aktívnak lenni a helyi politikai életben.
A központi médiában való megjelenésért mindenki harcol,
mi is. De nem az ügyességen múlik, hogy oda engednek-e
bennünket, vagy sem. Ez osztályharc, kemény osztályharc.
Ők is tudják, hogy mi erősebbek lehetünk, ha szerepeltetnek
bennünket. De nem adjuk fel!
Vannak, akik azt mondják: nem tudjuk, mi a Munkáspárt
álláspontja. Néha még saját tagjaink se tudják, hogy mit gondol
a párt. Ön hogy látja ezt?
A párt álláspontja az aktuális kérdésekben mindennap fönt van
a honlapunkon. Ez a bizonyos Mi-Ti rovat. A honlapunk ezzel
kezdődik. Naponta 4-5, a mi szempontunkból nézve fontos
hír és az azzal kapcsolatos vélemény. Ezért én magam vagyok
felelős, de természetesen kikérve az Elnökség és néha szélesebb
kör véleményét is. Tessék olvasni és terjeszteni!
A Balszemmel hetente a legalapvetőbb kérdésekben mondja ki
a párt véleményét. Ez is van, hozzáférhető, tessék olvasni és
használni!
Ha valamire nem adunk választ, vagy valami nem világos,
szólni kell, és lépünk. Szeretnénk, ha itt mindenki hatékonyabban
dolgozna.

Természetesen igen! A Szabadság tájékoztatja a párt aktivistáit
és szervezi is. Az előﬁzetés, a terjesztés ugyanis a pártszervezés
kezébe ad lehetőséget és ezt gyakran nem vesszük komolyan.
Egy lényeges változtatást azonban szeretnénk. A Szabadság
havi négy számából három továbbra is a párt belső feladatait
szolgálná. Ennek megfelelő lenne a tartalma, és itt csökkentenénk
a példányszámot. Viszont nagyobb példányszámban adnánk ki
a negyedik számot, ami kifelé szólna, tehát nem belső párthírekkel
foglalkoznánk, hanem az embereket érdeklő ügyekkel.
A szervezeteinket pedig arra kérjük, hogy a negyedik számhoz
időzítsék a havi egy kitelepülésüket és itt osztogassák a lapot.
Kész vagyunk az európai parlamenti választásokra?
Készek nem, de készülünk. Az első feladat a 25 ezer ajánlás
összegyűjtésének megszervezése, csapatok felállítása, helyszínek
kijelölése. Ennek felelőse Karacs elvtársnő lesz, helyettese
pedig Hajdu elvtárs. A második feladat a párt mondanivalójának
megfogalmazása. Ez pedig az én feladatom. A Központi Bizottság
februári ülésén ezt is elfogadjuk. Az EP-választás előreláthatólag
május 26. Ebben az esetben várhatóan április 8–22. között kell
az ajánlásokat összegyűjteni.
Mit tart az idén különösen fontos eseménynek?
Márciusban ünnepeljük a Tanácsköztársaság 100. évfordulóját.
Iszonyú antikommunista ellenszél lesz, sőt már van most
is. Érthető! A magyar munkás először vette el a hatalmat
a tőkésektől és tartotta kezében 133 napon át. Az ilyet nem
bocsájtja meg a tőke.
De mi legyünk büszkék rá! Nem sok ország munkássága tette
ezt meg. Mi megtettük. Legyünk büszkék a forradalmárok akkori
ﬁatal nemzedékére! Szamuely 29 éves volt, Korvin Ottó 25.
De Kun Béla is csak 33. Sőt, Stromfeld Aurél is éppen csak 41!
Decemberben pedig megünnepeljük a Munkáspárt
születésének 30. évfordulóját. Büszkének kell lennünk! Nehéz
időket éltünk túl, milliónyi új dolgot tanultunk meg, és még
mindig van bennünk erő az újításra!

