
1XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
2019. JANUÁR 26.A

XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2019. JANUÁR 26.( ) ,VILÁG  PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
200 

MUNKÁSPÁRTI HETILAP

30éveséves
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DE MÉG NINCS REGGEL!DE MÉG NINCS REGGEL!

Árulók az 
Unióban

Nemzeti
függetlenséget Buliznak a milliárdosok
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THÜRMER GYULA

HAJNALODIK, DE MÉG NINCS REGGEL

Szívem szerint azt mondanám, hogy hajnalodik, közeledik a 
reggel. A felkelő nap kiszorítja a sötétséget, már látjuk a ben-
nünket körbe vevő világ körvonalait. Már el merünk indulni, 
merünk cselekedni.

Igen, a december óta tartó szakszervezeti megmozdulásokat 
látva, szívesen mondanám, hogy hajnalodik. De így van-e? 
Tényleg közeleg-e a reggel?

Blokád alá vesszük Budapestet! Megbénítjuk az országot! 
Nagyjából ezt ígérték a január 19-i tüntetések szervezői. Ki is 
mentek az utcára. Többen, mint korábban hasonló magyaror-
szági rendezvényeken. De kevesebben, mint mondjuk egy átla-
gos párizsi vagy athéni tüntetésen. Budapest nem került blokád 
alá, és az ország sem bénult meg. 

Ne tessék félre érteni! Nem csatlakozunk a kormánypárti 
média kárörvendő kommentárjaihoz. Nem örülünk, nem örül-
hetünk annak, hogy a szakszervezetek rendezvénye 
nem hozta meg a várt, vagy talán 
pontosabban fogalmazva, a beígért 
sikert. A szakszervezet a szervezett 
dolgozót jelenti, s nekünk nincs fonto-
sabb, mint a dolgozó emberek sorsa.

Nos, pontosan ez a lényeg! Párizs-
ban valóban tízezrek mennek az utcá-
ra. Nem csak azért, mert nem akarnak 
újabb bevándorlókat. Azért tüntetnek, 
mert Macron szemét módon becsapta 
a franciákat. Mindent megígért, most meg 
mindent elvesz, ami a francia dolgozóknak 
fontos. A 35 órás munkaidőt, a nyugdíj kedvezményeket 
és sok más dolgot, amit a francia szakszervezetek sok évtize-
des munkával kiharcoltak. 

Tetszenek érteni? Sok évtizedes munkával kiharcoltak. 
A francia dolgozó tudja, hogy mi a kapitalizmus. Őt is lehet 
manipulálni, elvakítani a fogyasztói társadalom fényeivel, de ő 
tudja, hogy most olyat rabolnak el tőle, amiért ő megküzdött a 
tőkésekkel szemben.

A magyar dolgozótól nem most kezd rabolni a tőke. Harminc 
éve a tőke elvette a magyar dolgozóktól azt, amivel a franci-
ák sohasem rendelkeztek, a gyárakat, a bankokat, a politikai 
hatalmat. Ezzel mértek csapást a dolgozó emberekre. De ezt 
elfelejtik az emberek, és a szakszervezetek vezetői pedig nem 
is emlékeztetik erre őket.

Mint ahogyan arról sem beszélnek, hogy azért juthattak 
el a dolgozók a rabszolga törvényig és más disznóságig, mert 
nem harcoltak ellene. A dolgozók sem, a szakszervezetek sem. 
Arról is hallgatnak, hogy az MSZP, amely most szavakban 
nagyon harcos lett, 12 évig volt hatalmon, és sem Horn, sem 
Medgyessy, sem Gyurcsány nem csináltak olyan munka tör-
vénykönyvét, ami a munkavállalónak, a dolgozónak kedvezne.

A szakszervezetek egyik-másik vezetője már nálunk is 
a tőke elleni harcról beszél, amire a vörös dzsekibe öltözött 
MSZP-elnök még rá is kontráz. Csakhogy ki veszi ezt komo-

lyan? Miféle tőke elleni harcról beszélnek, 
amikor csak egy alternatívát kínálnak az 
embereknek. Váltsuk le Orbánt, és utána 
miénk a világ!

Ez azonban nem igaz. Ha megbuktatják 
Orbánt, aminek ma a legkisebb esélye 
sincs, de marad a Fidesz, akkor jön egy 
másik Orbán. Ha megbuktatják a tőke 
érdekeit kiszolgáló Fideszt, jön egy má-
sik párt, amely ugyanúgy, vagy talán 
még jobban kiszolgálja a tőke érdekeit.

Miféle tőke elleni harcról lehet szó, 
ha a szakszervezetek vezetői odaengedik a tün-

tetéseikre a nyilvánvalóan tőkés pártok embereit? Sőt, a végén 
még át is engedik nekik a vezető szerepet. December 8-a még a 
dolgozókról szólt. Január 19-én a dolgozó már csak ürügy volt, 
amire lehet hivatkozni.

Ki veszi komolyan azt, hogy a fehér sapkába bújó ellenzéki 
képviselőnők a dolgozó emberekért mennek az utcára? Mitől 
lenne jobb a dolgozó embernek, ha a köztévében több ellenzéki 
beszélhetne, mint most? Akkor sem a dolgozó beszélne, még 
csak nem is róla beszélnének, hanem a tőkés pártok egymás 
közötti öldöklése folyna.

