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Munkáspárt: Baloldali, 
nemzeti, ellenzéki

Aki a dolgozókért,
a népért tesz,

az a nemzet ügyét is szolgálja.
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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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

Az MSZP-re nincs szüksége a társadalomnak!

Az MSZP 
már a múlté. 
Aki baloldalt 
akar, nemzeti 
és ellenzéki 

baloldalt, 
jöjjön a 

Munkás-
párthoz!

Nem kertelek: számítunk arra, hogy aki baloldalinak érzi ma-
gát, május 26-án a Munkáspártra fog szavazni. 

Az MSZP már a múlté. Butábbnál butább ötletekkel állnak 
elő. Radikalizmusnak kikiáltott botrányokkal hívják fel ma-
gukra a fi gyelmet. Összeállnak a Jobbikkal, mit sem törődve 
annak szellemi és politikai hátterével. Nem csak erről van szó, 
bár erről is. Mondjuk ki: az MSZP-re nincs szüksége a társada-
lomnak!

Az MSZP vezető rétegét az egykori kádári MSZMP liberális 
szárnya és a pragmatikus-technokrata értelmiség adta. A tár-
sadalmi háttere azokból a nemzedékekből származott, akik a 
szocializmusnak köszönhetően emelkedtek 
ki a szegénységből, élvezték a szocializmus 
előnyeit. Ezek a nemzedékek származásuk 
és neveltetésük folytán eleve elutasítottak 
mindent, amit polgárinak, kapitalistának 
lehet nevezni, mindent, ami az 1945-ös 
felszabadulás előtti időkre emlékeztetett.

Ezzel a háttérrel az MSZP háromszor 
is hatalomra tudott jutni. Ez a háttér tette 
fontossá az MSZP-t a rendszerváltók előtt.  
1989-ben kellett az MSZP, hogy elaltassa 
a magyar a társadalmat, és a nép ne vegye 
észre, hogy elveszik tőle a hatalmat. 

Antall József  új társadalmi csoportokat 
teremtett, amelyek reményeiket Magyaror-
szág polgári fejlődéséhez kötötték. Ehhez 
privatizálni kellett, elvenni a gyárakat, a 
bankokat, a földeket azoktól, akik a szocia-
lizmusban birtokolták, vagyis a néptől. De 
fent kellett tartani a stabilitást is, megaka-
dályozni, hogy rendszerváltás nyertesei és 
vesztesei közötti ellentét polgárháborúvá fajuljon.

Antall és pártja, az MDF belebukott ebbe a vállalkozásba. 
De nem bukott bele maga a tőkés rendszer, köszönhetően az 
MSZP-nek és különösen Horn Gyulának. Horn csúnyán átverte 
az embereket. Elhitette, hogy marad minden, ami jó volt a szo-
cializmusban, de hozzáteszi azt, ami jó a kapitalizmusban. Az 
emberek elhitték, Horn pedig nekiláthatott az állami vagyon 
teljes kiárusításához.

Az MSZP egyedül 
ezt nem tudta meg-
csinálni. Mellé állt a 
liberális tábor.  Létrejött a nagy MSZP és a kicsi SZDSZ szim-
biózisa, amelyben az első perctől kezdve a liberálisok voltak a 
meghatározók.

Miért pusztul el az MSZP? Kezdődött azzal, hogy az MSZP 
elvesztette a liberálisok támogatását. A 2008-as válság nyomán 
megnőtt a munkanélküliség, s vele együtt a tömegek elége-
detlensége. Gyurcsány ebbe belebukott, de megcsinálta saját 
pártját, hogy maga mellé gyűjtse a liberálisokat és átvegye az 

MSZP, mint néppárt helyét.
Kikopott az MSZP társadalmi háttere. 

Elmennek azok a nemzedékek, amelyek az 
MSZP-ben látták azt az erőt, mely képes 
őket megvédeni.  Az MSZP ugyanakkor 
nem volt képes perspektívát adni az aktív 
életbe belépő új nemzedékeknek.  

Az MSZP hosszú időn át a zsidóság leg-
főbb védelmezőjeként adta el magát. Anti-
szemitizmust, sőt fasizmust látott ott is, ahol 
nem volt. Az Orbán-kormány nemcsak fellé-
pett az antiszemitizmus ellen, de a magyar-
országi zsidóság biztonságának és érvénye-
sülésének legfőbb garantőre lett, amit itthon 
is, külföldön is elismernek az érintettek.

Vannak persze új kérdések, amelyekre 
a baloldali emberek baloldali válaszokat 
várnak. Hogyan érvényesítheti egy köze-
pes nagyságú nemzet saját érdekeit a mai 
világban? A konzervatív erők válaszát 
ismerjük. Az MSZP válasza az EU kék 

zászlaja, és mellette dísznek egy picinyke magyar zászló. Ez 
minden, csak nem baloldali és nem nemzeti.

