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2 XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 10. SZÁM
2019. MÁRCIUS 9. 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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

A RENDSZERVÁLTÁS 
NEM FORRADALOM
VOLT, HANEM EGY 

LEGÚJABB KORI
„KIEGYEZÉS”

1848 – Függetlenség – 2019
Szeretjük március 15-ét. A forradalmat és a szabadságharcot 
ünnepeljük. Igen, 1848 a magyar nép harcát is jelenti a szabad-
ságért, a függetlenségért. 

Magyarország ekkor nem független. Nincs önálló kormánya, 
mindenről Bécsben döntenek. A magyar polgárság megérti, 
hogy reformok útján egy darabig lehet korszerűsíteni a gazda-
ságot, az országot, de a függetlenség nélkül a fejlődés csonka 
marad. Nemzeti piac kell, nemzeti bankrendszer, nemzeti ipar. 
Ehhez nemzeti kormány kell.

De vajon mindenki így gondol-
kodik-e? Széchenyi István, akinek 
szülőháza Bécsben van, néhány száz 
méterre a császári palotától, polgári 
fejlődést akar, bankokat, hidakat, gőz-
hajózást, lóversenyt, de a császárral 
együtt. De Kossuth Lajos,  a polgár, 
akinek nincsenek földbirtokai, a jö-
vőt a „szabad, önálló és független” 
nemzetben látja. Petőfi  Sándor a nép 
költője, a népek világszabadságáról 
álmodik. A konfl iktus adott. De nem 
ők döntenek. 

A szabadságharcot leverik. 
A magyar függetlenség nem kell az európai rendszernek.  Nem 
kell Ausztriának, nem kell a cári Oroszországnak sem. Fran-
ciaországnak sem kell. Elnökük, aki rövidesen III. Napóleon 
néven császár lesz, európai uralomra tör. Anglia és az USA 
ugyan befogadja Kossuthot, de se most, sem később nem lesz-
nek a független Magyarország támogatói.

Kell-e a független Magyarország a mai Európának? Van-e 
mozgástere egy független Magyarországnak? A magyar kapi-
talizmus a rendszerváltás szülöttje. A rendszerváltás nem for-
radalom volt, hanem egy legújabb kori „kiegyezés” a nyugati 
világ, a magyar polgári ellenzék és a hatalmat addig gyakorló 
politikai erők között. Az így szerzett függetlenség eleve kor-
látozott volt, hiszen a rendszerváltás politikai és anyagi táma-
szát a nyugati tőke adta, és nyilvánvaló volt csatlakozásunk a 
NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

A mai magyar tőkésosztály nem Kossuthként gondolkodik, 
nem akar szakítani. Széchenyiként a fennálló rendszeren belül 

akar reformokat és 
fejlődést.  Elfogadja 
a NATO és az EU 
uralkodó szerepét, 
mint ahogyan egy-
kor Deák és Andrássy elfogadta Ferenc Józsefet közös uralko-
dónak. 

De ne legyünk igazságtalanok! Ne mossuk össze a liberá-
lisokat, akik „európai egyesült államokban” gondolkodnak a 
nemzeti-konzervatív erőkkel, melyek erős nemzeteket akarnak 
és belőlük felépíteni a nemzetek Európáját!

A liberálisok választása egyszerű. 
Értik ugyan, hogy a magyar embe-
rek féltik a függetlenséget, ezért már 
azt hirdetik, hogy „merjünk hazafi ak 
lenni”.  A szocialisták talányosabban 
három szót kapcsoltak össze: „Haza. 
Szeretet. Európa”. A lényeg ugyanaz: 
egységes tőkés Európa, ahol a függet-
lenségről már nincs értelme beszélni, 
hiszen minden jog egy közös európai 
birodalom kezébe kerül, a döntések 
hátterében pedig a bankok, a liberális 
tőke áll.

A nemzeti-konzervatív erők is 
azon vannak, hogy a „piacgazdaság, a demokrácia”, azaz a 
kapitalizmus megszilárduljon, de ők több tényezőre építenek. 
Úgy gondolják, hogy az Egyesült Államoknak katonai téren 
meg kell és meg lehet adni mindent, amit kérnek, de a magyar 
szuverénitás is megmarad. A baj az, hogy az USA egyre 
többet kér.