Mitől lenne jobb a dolgozó embereknek, ha mondjuk, be-
lépnénk az Európai Ügyészségbe? Nagyobb lenne a kenyér az 
asztalon? Több lenne a fi zetés? A dolgozó ellenőrizhetné az 
ország pénzének elosztását? Ugye, harminc év kapitalizmus 
után nem vagyunk ennyire naivok?

A szakszervezetek harca akkor lehet sikeres, ha találkozik 
a társadalom támogatásával. Senki sem szereti, ha nem jut el a 
munkahelyére, mert a sztrájk miatt nem mennek a vonatok. 
De megértik, hogy a jó célért áldozni kell. 

De most hirtelen túl sok lett a cél. Egyszerre akarnak vál-
toztatni a munka törvénykönyvén, a nyugdíjrendszeren és a 
fi zetéseken is. Ez nem megy, bármennyire is fáj!

Mást kell tenni. Biztassuk az embereket, hogy lépjenek be a 
szakszervezetbe. Minden aktív korú munkáspárti tag legyen a 
szakszervezet tagja is. Ott a helyünk. Ott kell felvilágosítani az 
embereket. Ott kell harcra biztatni őket. Ott kell tennünk azért, 
hogy a nap sugarait ne nyomja el ismét a sötétség, és köszönt-
sön be végre az ébredés, a reggel.

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. 
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Az Európai Parlament két határozatot hozott. Az egyik szerint 
meg kell háromszorozni a civilszervezeteknek nyújtott támogatást, 
felemelve 1,8 milliárdra 2021-27 között. A másik szerint az EU költ-
ségvetésénél fi gyelembe kell venni, hogy az egyes államok „meny-
nyire tartják be a jogállamiság szabályait”. 
(www.europarl.europa.eu)
A jelenlegi Európai Parlament minden állásfoglalása az EU nemze-
tek feletti jellegét akarja erősíteni. Az EU intézményeire és a Brüsz-

szelből fi nanszírozott civilekre akarja bízni az egyes államok belső 
életének elbírálását is. Emögött az európai nagytőke azon szándéka 
van, hogy teljes ellenőrzés alatt tartsa az európai társadalmi folya-
matokat, szétzúzza a nemzeti kormányok és parlamentek befolyását, 
az európai nagytőkének, a bankoknak rendelje alá Európa népeit. 
Az EP határozata káros, rossz irányba visz. Európa jövője nem lehet 
a bankoknak alárendelt Európai Egyesült Államok. Európa jövője 
legyen a népek, a dolgozók demokratikus együttműködése!

EURÓPAI PARLAMENT: A BANKOK MELLETT A NÉPEK ÉS NEMZETEK ELLEN!

HAZATÉRTEK A LEGENDÁS 
HARCKOCSIK

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 30 darab 
teljesen működőképes T-34 típusú harckocsit adott 
át Oroszországnak. A második világháború leghíre-
sebb harckocsiját szállító szerelvényt ünnepélyesen 
fogadták Oroszországban. (https://m.facebook.com)
A T34 közepes harckocsit a szovjet Vörös Hadsereg 
használta a második világháborúban és az azt kö-

vető években.  A harckocsi tervezője Mihail Iljics Koskin volt.  
Több mint 35 ezer példányt gyártottak belőle. Fegyverzetét, 
mozgékonyságát tekintve a második világ-háború legjobb kö-
zepes harckocsija volt. Az 1950-es években a Magyar Néphad-
seregben is rendszeresítve volt.

Lukasenko belarusz elnök úgy rendelkezett, hogy 
Belaruszban ne vezessék be az Oroszországban 
alkalmazott kétciklusú egyetemi oktatást. 
(https://ria.ru)
Valójában arról van szó, hogy Belarusz nem fog-

ja alkalmazni a bolognai rendszert. Ebben 
a rendszerben három szakasz van: bachelor 

(alapképzés), masters (mesterképzés), ami kie-
gészülhet a doktori képzéssel. A belarusz szak-
emberek szerint jobb az a rendszer, amelyben 

vannak 3-4 éves főiskolák és 5-6 éves egyetemek. 
A bolognai rendszer az elitképzést segíti, hiszen a 
diákok jelentős része megáll az első foknál. Min-
den oktatási rendszernek fi gyelembe kell venni 
a nemzeti sajátosságokat, a bolognai rendszer ösz-

szemossa Európát. Oroszországban sem használják 
mindenütt, a katonai tisztképzésben például tilos.

BELARUSZ 
NEM KÉR 
A BOLOGNAI 
RENDSZERBŐL
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MEDDIG ÉPÍTHETJÜK JÖVŐNKET A KÜLFÖLDIEKRE?

A múlt szombaton 
a Munkáspárt Központi 
Bizottsága megválasztotta 
új elnökségét. A párt elnöke 
Thürmer Gyula, akit 
a párt 27. kongresszusa 
emelt ebbe a tisztségbe dec-
emberben. Alelnökei Karacs 
Lajosné és Bencsik Mihály. 
Az Elnökség további tagjai 
dr. Frankfurter Zsuzsanna, 
Hajdu József, Kajli Béla, 
Kovács István és Nagy At-
tila. (A képen nem szerepel 
Bencsik Mihály, aki balese-
te miatt nem vett részt az 
ülésen.)