Az illegális migrációt nem akarják az emberek, mert a mig-
ráció megosztja a társadalmakat, aláássa a dolgozó osztályok 
pozícióit is. Az MSZP válasza: jöjjenek a migránsok! A Mun-
káspárt válasza: ne jöjjenek, védjük meg magunkat!

A dolgozó emberek, akik napról napra élnek, a jövedel-
mek radikális átcsoportosítását várják egy baloldali párttól. 
Az MSZP pont azt ellenzi, hogy a gazdagok fi zessenek. Ez a 
Munkáspárt programja.

Az MSZP korábban lekötötte azokat a tömegeket, amelyek 
számára rokonszenves volt a szocializmus és egyre elégedetle-
nebbek voltak a kapitalizmussal. Hazugságokkal akadályozták 
meg, hogy a baloldali emberek a Munkáspárt felé forduljanak. 

Sok baloldali ember ma már nem hisz az MSZP-ben, de még 
nem szánták rá magukat, hogy a Munkáspártot válasszák. A 
parlamenti ellenzék botrányai, az MSZP válsága most adhat egy 
biztatást ahhoz, hogy május 26-án válasszák a Munkáspártot.

Az MSZP már a múlté. Aki baloldalt akar, nemzeti és el-
lenzéki baloldalt, jöjjön a Munkáspárthoz! Adjunk esélyt a 
Munkáspártnak!
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Elítélték a 3-as metró korrupciós ügyének felelőseit
Életfogytig tartó börtönnel, teljes vagyonelkobzással sújtották a 3-as metró korrupciós ügyletének felelőseit. 
(http://www.chinadaily.com.cn)
Ne tessék reménykedni! Nem a budapesti 3. metróról van szó. Egy másik országról, egy másik 3. metróról. A 8 millió lakosú 
Hszian Pekingtől 900 kilométerre van. Az ügyben érintett vállalat 2015-ben kábeleket szállított a Hszian városi metró 3. vonalá-
nak építéséhez. A szerződéseket megsértve a cég rosszabb minőségű kábeleket szállított. Erről 14 hivatali vezető is tudott, akik 
kenőpénzt fogadtak el a hallgatásért. A kínai igazságszolgáltatás gyorsan és pontosan leleplezte, kinyomozta az ügyet és a bünte-
tés sem váratott sokáig. Valahogy így lehet küzdeni a korrupció ellen.

Paul J. Selva tábornok, az amerikai vezérka-
ri főnökök egyesített bizottságának alelnöke 
Arlingtonban kijelentette, hogy az USA-nak 
az orosz és a kínai kihívásra való tekintettel 
korszerűsítenie kell nukleáris elrettentő 
képességét. 
(https://www.armyrecognition.com)
Az USA bármi áron igyekszik olyan hely-
zetet teremteni, ami 1945-49 között volt, 
amikor csak az USA rendelkezett atombom-
bával. Az USA most olyan fegyvereket fej-
leszt ki, amelyekkel nem rendelkezik Orosz-
ország és olyan területeken kívánja bevetni, 
ahol még nem volt háború. Így jön szóba az 
űrháború lehetősége, illetve az Északi Sar-
kon folytatott harc alternatívája.

USA: elrettenteni és uralni a világot, bármi áron

Venezuela: a dolgozók Maduro elnök mellett vannak

Monumentális felvonulásnak nevezte Nicolás 
Maduro elnök a venezuelai dolgozók május elsejei 
ünnepségét. A dolgozók világos választ adtak az 
április 30-i puccskísérletre: a venezuelai munkásság, 
a dolgozók nem adják meg magukat. A bolivári for-
radalom és Maduro elnök mellett vannak. 
(http://vtv.gob.ve)
Az USA április 30-án újabb kísérletet tett Venezuela 
törvényes elnökének megbuktatására, a bolivári népi 
forradalom megállítására. John Bolton, az amerikai 
elnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának közvetlen 
irányításával puccs végrehajtására szólították fel a 
venezuelai fegyveres erők parancsnokait. A puccsot 
elfojtották, a nép ismét kiállt Maduro elnök mellett.
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Az afgán nemzeti védelmi és biztonsági 
erők fenntartásához történő pénzügyi hoz-
zájárulásról döntött a kormány. E szerint 
a 2021-2024 közötti években is fenntartja 
Magyarország az afgán nemzeti védelmi és 
biztonsági erők fenntartásának pénzügyi tá-
mogatását, amely részét képezi afganisztáni 
szerepvállalásának. Erre 500 ezer dollárt 
kell biztosítani az éves költségvetésekben. 
(www.mti.hu)
Az afghanistan.asia-news.com képének 
tanúsága szerint az afgán hadsereg lelkesen 
csökkenti Afganisztán lakosainak számát. 
A magyar kormány évi 500 ezer dollárt ad 
nekik. Milyen magyar nemzeti érdekeket 
védelmez az afgán hadsereg? Miért adunk 
évi félmilliót gyilkosoknak?

Évi félmillió dollár a gyilkosoknak?