Franciaország újabb és újabb Trianonokat akar Magyaror-
szágra erőltetni. Az ő szövetsége, mint már annyiszor, most is 
Románia. Macron legújabb javaslata az „európai újjászületés 
közös építésére” napóleoni terv Napóleon nélkül.

Németország más eset. A német tőkének legalább annyira 
kell Magyarország és Közép-Európa, mint a magyar tőkének 
Németország. Civakodni fognak, de találnak kompromisszu-
mot. Legalább is ebben bíznak sokan.

Oroszországnak nem kell a független Ukrajna, de a függet-
len Magyarország igen. Kína a stabil Európai Unió híve, de 
nem akarja, hogy mindenki úgy táncoljon, ahogyan a nagy-
hatalmak fütyülnek. Így a független Magyarország közép-
európai hatalomként belefér a számításaiba. Izrael felismerte 
a veszélyeket, amelyek a zsidóságot Európában fenyegetik, és 
Magyarország egy stabil Közép-Európa egyik vezetőjeként 
biztonságot adhat a zsidóságnak. 

Van itt egy kis bökkenő. Nem 1867-ben élünk, amikor a 
magyar és az osztrák elit kiegyezhetett egymással, anélkül, 
hogy a népet kérdezték volna. A ma a népek beleszólást akar-
nak Európa ügyeibe. Értik ugyanis, hogy egy olyan világban, 
ahol csak a pénz számít, nem lehet igazi függetlenség. A nem-
zet kiteljesedéséhez, a függetlenség megvédéséhez új Európára 
van szükség, a népek demokratikus együttműködésére.
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Megállapodás nélkül ért véget Kim Dzsongun észak-koreai és Trump amerikai vezető csúcstalálkozója, de újabb találkozókra 
kerülhet sor. (https://tass.ru/)
Várható volt. A KNDK alapvető érdeke, hogy a szankciók megszűnjenek ellene. Enélkül nem mond le az atomfegyverről, amely-
lyel tárgyalóasztalhoz kényszerítette az Egyesült Államokat. Az USA pedig abban érdekelt, hogy a koreai kérdés a lehető leghosz-
szabb ideig napirenden maradjon, mert ezzel elvonja a fi gyelmet más kérdésekről, és nyomást gyakorol Kínára is, Oroszországra 
is. Kim Dzsongun nem adta meg magát az amerikaiaknak.

KIM DZSONGUN NEM ADTA MEG MAGÁT 
AZ AMERIKAIAKNAK

CIVILSZERVEZETEKET ÉS 
RAKÉTÁKAT VET BE AZ USA
Az USA új hadviselési módot vezet be. A kiválasztott országban 
ellenzéki szervezetek, civilmozgalmak segítségével destabilizálják a 
belső helyzetet, majd precíziós rakétákkal megsemmisítik az ország 
legfontosabb objektumait. Oroszország felkészült az amerikai stra-
tégia elhárítására – jelentette ki Valerij Geraszimov hadseregtábor-
nok, az orosz vezérkar főnöke. (https://iz.ru/)
Az USA nem akarja katonáit feláldozni a csatatéren. Az egyes or-
szágok belső ellenzékét veszi meg, a törvényes kormányok megdön-
tésére szervezi őket, majd rakétákkal megsemmisíti a legfontosabb 
kormányzati és katonai célpontokat. Aztán amikor minden csendes, 
bevonul az amerikai hadsereg. Ezt akarjuk?

A kubai Nemzeti Választási Bizottság előzetes közle-
ménye szerint a 9,3 millió választó 84,41 százaléka vett 
részt az új alkotmányról tartott népszavazáson. A sza-
vazók 73,31 százaléka mondott igent az új alkotmányra, 
amely megerősíti, hogy Kuba továbbra is a szocializmus 
útján halad. (http://www.granma.cu/)
Kubában vitathatatlanul demokratikus folyamat zajlott 
le. Az új alkotmány kidolgozásában és társadalmi vitájá-
ban milliók vettek részt. A vasárnapi népszavazás ennek 
volt utolsó állomása. Kuba népe meggyőző többséggel 
igent mondott a szocializmus folytatására. Vajon mi lett 
volna, ha 1990-ben Magyarországon is népszavazást 
rendeztek volna arról, hogy kapitalizmust akarunk vagy 
szocializmust?