ÚJ ELNÖKSÉGE VAN A MUNKÁSPÁRTNAKÚJ ELNÖKSÉGE VAN A MUNKÁSPÁRTNAK

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közleménye 
szerint 2018-ban 98 projekt kapcsán született pozitív 
befektetői döntés Magyarország vonatkozásában. Ezen 
beruházási projektek eredményeként a következő években 
több mint 4311 millió euró tőkebefektetésre kerül sor, ami 
23%-os növekedést jelent 2017-hez képest, illetve 17 024 
új munkahely jön létre hazánkban. Ezek a beruházások a 
magas hozzáadott értékű tevékenységek megvalósítását 
célozzák Magyarországon. Ágazati bontásban a járműipar 
pozíciója számottevő: a 36 befektetői döntés 2660 millió 
eurónyi befektetett tőkét és 10 964 új munkahelyet jelent a 
magyar gazdaság számára.  (https://autopro.hu)
A nemzetközi tőke továbbra is jön Magyarországra, mert 
nincsenek sztrájkok, tüntetések, és extraprofi tra tehet 
szert.  Az extraprofi t részben abból származik, hogy a 
tőkések a magyar dolgozónak kevesebbet fi zetnek, mint 
odahaza. Részben abból, hogy a magyar kormány jelentős 
támogatást ad. A magyar gazdaság ennek következtében 
alapvetően a külföldi tőkére épül. Mi lesz, ha romlik a 
világhelyzet, ha újabb válság lesz? Meddig építhetjük 
jövőnket a külföldiekre?

nini
ssszszszszszs ererrerrt.tt.t... AAA
tőtőttőtőtőtőtőtőőtőttőkékékékékékkékékékékésseseseessesek kkk k kk aaaa aaa mammmmamamamamama
ododododododdddddahahahahahaaaahazazaaaaa a.a.aaa RRRRRRRRRRRRésésésésésésésésésésészzzzzbzbzzzbzbbzz enennn
tátátátátámomomomomomomomoogagagagagagg tátátátástststststtsttststststst aaaaadd.d.d AAA mmmmmmmagagagagagagagaggyay
alalallalapaapppppveveveveev tőtőtőőőőtőőeneneeenenen aa kkkkkülülülülffföföföföföföföföff ldldllldldi i tőtőkékéééééééérerrrerrrererere
viviviviviiiillálálálálálálálálághghgghghghghghghghg eleleleleleleleleeee yzyzyyyy etett, , hhaha úúúúúújajajabbbbbb vvválálálálálsásááááásásááásássááááásság g ggg llllllelelelesssz
jövővővőőőőőnknknknkete aaa kkkülllllllüllllllföföföföföföf ldldlldddldllll ieei krkre?e?

MUNKÁSPÁRT: MAGYARORSZÁG NE CSATLAKOZZON A HUAWEI 
ELLENI HÁBORÚHOZ!

Amerikai törvényhozók egy csoportja kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be helyi idő szerint 
szerdán este a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat gyártotta chipek és egyes alkatrészek 

amerikai forgalmazási tilalmáról. (www.mti.hu)
Az USA kereskedelmi háborút indított Kína ellen. A vámtételek emelése ugyan kárt okozott 

Kínának, de nem kényszerítette térdre. Az USA nem tudta szövetségeseinek zömét megnyerni 
ahhoz, hogy csatlakozzanak a Kína elleni gazdasági háborúhoz. Most új eszközt vetnek be. A jól 

ismert Huawei céget támadják, és már nem gazdaságról beszélnek, hanem kémkedéssel vádolják. 
Az USA célja most: 1. Nyomást gyakorolni Kínára. 2. Kiszorítani a kínai cégeket az 5G terén 

folyó küzdelemből. 3. Nyomást gyakorolni a NATO-szövetségesekre, hogy csatlakozzanak az 
amerikai akcióhoz. A Munkáspárt ellenzi, hogy Magyarország belekeveredjen a Kína elleni 

gazdasági háborúba. Elvárjuk, hogy a kormány tegyen meg mindent ennek érdekében.
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ELŐVÁLASZTÁS VAGY 
CSINÁLJUNK MAGUNKBÓL HÜLYÉT?

1. A rabszolgatörvény rossz törvény, vissza 
kell vonni! Ezt követeli a Munkáspárt is.
2. A szakszervezetek további követelésekkel 
(minimálbér, nyugdíj stb.) mennek a tüntetés-
re. Ezek jogosak, a dolgozók konkrét érdekeit 
érintik. A Munkáspárt ezt is támogatja.
3. Az ellenzéki pártok követelései (európai 
ügyészség, független média stb.) nem szociá-
lis követelések, nem a dolgozókat közvetlenül 
érintő ügyek. Félreviszik és megnehezítik 
a szakszervezetek harcát. A Munkáspárt 
ezeket nem támogatja.

Az ifjúság szóljon bele a politikába! Egyetértünk! 
A fi atalok legyenek bátrak! Egyetértünk!
A trágársággal, az ocsmány beszéddel nem értünk 
egyet. Nem értünk egyet azzal sem, hogy 
a politikai pártok időről időre felkapnak szereplő-
ket, dicsőítik, nagy politikai jövővel kecsegtetik, 
aztán ejtik őket. Ez történt Sándor Máriával is, a 
„fekete ruhás nővérrel” és sokakkal másokkal is.

NAGY BLANKA ÉS A SZÉP 
MAGYAR BESZÉD

Az emberek döntsenek arról, hogy kik a jó jelöltek egy-egy tisztségre! 
Egyetértünk!
Öljék egymást az ellenzéki jelöltek, csináljanak magukból hülyét elővá-
lasztás címén? Ezzel nem értünk egyet. Ez nem demokrácia, ez komédia. 
A Munkáspárt nem vesz részt komédiában.