Felpörgött a fegyverkezési verseny – egyértelműen ez a konklúziója a 
Stockholm International Peace Research Institute legújabb jelentésé-
nek. Az elmúlt években meredeken nőttek az Orbán-kormány katonai 
kiadásai, 2010 és 2018 közt 1,35 milliárd dollárról 1,642 milliárd dol-
lárra, addig ez GDP-arányosan már egyáltalán nem jelent olyan jelen-
tős növekedést, sőt a tavalyi év után idén is a hazai bruttó össztermék 
1,1 százalékát költötték hadászatra. (https://mfor.hu/)
A tőkés világ a hadiipartól várja a válság megoldását. Az állítólagos 
orosz és kínai fenyegetésre hivatkozva óriási pénzeket pumpálnak a 
fegyverkezésbe, és ezen keresztül a hadiiparba. Az Orbán-kormány so-
káig ellenállt és relatíve keveset költött a fegyverkezésre. Most azonban 
csatlakozott a NATO, és ezen belül a V4-országok fegyverkezéséhez.

Fegyverkezik az 
Orbán-kormány

Letette esküjét Hajdu József 
Péter, a Magyar Munkáspárt 
és Gönczi Gergely, a Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt által a 
Nemzeti Választási Bizottságba 
(NVB) delegált tagja pénteken 
az Országházban. A pártdele-
gáltaknak a testületi munkában 
ugyanolyan jogai vannak, mint 
a parlament által választott hét 
tagnak. 
(www.mti.hu)
Lesz munkánk bőven! Az 
MSZP már eddig is tett kísérle-
tet arra, hogy az NVB-ben ké-
telyeket támasszon a Munkás-
párt listáját illetően. Vannak, 
akik nem érdekeltek abban, 
hogy a Munkáspárt sikert érjen 
el. Oda kell fi gyelni a nemzeti 
és a területi bizottságokban is, 
hogy a törvényt mindenki tart-
sa be, és senki se emelhessen 
kezet a Munkáspártra.

Hajdu József a Nemzeti Választási 
Bizottságban
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Örüljünk a sikernek!

Az ajánlásgyűjtés megmutatta, hogy a Munkáspártot sokan 
tisztelik az országban. Sokan támogatták a Munkáspárt indu-
lását, mert értékelik kitartását, következetességét, kiállását a 
nemzeti ügyek mellett, de jelezték, hogy ők más pártok elkö-
telezettjei. Sok fi atal kifejezetten a Munkáspártot kereste, és a 
Munkáspártot támogatta.

Ülést tartott a Központi Bizottság

Köszönettel és elismeréssel tartozunk a párt sok-sok tagjának, 
akik erejüket és idejüket nem kímélve gyűjtötték az ajánláso-
kat. A siker közös, örüljünk neki! Ez biztatás a jövőre nézve! 
– emelte ki Hajdu József.

Az elmúlt hetek ismét megmutatták a pártszervezeteink hibáit 
és gyengeségeit. Ha előre akarunk lépni, ezeken változtatni kell! 

Thürmer Gyula elnök tájékoztatta a Központi Bizottságot, 
hogy az Elnökség Habermann Norbert személyét – az ő kéré-

26 ezer ajánlást gyűjtött össze a Munkáspárt az 

EP-választásokra! Megvan a listánk! Lehet sza-

vazni a Munkáspártra! Ezt jelentette be Hajdu 

József, az Elnökség tagja, a KB titkára a Közpon-

ti Bizottság május 4-i ülésén. 
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sére – visszavonta az országos listáról és dr. Frankfurter Zsu-
zsannát jelölte helyére. Nem szabad kockáztatnunk fi atal KB-
tagjaink és párttagjaink egzisztenciáját – mondta a párt elnöke. 
Az EP-választás nem ér meg annyit, hogy elveszítsék állásukat, 
munkájukat. A jövőben is védeni fogjuk a párt minden egyes 
aktivistáját. Tudnunk kell, hogy a Munkáspárt erősödése so-
kaknak nincs ínyére. Fel kell készülnünk, hogy erősödésünk 
mértékében egyre többen fogják támadni a pártot és a párt 
egyes tagjait.

A párt elnöke a párt köszönetét fejezte ki a Munkáspárt tag-
jainak és szervezeteinek. A párt megértette, hogy a Munkás-
párt tekintélye a tét, és cselekedet. Külön köszönet illeti Karacs 
Lajosné és Hajdu József elvtársakat, akik irányították, szervez-
ték a munkát. Nélkülük aligha értük volna el céljainkat.

Az elnök országjárásra indul

Karacs Lajosné, a Munkáspárt alelnöke a hátralévő három 
hét feladatairól szólt. Emelt példányszámban jelenik meg A 
Szabadság különszáma, amely a Munkáspártnak az EU-val 
kapcsolatos álláspontját tartalmazza. Nagy példányszámban 
adunk ki röplapot és plakátot, amelyeket szervezeteink a helyi 
igények alapján hasznosíthatnak. Élni fogunk a közmédia in-
gyenes reklámlehetőségeivel is. Természetesen jelen leszünk a 
Facebookon is.