KUBA A KUBA A 
SZOCIALIZMUSRA SZOCIALIZMUSRA 
SZAVAZOTTSZAVAZOTT
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2018-ban a fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal emelkedtek. Az élel-
miszerek árai az átlag felett nőttek (4,2%-kal). A friss zöldségért és a 

burgonyáért egyformán 15, a friss hazai és déligyümölcsért 6,8%-kal 
kellett többet fi zetni, mint 2017-ben. A tejtermékek (sajt nélkül) 6,4, a 

kenyér 5,2, a baromfi hús 3,7, a párizsi, kolbász 3,6, a tej 3,2, az alko-
holmentes üdítőitalok 2,9, a sertéshús 0,4%-kal drágult. A szolgál-

tatások díjai átlagosan 1,6%-kal emelkedtek, ezen belül a lakbér 
5,1, a járműjavítás, -karbantartás 4,3, az egészségügyi szolgálta-

tás 3,7, az oktatási szolgáltatás 2,6, a társasházi közös költség 
2,4%-kal drágult. A fogyasztásban nagyobb súlyt képviselő 

járműüzemanyagok 7,9%-kal drágultak. A gyógyszerekért, 
gyógyárukért átlagosan 2,4%-kal kellett többet fi zetni. 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21811.pdf)
Az áremelkedés az egyik fontos eszköz arra, hogy az 
állam a másik kezével vissza vegye azt, amit az egyik 
kezével adott. Ha valami többe kerül, akkor mi többet 
fi zetünk érte, az állam adóbevétele nő. A kapitaliz-
musban nem lehet hosszú ideig olyan időszak, hogy a 
kormányok csak adjon az embereknek. A tőke érdeke a 
nagyobb profi t, és minden tőkés kormány a tőke érdeke-
it szolgálja. Nincs ez másként Magyarországon sem!

MEGINT 
EMELKEDNEK 

AZ ÁRAK

A Mészáros-csoporthoz tartozó Mátrai Erőmű vezetése 
levélben köszönte meg a dolgozóknak az elmúlt hónapok 
kitartó munkáját, a fáradozások meghozták gyümöl-
csüket: az egyik bányát tovább nyitották, a második 
naperőművet üzembe helyezték, a pénzügyi egyensúlyt 
sikerült megteremteni. „A tulajdonos úgy döntött, hogy 
a munkatársakat egy, a csoport termeléséből származó 
félsertéssel lepi meg.” (https://index.hu/)
Felháborító az a képmutató, megalázó   magatartás, amit 
a melósokkal mernek művelni. Ne hagyd magad egy fél 
disznóért! Sokkal de sokkal többet érdemelsz! Mészáros nem azért vette meg tavaly az erőművet mert veszteséges volt, hanem 
mert megérte neki megvenni. A rendszerváltás óta képes volt fennmaradni és működni az erőmű, ami neked, melósnak köszönhe-
tő. Itt az ideje, hogy 29 és fél évért is kapj valamit, ne csak az elmúlt hónapokért! Keményen meg kell adóztatni a milliárdosokat 
és ezt a pénzt a dolgozói tömegek boldogulására és életkörülményeinek javítására kell fordítani.

TÖBBET ÉRDEMELSZ 
EGY FÉL DISZNÓNÁL!

Már alig van magyar krumpli a boltokban, s hamarosan az is 
eltűnik. "Általában csak január végéig, február közepéig tart ki a 
magyarországi burgonyatermés, az ok a tárolókapacitás hiánya és a 
gyengébb minőség" – mondta a Világgazdaságnak Tasnádi László, a 
komáromi Solum Zrt. burgonyatermesztési igazgatója. 
(https://www.agroinform.hu/)
Hova lesz a magyar krumpli? A KSH adatai szerint 1960-ban még 
hárommillió tonnás volt a termés, ez 1990-ben 1,2 millióra, a 2000-
es évek elejére pedig 780 ezer tonnára csökkent. Ma 192 ezer tonnát 
termelünk. Az EU-csatlakozás, a külföldi kereskedelmi láncok 
beengedése tönkre tette a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart.