Az
Eg

MIVEL ÉRTÜNK EGYET 
ÉS MIVEL NEM?

TÚLÓRATÖRVÉNY, RABSZOLGATÖRVÉNY, VAGY CSAK 
EGYSZERŰEN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
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KINEK ADNÁ ÖN AZ IDÉN A NOBEL-BÉKEDÍJAT?

A világ szinte semmit sem 
tud a két kelet-ukrajnai terület 
szenvedéseiről. A két terület, 
Luganszk és Donyeck kivált 
Ukrajnából és önálló népköz-
társaságokat hoztak létre. A 
Porosenko vezette ukrán kor-
mány erőszakkal akarja visz-
szaszerezni a területeket, nem 
törődve azzal, hogy az ott élők 
mit akarnak. A NATO, az USA 
támogatja őket ebben a piszkos 
tervben. 

2018-ig 106 személynek és 
24 szervezetnek ítélték 

oda a Nobel-békedí-
jat. Eddig 17 nőt 

ismertek el a 
békedíjjal, 

többet,  
mint bár-

mely 
más 
No-
bel-
díj-
jal.

A Nobel-békedíj egyike a hat Nobel-díjnak, melyeket a svéd 
iparmágnás és feltaláló, Alfred Nobel hagyatéka révén oszta-
nak ki. Míg a fi zikai, kémiai, fi ziológiai-orvostudományi és 
irodalmi Nobel-díjat Stockholmban, addig a békedíjat Norvé-
gia fővárosában, az oslói Városháza nagy csarnokában adják át. 
Alfred Nobel szándéka szerint a díjazott „legyen az a személy, 
aki a legtöbbet vagy a legkimagaslóbban tette a nemzetek ba-
rátságáért, a fegyveres erők csökkentéséért vagy megszünteté-
séért, vagy békekongresszusok tartásáért és előkészítéséért.” 

A Nobel-békedíjra a jelöléseket kiválasztott személyek szűk 
köre teheti meg. Ebbe a körbe korábbi díjazottak, a nemzetgyű-
lések és kongresszusok tagjai, egyetemi tanárok, nemzetközi 
bírók és különleges tanácsadók tartoznak. Február 1-ig tehetők 
meg a javaslatok.
Lehet, hogy Ön se nem képviselő, se nem nemzetközi bíró, 
de Ön is itt él, Önnek is van véleménye a világról. Mondja el! 
Mondjuk el másoknak! Mondjuk jó hangosan, hogy meghallják!
Küldjék el javaslataikat (info@munkaspart.hu)! A Szabadság 
leközli, sőt el is küldjük az illetékeseknek.

NOBEL-BÉKEDÍJAT ANNA TUV ASSZONYNAK!

Az olasz parlament képviselője Vito Comencini egy gyermeke megmentéséért küzdő 
civilszervezettel együtt Nobel-békedíjra javasolta Anna Tuv asszonyt. Anna Tuv a 
Donyecki Népköztársaságban lakik. Férjét és lányát az ukrán csapatok ölték meg. 
Az asszony elvesztette mindkét kezét. (http://www.radioradicale.it/scheda/563444/
intervista-a-vito-comencini-e-ad-anna-tuv-sulla-candidatura-di-anna-tuv-al-premio)
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A svájci Davosban évente összejön az elit, vagy legalábbis azok, 
akik számítanak a tőkés világban. Milliárdosok, akiknél a pénz 
van. Bankárok, akik kezelik és fi altatják a pénzt. Politikusok, aki 
törvényekkel, rendőrökkel, titkosszolgálatokkal biztosítják, hogy 
a milliárdosok zavartalanul gazdagodhassanak. A média emberei, 
akik elmondják, hogy ez a világ ugyan nem jó, de hát senki sem 
tud jobbat. Ja, és ne felejtsük el a tőkésvilág egyik-másik civilszer-
vezetét sem, akik beszélnek a társadalmi igazságosság megterem-
téséről, az éghajlatvédelemről és sok más felkapott témáról, de a 
valóságban nem szólnak bele semmibe!

Davost azért találták ki, hogy a tőkés világ vezetői a csendes 
svájci üdülőhelyen, kiváló étkeket és italokat fogyasztva próbál-
ják ellentéteiket elrendezni. A 2o. század történelme ugyanis azt 
mutatja, hogy ha nem sikerül megoldani az ellentéteket whiskyzés 
közben, akkor marad a háború, lélektani, gazdasági vagy igazi 
fegyveres. Az ilyet persze mindig megnyeri valaki, de még a nyer-
tes is nagy árat fi zet érte.

Davosban tehát ott vannak a milliárdosok, és mindenki más, 
aki dönt az emberek milliárdjainak sorsáról. Csak éppen ők nin-
csenek ott.  A világ milliárdosainak ma több pénzük van, mint 
valaha – állítja az Oxham International. A világ 26 leggazdagabb 
emberének 1,4 trillió dollár van a kezében. Ez cirka annyi, mint 
amennyije a világ másik 3,8 milliárd lakójának van. A cég ezzel a 

felméréssel lepte meg a világ milliárdosait. És még egy jó hírrel: 
amíg Davosban tárgyalnak, addig sem vész kárba az idő. A mil-
liárdosok naponta 2,5 milliárddal lesznek gazdagabbak. Hogy a 
szegények még szegényebbek lesznek? Persze, de ez nem nagyon 
érdekel senkit Davosban. Legalábbis addig, amíg nincs nagy baj.