A munkáspárti kampány meghatározó eleme a párt elnö-
kének országjáró körútja lesz május 13–26. között. Thürmer 
Gyula számos városba ellátogat. A helyi szervezeteink feladata 
az ott élők előzetes tájékoztatása, a sajtó fi gyelmének felhívása, 
a tagság mozgósítása.

A Központi Bizottság alapos vita után jóváhagyta az Elnök-
ség beszámolóját az ajánlások gyűjtéséről és a kampány továb-
bi feladatairól. Jóváhagyta az Elnökség döntését az EP-lista 
módosításáról.

Köszönjük, Zsuzsa!

Dr. Frankfurter Zsuzsanna kapta az idén a Munkáspárt Vörös 
Lobogója kitüntetést, amelyet május elsején, a párt érdekében 
kifejtett konkrét munkáért, kiemelkedő cselekedetért ado-
mányoz a párt Elnöksége. Eddig 30 személy kapta meg ezt a 
kitüntetést. Az 1. számú kitüntetést Kádár János elvtársnak 
adományozta a párt. A kitüntetés ma is látható a Munkáspárt 
székházának Kádár-vitrinében. A kitüntetést poszthumusz 
kapta Bódi László, Cipő, aki dalaival lelkesítette a Munkáspárt 
tagjait.

Frankfurter Zsuzsanna döntő mértékben járult hozzá az 
EP-ajánlásgyűjtés sikeréhez. A balassagyarmati kórház előtt 
rengeteg ajánlást gyűjtött csapatával. Volt nap, amikor négy-
száznál is többet. Nógrád megyében a vezetés tagjaként sokat 
tett a munka szervezéséért, a kitűzött cél eléréséért. Az utolsó 
napokban a központban vett részt az ajánlóívek ellenőrzésében, 
és oroszlánrésze volt abban, hogy a párt időben tudta az ajánlá-
sokat leadni.

A kitüntetést a KB ülésén Thürmer Gyula, a párt elnöke 
adta át. Egy nagyszerű embernek, hűséges harcostársunknak, 
a Munkáspárt egyik elismert vezetőjének adjuk át a Vörös 
Lobogót – mondotta. Ha valaki megérdemli, akkor Frankfurter 
Zsuzsi megérdemli. Jó egészséget és sok sikert! 
Köszönjük, Zsuzsa!
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A Munkáspárt az ország több pontján emlékezett meg 
május elsejéről. Budapesten a Kodály köröndön a pártel-
nök beszédével kezdődött az ünneplés, majd sor került a 
hagyományos felvonulásra és majálisra a Városligetben.

Miskolcon, a Csanyik-völgyben tartotta meg a Mun-
káspárt helyi szervezete a május elsejei ünnepséget. Óz-
don sem maradt el a munkáspárti majális.

Szolnokon a Munkáspárt a városi ünnepségen vett 
részt, ahogyan ez történt az elmúlt években is. Sokan 
dicsérték a szolnoki Munkáspárt babgulyását. Termé-
szetesen dolgoztunk is, újságaink és európai parlamenti 
szóróanyagaink mind egy szálig gazdára találtak – adták 
hírül Szolnokról.

Május elseje mindig olyan, amilyen a dolgo-
zók ereje
Május elseje ünnep számunkra – kezdte beszédét 
Thürmer Gyula. A mi ünnepünk, a munkások, a dolgo-
zók ünnepe. Május elseje a mi hagyományunk, a munká-
sok, a dolgozók hagyománya. Elődjeink őrizték évtize-
deken át. Mi védtük az elmúlt harminc évben és védeni 
fogjuk a következő harmincban is. Május elseje a harc, a 
küzdelem napja is, a mi erőnk mércéje is, a munkások, a 
dolgozók erejének mércéje. 

A hagyományt elődjeink teremtették. Elődjeink azért 
mentek az utcára, hogy emberi munkafeltételeket köve-
teljenek a gyárosok, a tőkések embertelen kizsákmányo-
lásával szemben. 

Elődjeink megértették a tőkés rend törvényét. A tő-
kés a lehető legtöbb munkát akarja belőlünk kinyomni 
a lehető legkisebb bérért. A tőkés rendszerben ne várj 
ajándékot senkitől! Az a tied, amiért megküzdöttél.

Május elseje mindig olyan, amilyen a dolgozók ereje. 
Ha erősek vagyunk, nincs hatalom, amelyik elvegye 
tőlünk május elsejét. Ha gyengék vagyunk, ha megadjuk 
magunkat, elveszik ünnepünket, elrabolják hagyomá-
nyunkat, eltörik gerincünket.

Ne hagyjuk! Védjük meg hagyományainkat! Védjük 
meg ünnepeinket! Védjük meg önmagunkat! Ébredjünk 
és ébresszük azokat, akik inkább tovább aludnának, csak 
küzdeni ne kelljen! Mi öntudatos dolgozó emberek va-
gyunk. Hiszünk a munkás, a dolgozó erejében. Harcolni 
akarunk és harcolni fogunk!