HOVA LESZ A MAGYAR KRUMPLI?
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Nógrád a Munkáspárt erős és nagy ha-
gyománnyal rendelkező szervezetei közé 
tartozik. Az elmúlt évben több új taggal 
is gyarapodott a szervezet, és megjelen-
tek a fi atalok a párt soraiban. Számítunk, 
nagyon számítunk a nógrádiakra! – 
mondta Thürmer Gyula, aki részt vett a 
megyei tisztújító értekezleten. A szerve-
zet elnöke ismét Nagy Attila lett, aki az 
országos Elnökség tagja is.

SZÁMÍTUNK,
NAGYON
SZÁMÍTUNK
A NÓGRÁDIAKRA!

A Munkáspárt megerősítése, folyamatos belpo-
litikai részvétel, valamint az európai parlamenti 
választásokon való indulás – ezek szerepelnek a 
Munkáspárt közvetlen tervei között – jelentette 
be Thürmer Gyula elnök Szolnokon. A megyei 
szervezet elnöke ismét Bencsik Mihály lett  – 
adta hírül a szolnoki televízió. (http://www.
szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=53229)
A párt kipróbált és tekintélynek örvendő veze-
tője, Bencsik Mihály, a párt országos alelnöke 
irányítja ismét a Munkáspárt megyei szervezetét. 
Erről döntött a megyei tagértekezlet. Nagy mun-
ka vár a megyei vezetésre a párt fi atalításában, új 
tagok megnyerésében. Részt kell venni a megye 
politikai életében. De most a fő feladat: legalább 
3 ezer érvényes ajánlás összegyűjtése az EP-vá-
lasztásokra! – mondta el a Munkáspárt elnöke. ELŐRE, SZOLNOKIAK!
FEJÉRBEN TUDJÁK 
A DOLGUKAT
Elnézést kérünk Fejér megyei szervezetünk tagjaitól, 
hogy A Szabadság lapjain csak most adunk hírt a megyei 
tagértekezletről.  Fejérben nem kell magyarázni a 27. 
kongresszus döntéseit. A párt megyei vezetése és tagjaink 
értik, és tudják a dolgukat. Ennek szellemében folyik az 
EP-választás előkészítése is. A megyei értekezleten ismét 
Veres Péter, a Központi Bizottság tagja nyerte el 
az elnöki tisztséget.

Győr-Moson-Sopron: 
van szándék és 
akarat a munka 

elvégzésére
Győr-Moson-Sopron megyében nagyon sok 

a tennivalónk – állapította meg a megyei tagértekezlet. 
De van szándék és akarat is a munka elvégzésére. 

A tagértekezlet ismét Nagy Ádámot választotta meg 
a megyei szervezet elnökének.
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Múlt év végétől egyre több sztrájkot 
hirdetnek a szakszervezetek. Szinte nem 
telik el úgy nap, hogy ne jelenne meg va-
lamelyik ágazat részéről újabb és újabb 
követelés. Ezen nincs mit csodálkozni. 
A rendszerváltás óta eltelt 30 év alatt 
a magyar munkavállalót egyre lejjebb 
taszították a munkáltatók. Tehették, hisz nem volt olyan 
politikai erő, amely a multinacionális nagytőke követelé-
seinek ellenállt volna. A munkások mára megelégelték, 
amit velük művelnek. 

SEMMITTEVÉS 30 ÉVE
Németh Sándor, az Audi Hungária Független Szakszer-
vezet elnöke a Népszavának adott interjúban rámutatott 
a szakszervezetek gyengeségére. 30 éve nem csinálnak 
mást a nagy szakszervezetek vezetői, mint a bársonyszé-
kük megőrzéséért küzdenek. Azzal sem törődnek, hogy 
közben a szakszervezeteket felaprózták, vagyonaikat el-
kótyavetyélték. Sőt, még azt is hagyták a jól fi zető vezetői 
szék megtartásáért, hogy a munkások egyetlen fegyverét, 
a sztrájkot és annak jogait is korlátozták. 