A baj pedig, úgy tűnik, egyre nagyobb. Az EU falai omladoz-
nak. Macron nem tudja, hogy egyezkedjen a sárga mellényesek-
kel, vagy lövesse őket szét. A britek nem tudják eldönteni, hogy 
kilépjenek, vagy maradjanak. A németeknél sem megy már úgy, 
mint régen. Trump ugyan üzengeti, hogy a világot ő tudja meg-
menteni, feltéve, ha a világ elfogadja az Egyesült Államok vezető 
szerepét. A világ azonban valahogy vonakodik. Úgyhogy nem lesz 
Davosban sem Trump, sem Macron, de még Theresa May sem. 
Ott lesz Angela Merkel, de nem tudni, ki fog örülni neki. Ott lesz 
viszont Bolsonaro brazil elnök, a tőkés világ új üdvöskéje, akitől 
minimum azt várják, hogy elrettenti a brazilokat minden szocia-
lista ábrándtól, és ha lehet, eltéríti a szocializmustól Venezuelát és 
Kubát is.

A dolgozók, a szegények nem lesznek ott. Bár ez sem egészen 
igaz. A tőkés világ vezetői tudják. hogy ha ők nem tudnak meg-
egyezni a világ újrafelosztásáról, jönnek a kiszolgáltatott milliók 
és százmilliók, hogy igazságot tegyenek és egy emberi világot 
teremtsenek.

A  M I L L I Á R D O S O K

Davos 2019:
 félnek a szegények lázadásától

A K I K  N E M  M E N N E K Ő  V I S Z O N T  M E G Y



8 XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
2019. JANUÁR 26. AA

751
képviselő

217 képviselő

190 képviselő

70 képviselő

74 képviselő

52
képviselő

50 képviselő

39 képviselő

45
képviselő

Mennyit  ér  a brüsszel i  baloldal?
Orbán Viktor és a Fidesz gyakran emlegeti az Európai Parlament (EP) bevándorláspárti, baloldali-liberális többségét, akik rendre 
megszavazzák a magyar kormányt bíráló javaslatokat is. Nem ritka, hogy kormánypárti politikusok az EP  „kommunista” poli-
tikusainak viselkedését kritizálják. Kicsodák az uniós testület „kommunistái” és milyen álláspontokat képviselnek valójában – 
erre keressük most a választ.

Erőviszonyok az Európai Parlamentben

A 751 tagú Európai Parlament idén véget érő, hetedik ciklusában hét képviselőcsoportba, azaz frakcióba tömörülnek a politiku-
sok. A legnagyobb frakció a Fideszt és a KDNP-t is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) nevű pártcsaládé 217 mandátummal, 
őket követik a szocialisták (S&D – 190 mandátum), akik a liberálisokkal (ALDE – 70 mandátum) szokták az esetek nagy részé-
ben alkotni a döntések mögötti nagykoalíciós többséget.
A harmadik legnagyobb frakció egyébként a Néppártnál többnyire konzervatívabb, a nemzeti szuverenitást fontosabbnak tartó 
Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) 74 mandátummal, ide tartoznak például a brit toryk, vagy a lengyel kormánypárt. 
A „szélsőbaloldalinak” tartott Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL frakció 52 mandátummal rendelke-
zik, velük később részletesebben is foglalkozunk. A liberálisoknál semmivel sem kevésbé liberális Zöldek (Verts/ALE) 50 man-
dátumot birtokolnak.
A jelenlegi ciklusban két, euroszkeptikusnak nevezett frakció is volt. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) 
frakciónak 45 mandátuma van, két meghatározó ereje a Brexit-párti UKIP  és az Olaszországban koalícióban kormányzó Öt 
Csillag Mozgalom (M5S). A frakció sok ügyben meglehetősen széttartó, például a Magyarországot bíráló dokumentumoknál is 
rendre eltér a jobboldali tagok, és az ötcsillagosok véleménye. A másik olasz kormánypártot, a Matteo Salvini belügyminiszter 
vezette bevándorlásellenes Ligát (Lega) a Nemzetek és Szabadság Európája (ENF) 39 tagja között találjuk. Ebbe a csoportba 
tartoznak az olyan közismert, „jobboldali populista”, bevándorlásellenes pártok, mint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), vagy a 
Marine Le Pen-féle francia Nemzeti Tömörülés (lánykori nevén Nemzeti Front). Az EP többi képviselője – köztük a Görög Kom-
munista Párt (KKE) két politikusa is – függetlenek.
A 21 fős magyar csoportból a tizenkét fős fi deszes delegáció az EPP, a szocialista Szanyi Tibor és Ujhelyi István, valamint a 
DK-s Niedermüller Péter és Molnár Csaba az S&D, a párbeszédes Jávor Benedek és az LMP-s Meszerics Tamás a Zöldek tagja, a 
Jobbik listáján bejutott képviselők – Morvai Krisztina, Kovács Béla és a jelenleg is jobbikos Balczó Zoltán – pedig függetlenek.