A
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KINEK AZ ÁLLAMA VOLT A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG?
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1. § A Tanácsköztársaságban a proletárság minden szabadságot, jogot és hatalmat kezébe vett, abból a célból, hogy megszüntesse
a kapitalista rendet és a burzsoázia uralmát s ennek helyébe a szocialista termelési és társadalmi rendet tegye. A proletáriátus
diktatúrája azonban csupán eszköz mindennemű kizsákmányolás és mindenfajta osztályuralom megszüntetésére és előkészítése
annak a társadalmi rendnek, amely nem ismer osztályokat és amelyben megszűnik az osztályuralom legfőbb eszköze, az állam
hatalma is.

2. § 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.
3. § A Tanácsköztársaság a szabad népek szabad szövetsége. A Tanácsköztársaság külpolitikája a világforradalom segítségével
el akarja érni a dolgozók világának békéjét. Békét akar minden hódítás és hadikárpótlás nélkül, a dolgozók önrendelkezési joga
alapján. A világháborút előidéző imperializmus helyett a Tanácsköztársaság a világ proletárjainak egyesülését, szövetségét,
a dolgozók nemzetközi tanácsköztársaságát akarja. Ezért ellensége a kizsákmányoló háborúnak, a népek minden elnyomásának
és leigázásának. Az osztályállam külpolitikájának eszközeit, különösen a titkos diplomáciát elveti.
4. § A Tanácsköztársaság arra törekszik, hogy a dolgozók társadalmának tulajdonába jusson minden termelőeszköz a kizsákmányolás
megszüntetése s a termelés szervezése és fokozása érdekében. Ezért köztulajdonba vesz a kisüzem kereteit meghaladó minden
mezőgazdasági, ipari, bánya- és közlekedési üzemet.

5. §

A ﬁnánctőke uralma azzal szűnik meg a Tanácsköztársaságban, hogy köztulajdonba mennek át a pénzintézetek és
a biztosítóintézetek.

6. § A Tanácsköztársaságban csak annak van helye, aki dolgozik. A Tanácsköztársaság elrendeli az általános munkakényszert,
ezzel szemben megállapítja a munkára való jogot. A munkaképteleneket, valamint azokat, akik dolgozni akarnak, de akiknek
az állam munkát juttatni nem tud, az állam tartja el.

7. §

A dolgozó tömegek hatalmának biztosítása, a kizsákmányolók hatalma visszaállításának meggátlása érdekében
a Tanácsköztársaság fölfegyverzi a dolgozókat és lefegyverzi a kizsákmányolókat. A Vörös Hadsereg a proletárság osztályhadserege.

8. § A Tanácsköztársaságban a dolgozók véleményüket írásban és szóban szabadon nyilváníthatják, de megszűnt a tőkének
az a hatalma, amellyel a sajtót a kapitalista gondolkodásmód eszközévé alacsonyította. Megszűnt a sajtónak a tőkétől való függése
is. Minden nyomtatvány kiadásának joga a munkásságé és a Tanácsköztársaság gondoskodik arról, hogy a szocialista eszme
az egész országban szabadon terjedjen.
9. § A Tanácsköztársaságban a munkásság gyülekezési szabadsága teljes. Minden proletárnak jogában áll, hogy szabadon
gyülekezhessen és fölvonulásokat rendezhessen. A burzsoázia uralmának megtörésével elhárult a munkások szabad egyesülési
joga útjából minden gát és a Tanácsköztársaság nemcsak megadja a munkásoknak és földmíveseknek a legteljesebb egyesülési
és szervezkedési szabadságot, hanem egyesülési szabadságuk kifejlesztése és biztosítása céljából minden anyagi és szellemi
támogatásban részesíti őket.
10. § A Tanácsköztársaság megszünteti a burzsoázia műveltségi kiváltságát és megnyitja a dolgozók előtt a műveltség tényleges
megszerzésének lehetőségét. Ezért a munkások és földmívesek számára ingyenes és a műveltség magas fokát nyújtó tanítást biztosít.
11. § A dolgozók igazi lelkiismeretszabadságát azzal védi a Tanácsköztársaság, hogy elválasztja teljesen az egyházat az államtól,
az iskolát az egyháztól. Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja.