A 
melósoknál 
kezd betelni a po-
hár. Akinek lehetősége 
volt, külföldön kereste a jobb 
megélhetés lehetőségét. De közben 
Európa is megváltozott. A migránsáradat-
nak és a hanyatló gazdaságnak köszönhetően, 
már nem kapkodnak a jól képzett, nyelvet beszélő 
magyar melós után. Így aki eddig nem fordított hátat a 
szülőhazájának, annak itt kell kiharcolnia a jobb megél-
hetési lehetőségeket. Ezeket a folyamatokat láthatjuk az 
elmúlt hónapokban. 

A megszokott bértárgyalások már nem egy félidősek, 
mint korábban. A dolgozók egyre nagyobb nyomást gya-
korolnak a vezetőikre, így a korábbi tárgyalásokhoz ké-
pest, mikor a kormány felajánlott egy nevetséges emelést 
és még nevetségesebb juttatást, most kénytelenek többet 
követelni. Zárójelben megjegyezném, hogy talán rájöttek 
a szakszervezeti vezetők, hogy nekik a tagokat kell képvi-
selni és nem a multinacionális nagytőkét kell kiszolgálni, 
hisz ők a tagság által választott és fi zetett vezetők.

MÁS ÉS MÁS FÁJ 
A MELÓSNAK
Vannak ágazatok, ahol elsősorban a bérért folyik a fő harc, 
hisz egyre nehezebben élünk meg a pénzünkből. De tapasz-
talhatjuk, hogy a melósnak más is fontos, nem csak a pénz. 

Vannak, munkahelyek, ahol szó szerint meg-
alázzák a dolgozót, vagy megfi zetik, de 

nagy a túlterheltség és kevés a 
munkaerő. És már ebből 

is elegük van a 
dolgozók-

NE ÁRTSUNK,
SEGÍTSÜNK A
SZAKSZERVEZETEKNEK!
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nak. A postások azért sztrájkolnak, mert 
kevesen vannak, és nem győzik se a hivatalok-
ban az ablakoknál se az utcán a kézbesítésnél. Kö-
vetelésük teljesen jogos, hisz mindannyian tapasztaltuk, 
hogy mekkora a sor a postán és gyakran késve kapjuk meg 
leveleket, számlákat, képeslapot. A paksi atomerőmű két szak-
szervezete az ellen tiltakozik, hogy a fegyveres őrséget ellátók 
munkáltatója megváltozna, kiszervezik ezt a tevékenységet. A 
munkáltató váltás, mindenképp rossz irányú változást hozna 
a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok és a nukleáris védettség 
szempontjából. 

Még nem tűzték zászlajukra a szakszervezetek, de a gyű-
léseken vagy egymás között már beszélik a munkások, 
morgolódnak sok minden miatt. Korábban egy észak-ma-
gyarországi cégnél tapasztaltuk, hogy a női dolgozóknak 
megkülönböztető kendőt kellett hordaniuk a menstruációs 
időszakuk alatt, hogy a munkáltató láthassa kinek indokolt 
gyakrabban a pihenő vagy a mosdó használata. Ezt a meg-
aláztatást elviselni hosszú távon nem lehet, mondják a női 
dolgozók. De egy Pest megyei cégnél is unják a melósok azt, 
hogy a munkaruhájuk színe különbözteti meg őket a dolgo-
zói hierarchiában. Megalázónak érzi a munkás azt, hogy az a 
munkás, aki megtermeli a cég profi tját, a menedzsment jó-
létét, a mérnökök kényelmes életmódját, megkülönböztetve 
más színű munkaruhában kell dolgoznia, holott ezt se szak-
mai, se biztonsági követelmények nem indokolják, csak a 
fi zetési besorolás. Az üzemi konyhán ugyan azért a pénzért 
más-más minőségű, összetételű ételt kapnak. 

A PÁRTOK NE 
TELEPEDJENEK 

RÁ A SZAKSZER-
VEZETEKRE!