ÁRULÓK AZ UNIÓBAN



9XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
2019. JANUÁR 26.AA

BEVÁNDORLÁSPÁRTI „KOMMUNISTÁK”

A GUE/NGL frakció tagjainak nagy többsége az 
Európai Baloldali Párt (PEL) nevű pártcsaládba 
tartozó pártok képviselője. 2017-ben, amikor a 
pártcsalád vezetője, Gregor Gysi Budapestre láto-
gatott, A Szabadságban ezt írtuk a PEL-ről: „Az 
Európai Baloldali Pártot 2004-ben hozta létre 15 
párt. Voltak közöttük baloldali szocialisták, mint a 
német Demokratikus Szocializmus Pártja (PDS), a 
marxizmussal lényegében szakító eurókommunista 
pártok, mint a Francia Kommunista Párt, de voltak 
marxista erők is, mint például a Magyar Munkás-
párt. A Görög Kommunista Párt kezdettől fogva 
távol maradt a PEL-től. A Munkáspárt abból a meg-
fontolásból lett a PEL egyik alapítója, hogy mindent 
meg kell tenni a munkásmozgalom pártjainak ösz-
szefogásáért. Hamarosan kiderült azonban, hogy 
a PEL más irányba megy. Gyorsan kiderült az is, 
hogy a PEL valójában a német és a francia párt ki-
egyezését jelentette arról, hogy az »európai baloldal 
megújulásának« élére állnak. A PEL első vezetője, 
Fausto Bertinotti a tőke elleni osztályharc helyett az 
»új európai politikai kultúrát« hirdette. 
A PEL lényegében feladta a tőke elleni osztályhar-
cot, valójában nem a tőkés rendszer legyőzését te-
kinti feladatnak, hanem a tőkés válság okozta prob-
lémák kezelését, a kapitalizmus menedzselését”. 
A Munkáspárt 2009-ben lépett ki a PEL-ből, mivel az a párt „minden erőfeszítésének ellenére egyre távolabb kerül a kommunista 
politikától, és objektíve a tőkés érdekek kiszolgálójává válik”. A PEL magyar tagja jelenleg a Vajnai Attila által vezetett Magyar-
országi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal.

A GUE/NGL frakcióban kisebbségben, de jelen vannak nem a PEL-hez tartozó képviselők is. A négy mandátummal rendel-
kező Portugál Kommunista Párt (PCP) nem tagja a PEL-nek, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) pedig csak 
megfi gyelő tagja a pártcsaládnak. 2014-ig ebben a frakcióban foglalt helyet a Görög KP két képviselője is, az aktuális ciklusban 
azonban már a függetlenek közé tartoznak.

A KKE Központi Bizottságának 2014-es közleménye – amely a párt honlapján olvasható – jól rávilágít a GUE/NGL frakció 
valódi természetére. Mint írták, a csoportban fokozatosan átvették a hatalmat az Európai Baloldal pártjai – különösen a német 
Baloldal (Die Linke) és a Görögországban kormányzó Sziriza) –, álláspontjukat rákényszerítették a frakció minden tagjára. Ez 
az állítólagos közös álláspont pedig gyakran nem hogy nem tükrözte mások mellett a KKE képviselőinek véleményét, hanem 
alapvetően ellenkezett is az elveikkel, hiszen a GUE/NGL vígan együtt szavazott  – és szavaz – a tőkés képviselőcsoportokkal, a 
dolgozó emberek helyett az Európai Unió jelenlegi erőviszonyait védi. A görög közlemény szerint emellett a frakció nem ítélte el 
a nyugati beavatkozást Líbia, Szíria és Ukrajna esetében sem.

A Magyar Munkáspárt eluta-
sítja a magyar nemzeti érdekeket 
sértő, szuverenitást sértő európai 
parlamenti javaslatokat, amelyek 
illeszkednek az Európai Egyesült 
Államok létrehozásának libe-
rális stratégiájába. Ilyen volt a 
Sargentini-jelentés, a migránskvó-
tákat támogató határozatok, vagy 
a legfrissebbek, az uniós pénzek 
megvonásáról és a civil szerve-
zetek támogatásáról szóló doku-
mentumok. A GUE/NGL frakció 
képviselőinek túlnyomó többsége 
rendre támogatja ezeket a javas-
latokat, összhangban az Európai 
Parlament tőkés nagykoalíciójával.

K  P   S  Z , 
 KKE  (F : EP)
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EGY PERCES ŐRÜLETEK (349)

A szerző Kós Zoltán, a Munkáspárt egyik 
vezetője, akit a természet írói vénával is 
megáldott.  Írásai meghökkentenek, de 

legalább elgondolkodtatnak, ami nem árt 
mai világunkban sem.