Nem baloldali az, aki a Jobbikkal 
szövetkezik
Mi megtettük azt, ami tőlünk függött: összegyűjtöttünk 
több mint 26 ezer ajánlást! A Munkáspárt ott van a ki-
lenc párt között, amelyre lehet szavazni május 26-án. 
Most Önökön a sor, tisztelt baloldali választók! Baloldalt 
akarnak? Itt van! A baloldal ma a Munkáspárt! – hang-
súlyozta Thürmer Gyula.
Nem baloldali az, aki a Jobbikkal szövetkezik. Bal-
oldali az, aki a munkással, a dolgozóval van, aki olyan 
világot akar, ahol nem a pénz számít, hanem az ember.

Nem baloldali az, aki patkánynak nevezi azokat, 
akik nem rá szavaznak. Az ilyen magatartás lejáratja a 
szóban forgó személyt és pártját. Mi elítéljük, mert olyan 
mocsárba taszítja az egész magyar közéletet, ahonnan 
aligha tudunk kimászni. 

Baloldali, nemzeti, ellenzéki
Május elsején üzentünk az országnak
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A szakszervezet barát és szövetséges
Az idén felvonulnak szakszervezetek is – utalt rá Thürmer Gyula. Örü-
lünk neki. Örülünk a sikereknek, amelyeket a szakszervezetek elértek 
az elmúlt hónapokban. Szívből kívánjuk, hogy küzdjenek tovább!

A szakszervezet számunkra nem konkurencia, nem versenytárs, 
hanem barát és szövetséges. Több mint száz esztendő tapasztalatá-
ból tudjuk: ha erős a szakszervezeti mozgalom, erős a Munkáspárt 
is. Ha erős a szakszervezet és erős a Munkáspárt, akkor erős a 
munkás is, erős a dolgozó is.

Ezt tudják a tőkések is. Sőt még jobban is tudják, mint mi. Ezért 
mindent elkövetnek, hogy ne legyünk erősek, se a szakszervezet, 
se a Munkáspárt, s főleg ne legyen erős a munkás, a dolgozó. 

Ha a múltról vitatkozunk a jelen problémái helyett, a tőkések 
nyertek. Ha a tőkés sajtó hírei alapján ítéljük meg egymást őszinte 
párbeszéd helyett, a tőkések nyertek. Ha tőkés pártok rokonszenvét 
keressük egymás barátsága helyett, a tőkések nyertek. S ha a tőké-
sek nyernek, akkor a munkások, a dolgozók lesznek gyengébbek.

Mit akarunk május 26-án?
Május 26-án új Európai Parlamentet választunk. Aki a Munkás-
pártra szavaz majd május 26-án, egy más alternatívára szavaz. 
Segít abban, hogy minél többen felismerjék, függetlenségre és 

nyitottságra, új megoldásokra van szükség, ha élni akarunk. Mi 
pedig élni akarunk.
A milliárdosok uralmát nem dönthetjük meg. De erős fi gyel-
meztetést küldhetünk. 
Elég a migránsbarát politikából! 
Elég abból, hogy naponta korlátozzák önállóságunkat, nemzeti 
szuverenitásunkat!

Elég abból, hogy milliókat kereső hivatalnokok döntsenek a 
népek, a dolgozók emberek helyett!

Elég az Oroszország elleni szankciókból! Elég a fegyverke-
zésből! Békét és megegyezést akarunk Oroszországgal – fejezte 
be beszédét a párt elnöke.

Nem baloldali az, aki nem meri leírni azt a szót, hogy hazasze-
retet. Aki a plakátjára azt írja: „haza, szeretet, Európa”. 

Nem baloldali az, aki az országot és vele együtt a magyar 
népet, a magyar dolgozókat az „európai egyesült államok” 
olvasztótégelyébe akarja lökni.

Nem baloldali az, aki az európai ügyészségtől várja, hogy 
harcoljon a korrupció ellen Magyarországon. Ha van baj Ma-
gyarországon, akkor nekünk kell megoldani. Elég volt! 

Emlékezzünk! Hívtak már be ide törököt, németet, oroszt. Most 
az EU-t akarják idehozni. Elég volt! Elég volt a külföldből! Ez a mi 
hazánk, a mi dolgunk a jövőnket eldönteni!

Baloldali, nemzeti és ellenzéki
Sok ember mondta az aláírásgyűjtés során, hogy nagyon kellene 
egy ellenzéki párt, amely baloldali és nemzeti is egyben. Ne keres-
sék tovább! Itt van! A Munkáspárt baloldali, nemzeti és ellenzéki 
párt – húzta alá a párt elnöke.

Baloldaliak vagyunk. Az embereknek, a dolgozóknak, a nép-
nek akarunk jobb életet teremteni. 

Nemzetiek vagyunk. Azt akarjuk, hogy a magyar nemzet ne 
híguljon fel, ne olvadjon szét, hanem élő és fejlődő része legyen a 
jövő Európájának. A két szót együtt használjuk. Aki a dolgozókért, 
a népért tesz, az a nemzet ügyét is szolgálja. 