A Munkáspártot az elmúlt időszakban rengeteg vád érte, 
hogy nem vesz részt a szakszervezetek küzdelmében, 
nem megy az utcára, nem mozgósít, nem sztrájkol együtt 
a melósokkal. Ha hiszik, ha nem, mi azzal segítjük a 

nak. A postások azért sztrájkolnak, mert 
kevesen vannak, és nem győzik se a hivatalok-
ban az ablakoknál se az utcán a kézbesítésnél. Kö-
vetelésük teljesen jogos, hisz mindannyian tapasztaltuk, 
hogy mekkora a sor a postán és gyakran késve kapjuk meg

küzdelmet, hogy nem telepszünk rá a szakszervezetekre. 
Írunk a szakszervezetek küzdelméről, nyilvánosságra 
hozunk sok információt, a média elhallgat. 

De tudjuk, hogy a munkások, a dolgozók nem egyformák. A 
dolgozók egy része a kormánypártokat támogatja, egy másik 
része a parlamenti ellenzéket, s szerencsére vannak olyanok 
is, akik a Munkáspárttal rokonszenveznek. De ha egy párt 
rátelepszik a szakszervezeti rendezvényre, ahogyan ezt a 
liberális pártok december óta többször is megtették, a hang-
súly máris olyan politikai kérdésekre tevődik át, amelyeknek 
nincs közük a szakszervezetek küzdelméhez. A munka 
törvénykönyve szakszervezeti, dolgozói ügy, de például az 
európai ügyészség vagy a CEU nem az.

Üzenjük, és felszólítunk minden politikai pártot, hogy ma-
radjanak távol a szakszervezeti törekvésektől, ne telepedje-
nek rá a sztrájkokra! Ezzel megosztják az amúgy is gyenge 
lábon álló szakszervezeteket! A pártok ne akarják az euró-
pai parlamenti választásokon való jobb szereplés reményé-
ben önös érdekeiket a szervezett dolgozókra erőltetni.

A Munkáspárt arra biztatja aktív korú tagjait, hogy lép-
jenek be a szakszervezetekbe, biztassák erre társaikat is! 
Legyenek szószólói a dolgozókat érintő ügyeknek! Vegye-
nek részt a sztrájkokban, a tüntetésekben!

K  I
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A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNELMI HELYE

A Magyar Tanácsköztársaságot, az első magyar szocialista államot 
1919. március 21-én kiáltották ki. 133 napig állt fenn. 1919 augusztusá-
ban a román és francia csapatok megszállták Magyarországot. A mun-
kásállamot megdöntötték és helyébe tőkés kormány került. 

A Tanácsköztársaság volt az első munkásállam, amely az 1917-es 
oroszországi Októberi Forradalom győzelme után Európában létrejött. 
Tovább állt fenn, mint a Bajor Tanácsköztársaság, mely 1919. április 
6-a és május 3-a között működött, és tovább élt, mint a Szlovák Ta-
nácsköztársaság, amely 1919. június 6-a és július 7-e között állt fenn. A 
Magyar Tanácsköztársaság volt az európai szocializmus legátfogóbb 
kísérlete.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR

Magyarország 1867-ben lett független állam az Osztrák-
Magyar Monarchia keretében. Magyarország az I. világháborúban 
Németország oldalán vett részt és vesztes lett. 
1918 novemberében a Monarchia feloszlott.

1918 novemberében Budapesten győzött a 
polgári-demokratikus forradalom. Magyaror-
szág népköztársaság lett polgári és szociálde-
mokrata politikusok irányítása alatt.

A magyar uralkodó osztálynak három 
kihívásra kellett választ adnia. Egy: a háborús 
pusztítások után normalizálni a gazdasá-
gi helyzetet. Kettő: megvédeni az ország 
függetlenségét és területi egységét az első 
világháború győzteseivel szemben, beleértve 
Franciaországot és olyan államokat, mint 
Románia és Csehszlovákia. Három: megaka-
dályozni a kommunista erők erősödését és 
megakadályozni a szocialista forradalmat. Az 
uralkodó osztály nem volt képes megoldani e 
feladatokat.

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNELMI 
TANULSÁGAI

Lenin világforradalom-elmélete nem utópia, 
hanem reális lehetőség

A Tanácsköztársaság példája bizonyította, hogy a szocializmus 
nem kizárólagos orosz jelenség, hanem a kapitalizmus legyőzé-
sének általános programja. 