12. §

A Tanácsköztársaság a világ proletárjai egyesülésének gondolatát hirdeti és ezért minden külföldi proletárnak megadja
mindazokat a jogokat, amelyek a magyar proletárt megilletik és fölhatalmaz minden helyi tanácsot, hogy a külföldi munkásokat
kérelmükre magyar honosoknak nyilváníthassa.

10

XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
2019. JANUÁR 19.

TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 100

A

13. § A Tanácsköztársaságban minden külföldi forradalmárnak menedékjoga van.
14. § A Tanácsköztársaság nem ismer faji vagy nemzeti különbséget. Nem tűri a nemzeti kisebbségek bármilyen elnyomását
és nyelvük használatának bárminő korlátozását. Mindenki szabadon használhatja anyanyelvét és minden hatóság köteles
a Magyarországon használatos nyelvek bármelyikén kiállított hozzátartozó beadványt elfogadni s mindenkit saját anyanyelvén
meghallgatni és vele tárgyalni.
66. § A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaságban csak a dolgozó népnek van választójoga. Választók és
tanácstagokká választhatók nemre való tekintet nélkül mindazok, akik tizennyolcadik életévüket betöltötték és a társadalomra
hasznos munkából élnek mint 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 munkásai és katonái, akik hasznos munkából éltek, de munkaképességüket egészben vagy
részben elvesztették.

67. § Választók és választhatók más állam polgárai is, ha az előbbi szakaszban említett föltételeknek megfelelnek.
68. § Nem választók és nem választhatók: a) akik nyereség szerzése céljából bérmunkásokat alkalmaznak, b) akik munkanélküli
jövedelemből élnek, c) kereskedők, d) lelkészek és szerzetesek, e) elmebetegek és gondnokság alatt állók, f) akiknek politikai jogai
aljas indokból elkövetett bűncselekmény miatt föl vannak függesztve, annak az időnek tartamára, amelyet az ítélet megállapít.
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
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C.I

BESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez
kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott.
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan elmennek
azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétára!
Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?
BUDAPEST, ALBERTFALVAI REPÜLŐTÉR –
SZAMUELY TIBOR BRAVÚROS UTAZÁSA MOSZKVÁBA
Ne keressék az albertfalvai repülőteret! Ma már nincs meg! A mai
XI. kerület Építész utca – Mezőkövesd utca – Fehérvári út térségében
volt az Első Magyar Repülőgépgyár, amely az első világháború idején
az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgyára volt. Itt volt
a gyárhoz kapcsolódó repülőtér is. A gyár 1914-től 1926-ig állt fenn.
A trianoni béke egyik áldozatává éppen a magyar repülőgyártás lett.
Ez a gyár gyártotta a Brandenburg C.I típust is, a német Heinkel
tervei szerint. A kétcellás kétüléses, furnérborítású törzzsel épült
gépnek 12,25 m-es szárnyai és 8,45 m-es törzshossza volt. 1916-ban
166, 1917-ben 330, majd 1918-ban 170 darabot gyártottak.
A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg légierejét jelentő
Vörös Légjáró Csapatok 2. repülőszázada működött Albertfalván. Meg
kell jegyezni, hogy a Vörös Hadsereg légiereje a kor más hadseregeihez
képest erős volt, és mindvégig fölényben volt az ellenség légiereje fölött
a Tanácsköztársaság harcai során.
Nos, innen, az albertfalvai reptérről indult Moszkvába 1919. május
17-én Szamuely Tibor, a Tanácsköztársaság hadügyi népbiztosa, azaz
minisztere. A Lenin vezette Szovjet-Oroszország és Magyarország
között akkor nem volt közvetlen szárazföldi összeköttetés, mivel
Ukrajna német megszállás, illetve különböző fegyveres bandák
ellenőrzése alatt volt. Lenin és Kun Béla, a Tanácsköztársaság
külügyi népbiztosa és tulajdonképpeni vezetője szikratávírón tartotta
a kapcsolatot. Mindkét kormány érezte annak égető szükségességét,
hogy közvetlen személyes tárgyalásra kerüljön sor.
S
T
L
V
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I
A magyar kormány úgy döntött, hogy Szamuely Tibor próbáljon meg
repülőn eljutni Moszkvába. Szamuely ekkor 29 éves volt. Az első
világháború idején Kun Bélához hasonlóan ő is orosz hadifogságba
esett. Ott ismerkedett meg a kommunista mozgalommal. 1919
márciusa után számos tisztséget betöltött a kormányban. A kapitalisták,
az ellenforradalmárok kérlelhetetlen ellenfele volt, amit a tőke mind a
mai napig nem bocsájt meg neki.
A repülőgépet Dobos István (1892-1937), a kor egyik legkiválóbb
pilótája vezette. Dobos így számolt be a repülés részleteiről: „Amikor
értesültem róla, hogy engem szemeltek ki az oroszországi út pilótájául,
még nem is láttam a gépet, mely teljesen újonnan készült. Egy 169-es
sorozatú rendes széria brandenburgi biplánról van szó, 230 HP. magas
kompressziójú Benz-motorral felszerelve, melynek rendes, nyugodt
kipróbálására azonban a start sürgősségére való tekintettel nem is
gondolhattam. Tizenhetedikén reggel 4 óra 25 perckor indultunk útnak
Kijev felé.”
Az 1100 km távolságú utat tehát ketten egy 169-es sorozatú
Brandenburg C.I géppel tették meg iránytű nélkül, rossz térképpel,
3500 méter magasságban, a Kárpátok hegynyúlványai fölött. Május 31én érkeztek vissza, erősen túlterhelt géppel, rossz időjárási viszonyok
között. A gép átlagos sebessége 130 km/óra volt.
Szamuely Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Iljics Leninnel (18701924), a bolsevik párt vezetőjével, az ország miniszterelnökével. Lenin
és Nyikolaj Ivanovics Podvojszkij (1880-1948) honvédelmi népbiztos
tájékoztatták Szamuelyt a tényleges katonai helyzetről.
A szovjet kormány arra számított, hogy Nyikolaj Alekszandrovics
Grigorjev tábornok (1885-1919) 3. ukrán hadserege áttörhet Románián
és a Tanácsköztársaság segítségére siethet. Grigorjev azonban szembe
fordult a szovjet kormánnyal, és az ukrán nacionalista lázadók
oldalára állt. Párhuzamosan véres harcok folytak a donyecki medence
birtoklásáért.
Ráadásul 1919 májusára Alekszandr Vasziljevics Kolcsak (18731920) tengernagy vezetésével kialakult a forradalommal szemben
álló egységes ellenforradalmi kormány és hadsereg-parancsnokság.
A forradalom léte soha nem látott veszélyben volt. A szovjet kormány
mintegy másfél millió vörös katonát koncentrált a szibériai frontra.
Világossá vált, hogy itt dől el a forradalom sorsa. Így Lenin minden
igyekezete ellenére a Tanácsköztársaság 133 napja alatt SzovjetOroszország nem tudta megsegíteni a Tanácsköztársaságot.
Epilógus: 1919 augusztusában megbukik a Tanácsköztársaság,
Szamuelyt megölik. A Budapestre bevonuló román csapatok
a Vörös Hadsereg 750 repülőgépe közül 640 darabot elhurcoltak
vagy megsemmisítettek. A maradék 110 darabot a Légügyi Ellenőrző
Bizottság parancsára zúzták össze.
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