DONKI ZOLTE·DONKI ZOLTE·
2019.2019. JANUÁR 18.,  JANUÁR 18., 
PÉNTEKPÉNTEK
A minap bejelentés nélkül megjelent nálam öreg barátom, 
egykori padtársam, Zemululu királya, Második Felség. Rég 
találkoztunk már, a nagypolitika teljesen kitölti az idejét. Csak 
átutazóban tud beugrani néhány órára, azt is egyre ritkábban. 
Ülünk az erdőben, a kedvenc fánk alatt és hallgatjuk a csendet. 
Szívjuk a hó és a föld illatát. Régi hó- és földillatú emlékek 
villannak át rajtunk, melyekben legtöbbször együtt szereplünk. 
Közös fi atalság, közös harc, közös örömök és közös csalódások 
foszlányai. A csend hangja pedig? A csend csak azokkal hall-
ható, akik ugyanazt hallják a hangban, zenében, sóhajtásban, 
sikolyban, így ugyanazt hallják a csendben is. A csendet azok 
értik meg együtt, akik a világ zaját is egyformán értik és isme-
rik. Akinek ugyanazt jelenti a gyerekek lármája és az öregek 
hallgatása. Igazi barátok tudnak csak együtt nagyokat hallgat-
ni. Mint a király és én. Elvétve csöppen a hólé az ágak végén. 
Nincs igazi tél. Manapság semmi sem az igazi. Barátom le-
hunyja a szemét, arca simább lesz tőle. Örülök, hogy az én fám 
alatt ki tud simulni. Én is becsukom a szemeimet, az arcomat 
az ágak közt beömlő napfény felé fordítom és hagyom, hogy 
átjárjon. - Vajon a fundamentalisták aleppói, moszuli műkincs-
rombolása, a budai vár freskóinak lefestése, a Liget fáinak 
letarolása különbözik-e bármiben is egymástól? - kérdezem. - 
Aligha - feleli vendégem. - Vajon lehet-e kisebb-nagyobb relá-
ció jelet tenni a megteremtett értékek rombolásai közé, annak 
függvényében, hogy melyik vallás nevében követik azokat el? 
- Nem lehet. - Beszélhetünk-e puritánságról őszintén, libamáj 
és lazac mellé francia bort iszogatva? - Már, hogy lehetne?! - 
S, ha az emberek egyszer végre megértik, hogy nem jó az, ami 

kör ü- löttük van, ha felfogják, hogy alapjában 
k e l l megváltoztatni a berendezkedést, elég 
bát- rak lesznek-e hozzá? Vagy félbátorsággal 
be- érik féleredményekkel? - Képesek rá. - Ha 

pontot tennénk egy korszak végére, s kap-
nánk lehetőséget valami jót, valami igazán 

nagyot létrehozni, mernénk? - Nem hiszem. 
- Ha nem építenénk újabb üres stadionokat 
sem itthon, sem másutt, ha nem idegen orszá-
gokban építenénk kórházakat és iskolákat, ha 

nem a világ másik végén emelnénk templomokat, jobb lenne itt 
élni? - Attól függ, hogy meddig mernétek elmenni. Ha nemes 
cél vezetne benneteket, akkor igen. Ha bátrak és összetartó-
ak lesztek, lehet mindenetek, mint az én népemnek otthon, 
Zemululuban. De, ha csak kilépni akartok a rosszból, akkor 
esélyetek sincs a jóra. Akkor nem épül több üresen kongó sta-
dion és 40 centis kilátó, de lesznek újabb és újabb rekord-nagy 
völgyhidak, teszem azt Annavölgy és Sárisáp között, vagy 
Soroksárról Cinkotára. Meg lesznek új alagutak is az autópá-
lyákon. A világ csodájára járhat majd a La Manche- csatorna 
alagútját is megszégyenítőnek, mondjuk Karcag és Mátészalka 
között. És jönnek majd ismét befektetők, akik nem fektetnek 
be, hanem mindent megkapnak tőletek, és még adót sem kell 
fi zetniük. Akik ingyen használják majd a nép munkaerejét. 
Hitelt adnak kamatra, abból fi nanszírozzátok a befektetésének 
támogatását és adómentességét. Ő lenyúzza a bőrt is a dol-
gozókról, a népetekről. Ti törlesztitek a hitelt és a kamatokat, 
abból valamennyit kifi zet munkabérként, de a profi tot elviszi, 
nem épít, nem fejleszt, csak annyit, amit a maga kényelmének. 
A szemetével elborítja a földjeiteket és vizeiteket. Aztán, ha 
mocorogni akartok a status quo ellen, akkor elvonul, ott hagy-
va csapot-papot. És ez a kedvezőbb eset, mert lehet, hogy nem 
elvonul, hanem be. A már korábban, partnerségre hivatkozva, 
becsempészett seregeivel szétcsap köztetek, hogy csak úgy 
freccsentek. Megtették már korábban is, ma is teszik sokfelé, 
s meg is fogják tenni mindaddig, amíg a világ dolgozói nem 
fognak össze közös elnyomóik ellen. - Kik ellen? A kormányok 
ellen, vagy a bankok ellen vagy mégis kik? - Ahogy mondod, 
mindazok ellen, akik miatt így folyik a világ - mondja barátom.
- Na, te aztán tudsz horkolni, - döng fülemben, miközben erős 
rázásra ébredek. - Elkergetsz minden vadat. Ha ilyen vagy 
miközben alszol, mit művelsz ébren? Meg is értem, hogy nem 
jársz vadászni. - kacag felettem a király. - Elpilledtem volna? 
- motyogok zavartan. - Pedig olyan volt, mintha ébren lennék, 
mintha beszélgettünk volna. Ezek szerint álom volt csak az 
egész? - Álom, barátom, - mosolyog szeretettel a király - 
de minden szava igaz!
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BESZÉLŐ KÖVEKBESZÉLŐ 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, I. KERÜLET, SZENTHÁROMSÁG TÉR. ITT DOLGOZOTT 
VARGA JENŐ, A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYI NÉPBIZTOSA

Nem tudni, hogy Varga Mihály jelen-
legi pénzügyminiszter helyeztet-e el 
emléktáblát Varga Jenő emlékére, ha a 
Pénzügyminisztérium átköltözik a Budai 
Várba, a Szentháromság térre. Ismerve 
a mai politikai kultúrát, erre aligha szá-
míthatunk.