Nincs forradalom 
forradalmi helyzet nélkül

A Tanácsköztársaság megmutatta, hogy sikeres forradalomhoz 
három feltételnek kell teljesülnie.
EGY: az uralkodó osztály nem képes az országot irányítani 
hagyományos módszerekkel, és nem tudnak vagy nem akarnak 
olyan nem hagyományos módszereket használni, mint a katonai 
diktatúra vagy a fasizmus.
KETTŐ: a dolgozó tömegek nagy része nem talál megoldást 
problémáira a fennálló rendszer keretei között.
HÁROM: szükség van fegyelmezett, szervezett kommunista 
pártra, amely világos antikapitalista ideológiával rendelkezik és 
határozott szándéka a hatalom megragadása.

Számos példa bizonyítja, hogy a forradalom 
nem jön létre, ha e feltételek bármelyike hi-
ányzik. Ez igaz a mára is. 

A kommunista pártnak készen kell állnia a 
hatalom megszerzésére, senki sem láthatja 
előre, hogy mikor következik be.

A Kommunisták Magyarországi Pártja 
(KMP) 1918 novemberében alakult. Senki 
sem tudta, hogy mikor következik be a forra-
dalom. De az események gyorsan változtak 
és 1919 márciusában a forradalom realitás 
lett. A KMP kész volt a hatalom átvételére 
mind ideológiai, politikai, mind pedig gya-
korlati szempontból.

Ez igaz a mai viszonyokra is. A tőkés világ 
válságban van. Az európai tőkések egymás 

torkának estek. A dolgozó tömegek egyre több országban lépnek 
fel aktívan a tőke ellen. Európát a háború veszélye is fenyegeti. 
Senki sem láthatja előre, hogy mikor következik be forradalom.

A szocialista forradalom 
nem lehetséges a politikai hatalom megszerzése nélkül

Mit tanulhatunk ma a 
Tanácsköztársaságtól?

Az Európai Kezdeményezés, az 
európai kommunista pártok együtt-
működési fóruma február 16-17-én 
Isztambulban tanácskozást tartott. 
Megemlékeztek 1919 történelmi 
évfordulóiról, így a Tanácsköztár-
saság centenáriumáról is. Thürmer 
Gyula, a Munkáspárt elnöke szólt 
arról, hogy mit jelent a Tanácsköz-
társaság a mai munkásmozgalom 
számára. A beszéd szerkesztett vál-
tozatát közöljük.
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A MUNKÁS-
DOLGOZÓI
HATALMAT

NEM ELÉG
MEGTEREMTENI,
MEG IS KELL 
VÉDENI
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A szocialista forradalom nem lehet sikeres, ha az alábbi három feladatot nem oldja 
meg. Egy: meg kell nyerni a munkásság, a dolgozó osztályok aktív támogatását. Ket-
tő: meg kell osztani és semlegesíteni kell a középosztályokat. Három: a nagytőkéseket 
el kell szigetelni.

A Tanácsköztársaság képes volt mozgósítani a dolgozó osztályokat, de nem tudta 
semlegesíteni a középosztályokat. A nagytőkés osztály is megmaradt és a középosztá-
lyokat az ellenforradalom szolgálatába állította.

A szocialista 
forradalomnak 
több esélye van a 
túlélésre, ha a szo-
cializmusért vívott 
harc összekapcso-
lódik a nemzeti 
függetlenségért 
vívott harccal. A 
Tanácsköztársaság 

nem tudta ezt a feladatot maradéktalanul megol-
dani, noha Magyarországot ellenséges országok 
vették körbe és a Tanácsköztársaság hadserege 
a nemzeti függetlenséget is védte.

A szocializmus globális tendencia, de konkrét 
nemzeti viszonyok között valósul meg

A szocializmus sorsa függ attól is, hogy 
a kommunista párt képes-e megtalálni 
a szocializmus építésének olyan mód-
szereit, amelyek megfelelnek a nemzeti 
sajátosságoknak. A Tanácsköztársaság 
igyekezett megtalálni ezeket a módszere-
ket, de nem mindig sikerült. Tény, hogy 

akkor csak egy konkrét tapasztalat volt 
ismert, az orosz forradalom 

tapasztalata.
Ma a nemzetközi kommunista 

és munkásmozgalom a szocia-
lizmus építésének többféle 
tapasztalatát ismeri, így a 
szovjet, a magyar, a jugo-
szláv, a kínai, a vietnami, a 

koreai tapasztalatokat is. A mozgalomnak 
nyitottnak kell lennie más országok nemzeti 
tapasztalatai iránt.