Ellenzékiek vagyunk. Nem tetszik, hogy egyesek rohadtul 
meggazdagodnak, mi meg nem lépünk egyről 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.

Bíráljuk a kormányt, amikor a tőke javára dönt a dolgozók el-
lenében. Támogatjuk a szakszervezetek, a dolgozók harcát a jobb 
fi zetésért, a jobb munka törvénykönyvért. De nem állunk egyik 
oldalra sem, amikor az egyik gazdag üti a másikat.
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2008-ban sú-
lyos gazdasági válság ráz-

ta meg az Egyesült Államokat, amely 
járványszerűen átterjedt Európára is. Ez 

volt a tőkés rendszer második világháború 
utáni legnagyobb válsága. 

2008 mély nyomokat hagyott
A válság nyomán kiéleződött a tőke és a dol-
gozók közötti osztályharc. A nyugati országok 
tőkés kormányai szinte mindenütt a lakos-
sággal akarták megfi zettetni a válság terheit. 
Csökkentették az egészségügyi, oktatási és 
szociális kiadásokat. Növelték a nyugdíj korha-
tárt, a heti munkaidőt. 

Kiéleződött az USA és az EU közötti küzdelem. Ennek fontos 
területe volt az USA és az EU közötti, a transzatlanti keres-
kedelmi és beruházási partnerség (TTIP) létrehozásáról szóló 
egyezmény kérdése. 

A válság nyomán átalakultak az erőviszonyok a tőkés vi-
lágban- A 90-es években visszaszorított orosz tőke is magához 
tért és Oroszország megkezdte korábbi pozícióinak visszaszer-
zését. Kína megkezdte gazdasági és politikai előrenyomulását 
Európa felé. Az EU-val szemben egyszerre jelentett partnert és 
komoly konkurenciát.

Sokan gondolták, hogy 2008 társadalmi robbanáshoz fog 
vezetni. Nem vezetett. A tőke több módszert talált ki. Elindult 
a tömeges migráció, ami elvonta a társadalmak fi gyelmét. A 
terrorizmus elleni harcra hivatkozva szigorúbbá lehetett tenni 
az állampolgárok ellenőrzését.

Magyarországon és a térség más országaiban politikai 
válság alakult ki. A tőkés rend megvédéséhez megnövelték a 
tőkésállam szerepét a gazdaságban, a nemzeti érdekek felisme-
rése és tudatos érvényesítése mentén igyekeztek a társadalmak 
belső stabilitását megteremteni. Teret engedtek az antikommu-
nizmusnak, a tőke ellenes erők kriminalizálásának.

Itt az új válság?
A gazdasági szakemberek egyre többet írnak arról, hogy egy 
újabb válság jelei kezdenek kibontakozni. 

Ennek egyik jele, hogy szinte minden országban lelassult a 
gazdasági növekedés. Az EU országaiban a GDP átlagos növe-
kedése 2017-ben jutott el a csúcsra, évi 2,8 százalékra. Ez már 
1.5 százalékra csökkent. Az USA-ban ugyan a GDP növekvő 
tendenciát mutat, de ez is csak 3 százalék. A kínai gazdaság 
növekedése is lassul, bár 2019-ben még így 6.4 százalékkal nő 
a GDP.

A válság előjeleként értékelik sokan azt, hogy lelassult a 
kereskedelem növekedése. 2017-ben a világkereskedelem 4,7 

százalékkal nőtt. 2019-re 4.0 százalék várható. A piacok szű-
külése kiélezi a harcot az egyes országok között, amit jól mutat 
az amerikai-kínai kereskedelmi háború.

A válságra utal az is, hogy tartósan alacsony szinten vannak 
a banki kamatok. Németországban ma 10 éves államkötvényre 
évi 0.02 százalékot fi zetnek. Az USA-ban az átlagkamat 1.2 
százalék. Az alacsony banki kamatok nehezítik újabb pénzfor-
rások bevonását, korlátozzák a monetáris politika lehetőségeit 
a gazdasági fejlődés gyorsítására.

A szakértők véleménye szerint az eurózónában már 2019-
ben várható recesszió, ami 2020-21-re eléri az Egyesült Álla-
mokat is.

A fentieket megerősíteni látszik a magyar kormány legfris-
sebb konvergenciós jelentése is, amely kimondja: „A világgaz-
daság növekedése az elmúlt évben elérte ciklikus tetőpontját, 
amelyet megerősít egyrészt a bekövetkezett dinamikavesztés, 
másrészt a 2018 második felétől kezdődően borúsabbá váló 
kilátások is. Mindezekben szerepet játszanak egyes Európai 
Unión belül jelentkező kockázatok, az Egyesült Államok pro-
tekcionista irányú gazdaságpolitikája, illetve Kína egyre élese-
dő növekedési korlátai.”

Merre megy a politika?
Az esetleges újabb gazdasági válság lényegesen befolyásolhat-
ja Európa politikai helyzetét. A 2008-as válság után a nyugat 
jelentős pénzzel megmentette a görög gazdaságot, ezzel meg-
akadályozta, hogy társadalmi fordulat következzen be, netán a 
Görög KP hatalomra jusson.