De a tény ettől még tény marad. 
A Szentháromság téri épület nemcsak a 
Magyar Királyi Pénzügyminisztérium-
nak adott otthont 1945-ig, hanem a Ta-
nácsköztársaság Pénzügyi Népbiztossá-
gának is a tanácshatalom 133 napja alatt, 
1919-ben. Az épületet egyébként Fellner 
Sándor tervezte és 1904-ben adták át 
rendeltetésének. A második világhábo-
rúban megsérült. A szocializmus idején 

több-kevesebb sikerrel helyreállították, 
de nem az eredeti formájában. Most az 
Orbán-kormány döntése alapján az egye-
dülálló művészeti értéket jelentő épületet 
eredeti formájában állítják vissza. Ide 
költözik majd Varga Mihály, aki aligha 
fog emléktáblát állítani Varja Jenőnek. 
Pedig megérdemelné!

Varga Jenő (1879-1964) egy Buda-
pest melletti faluban, Nagytétényben 
született. Tízéves korától egy paraszt-
gazdaságban dolgozott, később kitanulta 
a pékmesterséget, majd kereskedelmi 
alkalmazott lett és munka mellett képez-
te magát. Gimnáziumi tanulmányai után 
1902-ben a budapesti egyetemre iratko-
zott be. Történelmet, közgazdaságtant 
és fi lozófi át tanult, később Berlinben és 
Párizsban is. 1906-ban lépett be a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata Pártba. 
1907-ben a kanti antinómiákról írt dol-
gozatával doktorált fi lozófi ából.

Az első világháború alatt a Népszavá-
nál dolgozott. Tudományos írásaival már 
akkor hírnevet szerzett magának. Nem 
csak tudományos szinten tudott írni, de 
népszerűen, a tömegek számára is érthe-
tő módon. 1918 novemberében egyetemi 
tanár lett, és államtitkár a Károlyi Mi-
hály-kormányban. Nem véletlen, hogy 
1919. március 21-én, a Tanácsköztársa-
ság kikiáltásakor mindjárt rá gondoltak, 
amikor a pénzügyi tárca élére kerestek 
embert.

A Tanácsköztársaság pénzügyminisz-
terének lenni nem csak azt jelentette, 

hogy értenie kellett a pénz világá-
hoz. Azt is jelentette, hogy az or-

szág szűkös lehetőségeit a lehető 
legteljesebb módon a népi po-

litika, az emberek igényeinek 
kielégítésére kellett fordíta-

ni. Eredményesen szolgálta 
a munkások és parasztok 

A    

hatalmát. Nem engedte a pazarlást, a 
lopást, minden fi llérnek meg volt a helye 
és minden fi llérrel el tudott számolni. 

A Tanácsköztársaság megdöntése 
után emigrált, Bécsben, később Német-
országban, majd aztán haláláig a Szov-
jetunióban élt. 1920-tól a Szovjetunió 
Kommunista Pártja tagja. A Kommunis-
ta Internacionálé Végrehajtó Bizottsá-
gának tagja 1920-tól 1931-ig. 1939-től a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
nak tagja volt. 1927-től 1947ig a moszk-
vai Világgazdasági és Világpolitikai 
Intézetet is igazgatta.

„Varga Jenő, a Magyar Tanácsköz-
társaság népbiztosa, a Szovjetunió 
Lenin-díjas akadémikusa, az MTA 
tiszteletbeli tagja, az egész világon is-
mert közgazdász-tudós volt.” – írta róla 
később Falusné Szikra Katalin. „Mun-
kásságának eredményeit több mint 500 
tanulmány, 75 könyv és egyéb nagyobb 
mű őrzi. (Közülük a legjelentősebbek: 
A kapitalista világgazdaság válsága 
című, a 20-as évek elején, Az imperia-
lizmus gazdaságának és politikájának 
fő kérdései című 1953-ban, a Vázlatok 
a kapitalizmus politikai gazdaságtana 
problémáinak köréből című, halála előtt 
néhány hónappal, 1964-ben megjelent 
könyve.) Szinte valamennyi műve nem-
zetközi visszhangot, nagy hatást keltett. 
Tanulmányai új és új kiadásokat érnek 
meg, hazánkban is és külföldön is.”

Ma már alig hallani Varga Jenőről. 
Marxista tudós volt és kommunista 
politikus. Ez a kettő, sajnos, már a szo-
cializmus utolsó évtizedében sem volt 
divatban, mára pedig végképp elvetik. 
Varga a nemzetközi és a magyar mun-
kásmozgalmat segítette példamutatá-
sával, gondolataival és tetteivel. Óvta 
a mozgalmat attól, hogy a politikával 
felülírják a tudományt. A jövőt, a pers-
pektívát nem lehet „balosan” vagy „job-
bosan” megítélni, mondta gyakran, csak 
helyesen vagy helytelenül. Akkor pedig 
ítéljük meg helyesen!

V  J



12 XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
2019. JANUÁR 26. AA

2oo ezer forint minimálbér adómentesen?
A túlóra törvény visszavonása?
A milliárdosok megadóztatása?
A bevándorlás megállítása?
A nemzeti függetlenség megvédése?

A Munkáspárt tudja 
mi kell a dolgozóknak, 

mi kell az országnak!

Keresse a Munkáspártot!
www.munkaspart.hu
info@munkaspart.hu