A válság utáni helyzetben megingott a hagyományos polgári 
pártok tekintélye. Ebben a helyzetben több országban megnö-
vekedett a kommunista pártok szerepe. Portugáliában a Portu-
gál KP külső támogatása nélkül nem lenne életképes kormány. 
Hasonló helyzet van Csehországban, ahol Cseh- és Morvaor-
szág Kommunista Pártja kívülről támogatja a Babic-kormányt.

Európa: újabb válság 
vagy fellendülés
                                                                           
                         ?
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A kormány abban bízik, hogy” több folyamat eredőjeként ösz-
szességében tartósan magas, 4% körüli ütemben növekedhet a 
magyar gazdaság az elkövetkező években.” Ha pedig van növe-
kedés, akkor van pénz a társadalmi problémák kezelésére is.

Vannak azonban fi gyelmeztető jelek és megválaszoltalan 
kérdések. A magyar gazdaság mai növekedéséhez igénybe 
vették az államkapitalizmus szinte minden eszközét. A kérdés, 
hogy van-e még eszköz a nemzetközi válság következményei-
nek kezeléséhez.

Kérdés az is, hogy egy újabb válság esetén a magyar társa-
dalom ma is meglévő, de elfedett ellentmondásai nem tőrnek-e 
elő, és nem vezetnek-e átfogó társadalmi konfl iktushoz. Az 
egészségügy a legkritikusabb kérdések egyike. A kormány azt 
mondja, hogy „az egészségügyi átalakítások középpontjába a 
betegségek megelőzése kell, hogy kerüljön.” Ez hosszútávon igaz 
is, de mi lesz a mai betegekkel? Nem túlságosan megnyugtatók 
az ilyen dodonai szövegek: „Amennyiben betegellátásra kerül 
sor, az egészségügyi kezelések költséghatékonyságát szükséges 
szem előtt tartani, úgy, mint a rövid időtartamú ellátási formák 
igénybevételét.”  Ma a gyógyulás reményével kecsegtető ellátás-
hoz az embereknek sok pénzre van szükségük. A kérdés, hogy 
meddig maradhat ez a helyzet robbanás nélkül.

Ugyancsak kérdés, hogy válság esetén 
visszatérnek-e Magyarországra az EU-ban 
dolgozó magyarok. Ha visszatérnek, a 
munkanélküliség újra súlyos probléma lesz.

Kérdés az is, hogy a tőkés országok, 
az USA, az EU jelenlegi külpolitikája, 
amely élezi a viszonyt Oroszországgal, 
nem vezet-e háborúhoz. Nehéz megmon-
dani, hogy a V4 országok törekvései egy 
egységes kelet-közép-európai együtt-
működési térség megteremtésére milyen 
fogadtatásra talál Kelet Európa más 
országaiban.

Kérdés természetesen az is, hogy az 
EU merre megy a május 26-i válasz-
tások után. Az EU tőkés körei nyilván 
nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy 
elkerüljék a társadalmi válságokat, és 
megakadályozzák a tőke ellenes erők 
megerősödését. De sikerül-e nekik?

Kérdés, hogy meddig tartják fenn ezt a megoldást, ami nyil-
vánvalóan kényszer a tőkés pártok számára és hosszútávon 
életveszélyes csapda a kommunista pártok számára.

Megkezdődött a radikális jobboldali erők bejutása a hata-
lomba. Ezt láttuk Ausztriában és Olaszországban is. És bár-
mennyire is tagadják az Európai Néppárt vezető pártjai, ők 
is mérlegelik a hagyományos konzervatív erők és a radikális 
jobboldal közötti viszony megváltoztatását. A magyar minisz-
terelnök javaslataitól ugyan Merkel is, Kurz is elhatárolódik, 
de a jövő valósága még csak most formálódik. Mindenki tudja 
ugyanis, hogy a tét a kapitalista rendszer megőrzése. És ha 
erről van szó, a tőke nem szokott fi nnyás lenni.

Van-e magyar külön út?
A kormány jelentése kimondja: „A magyar gazdaság az elmúlt 
években átlagosan közel 4%-os ütemben bővült, így a GDP 
2018 végére mintegy 21%-kal haladta meg a 2013-as szintet.”

Az Orbán-kormány több intézkedést tesz a fejlődési ten-
dencia megőrzésére. Egyrészt, úgy gondolják, hogy a magyar 
gazdaságban továbbra is vannak növekedési tartalékok. Példá-
nak okáért, az emberek megtakarításai növekednek, amit előbb 
utóbb el fognak költeni. 

Másrészt, a kormány óriási erőfeszítéseket tesz újabb kül-
földi tőke bevonására. Ilyen a BMW debreceni gyára, vagy a 
Samsung SDI gödi, az SK Innovation komáromi és a GS Yuasa 
miskolci gyára. A kormány vélhetően tudja, hogy válság idején 
csökken az autók iránti kereslet, ezért a magyarországi autó-
gyártás is visszaeshet. Ezért igyekeznek más területeken beru-
házásokat bevonni.

A gazdasági növekedést számos kormányzati intézkedéssel 
is igyekeznek segíteni. Ide tartozik „A Program a versenyképe-
sebb Magyarországért”, azaz az adózás, a vállalati környezet, 
a közszféra, a munkaerőpiac, az oktatás, az egészségügy átala-
kítása. Ezek a módszerek hatékonyabbá teszik egy-egy terület 
működését, de növelik a társadalmi feszültséget.
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KÖVEK

Budapest, III. Lajos utca 27 
– itt született Frankel Leó

Budán Óbuda felé haladva, elérünk a Lajos utca 27. számú házhoz. 
Most egy sokemeletes modern épület van itt, de ennek helyén állott 
az a szerény, földszintes házacska, ahol 1844. február 24-én született 
Frankel Leó (1844-1896). 

A házat sokan igyekeztek megvédeni, de áldozatává vált az 1970-
80-as évek óbudai építkezéseinek. 1979-ben Esti Béla, a Munkás-
mozgalmi Múzeum főigazgatója még így nyilatkozott róla: „Igenis, a 
kérdéses házban született Frankel Leó. Valamikor szóba került, hogy 
megvásároljuk az épületet és múzeumot alakítunk itt ki. Régi mun-
káséletmódot bemutató skanzen kiállítást akartunk itt berendezni, de 
kiderült, hogy erre az épület nem alkalmas. Túl sokba kerülne a rend-
behozatala is. Azt hiszem itt is generális városrendezésre kerül sor.” 
Valóban, 1983-ban a házat lebontották, de egy emléktábla maradt. 
1990 utána a rendszerváltás antikommunista őrülete azt is elsodorta.

Budán a csodával határos módon máig megmaradt a Frankel Leó 
utca. Egyesek szerint csak azért, mert azok, akik dönthetnek, nem 
tudják, ki volt Frankel Leó.

Ki is volt Frankel Leó? Mai nyelven szólva azt mondanánk: világ-
forradalmár, egy ember, akinek hivatása a forradalom. Egy ember, 
aki elindult az Osztrák-Magyar Monarchiából, és ott volt mindenütt, 
ahol a dolgozók felemelték szavukat a pénz, a tőke uralma ellen. 1872 
tavaszán részt vesz a világ legelső munkásállamának, a párizsi kom-
münnek a megteremtésében. Két hónapig él a munkásállam, melynek 
munkaügyi minisztere volt.

Később Svájcba, majd Angliába ment. Marx és Engels barátsá-
gukba fogadják Frankel Leót, aki megosztja a kommün gyakorlati 
tapasztalatait a marxizmus klasszikusaival. Frankel szerepet vállal az 
I. Internacionálé vezetésében is. Frankel leveleiben így szólítja Marxot: 
„Kedves mesterem és barátom!”

1875-ben Ausztriába utazott, ahol a rendőrség letartóztatta és átadta 
a magyar kormánynak. Budapesten óvadék ellenében szabadlábra 

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 elmen-
nek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétára! Mi marad a 
munkásmozgalmi Budapestből?

helyezték, s ettől kezdve 1883-ig a magyarországi munkásmozgalom 
fáradhatatlan vezetője volt. Részt vett a Magyarországi Általános 
Munkáspárt megalakításában. Forradalmi tevékenysége miatt 1881 jú-
niusában letartóztatták és Vácott bebörtönözték. 1883-ban, kiszabadu-
lása után előbb Ausztriába ment, majd – mivel Franciaországban idő-
közben beszüntették ellene az eljárást – 1889-ben Párizsba költözött. 
Itt újra a nemzetközi munkásmozgalom élvonalában haladt, elnökölt 
a II. Internacionálé ülésén. 1896-ban hallt meg tüdőgyulladásban egy 
párizsi kórházban. Párizs önkormányzata díszsírhelyet adományozott 
Frankel Leónak. 

1919-ben a Tanácsköztársaság idején laktanyát neveztek el róla. Itt, 
a Hungária körúton leplezték le Frankel Leó emléktábláját. Avatóbe-
szédet Bokányi Dezső hadügyi népbiztos tartotta. 

1968-ban a Magyar Népköztársaság kormánya hazahozatta és 
március 29-án temették el a Munkásmozgalmi Pantheonban. Vigyünk 
néha egy szál virágot annak az embernek, aki ismerte Marxot és En-
gelst, aki ott volt a 19. század európai munkásmozgalmának minden 
csataterén!

1883-ben Frankel így nyilatkozott egy német lapnak: „én nem 
áldoztam föl magamat, hanem csak kötelességemet teljesítettem és 
csak meggyőződésemet, lelkiismeretem sugallatát követtem. Csak egy 
célnak élek, csak az egyenlőség magasztos eszméjének szerény elő-
mozdítója akarok lenni.”

E   1919-F  L  

F  L
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