A politikai hatalomnak számos 
eleme van: a hadsereg, a rendőr-
ség, az állambiztonsági szervek, 
a közigazgatás, a média. Ha a 
kommunista párt nem veszi kezé-
be ezeket az elemeket, veszélybe 
kerül a forradalom.

A szocialista forradalom 
nem lehetséges a bankok, a gyárak 
köztulajdonba vétele nélkül

A Tanácsköztársaság reális ál-
lamosítási programot valósított 
meg. Az ország gazdasági erejét 
a dolgozó osztály kezében össz-
pontosították.

Ez a tapasztalat ma 
is igaz. A szocializ-
mus nem lehetséges, 
ha a magántulajdon több-
ségben van. Más kérdés, 
hogy a közösségi tu-
lajdon számos formában 
valósulhat meg, köztük olya- nok-
ban is, amelyeket a létező szocializmus 
eddigi története nem ismert.

Nincsenek úgynevezett átmeneti időszakok

A Tanácsköztársaság megértette, hogy a hata-
lom átvételének és a termelőeszközök államosí-
tásának bármilyen halogatása oda vezet, hogy 
a burzsoázia megőrzi hatalmát és elpusztítja a 
forradalmat.

A munkás-dolgozói hatalmat nem elég megte-
remteni, meg is kell védeni

A szocialista forradalom nem szá-
molja fel automatikusan a szocializ-
mus osztályellenségeit, akik minden 
lehetőséget megragadnak a hatalom 
visszaszerzésére.  A szocializmust meg 
kell védeni velük szemben.

Ezt a tapasztalatot támasztotta alá a kelet-euró-
pai szocialista országok 20. századi története is.

A szociáldemokraták nem a dolgozók hatalmát akarják, 
ők a kapitalizmust akarják megmenteni

A Tanácsköztársaság kormánya koalíciós kormány volt, 
a kommunisták és a szociáldemokraták közös hatalom-
gyakorlására épült. A szociáldemokraták célja azonban 
nem a munkás-dolgozói hatalom megteremtése volt. Ők 
nem akartak kimaradni a hatalomból, és a kapitalizmust 
akarták megőrizni, csak más módszerekkel, mint aho-
gyan ezt a klasszikus polgári pártok tették.

A dolgozó osztályok támogatásának megnyerése,
a középosztályok megosztása és semlegesítése,
a nagytőkések elszigetelése

Az antiszemitizmus veszélyes fegyver a kommunista 
mozgalom elleni harcban

A Tanácsköztársaság vezetőinek többsége zsidó szár-
mazású volt. Magyarországon erős zsidó közösség élt, 

amely fontos szerepet játszott az ország életében. A 
zsidó származású forradalmárok a szocializmus legel-
kötelezettebb harcosai között voltak. 

Az antikommunista erők az antiszemitizmust is a 
szocialista forradalom ellen használják. Az antisze-

mitizmus ma is az egyik legveszélyesebb 
eszköz a kommunistaellenes 
erők kezében.

A FORRADALOM
ÉS A NEMZETI
FÜGGETLENSÉG
ÜGYÉNEK EGYÜTT
KELL HALADNIA
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AKINEK A SARLÓ-KALAPÁCSBÓL 
A KALAPÁCS JUTOTT 

Névjegy

Kalmár Dávid
34 éves
Édesapja vállalkozásában műszaki 
vezető
Szolnokon él, nőtlen
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szervezet alelnöke

Kalmár Dávidot sokan ismerik, de keve-
sen tudunk Önről. Mesélne az életéről?

Szolnoki vagyok, itt élek ma is. Érett-
ségi után felvételt nyertem az ELTE Természettudományi 
karára geológia szakirányon. A fővárosi nyüzsgést nem 
sikerült megszeretnem, a szívem hazahúzott Szolnokra, 
ahol édesapámnak egy légtechnika gyártásával és szerelé-
sével foglalkozó vállalkozása van. Tréfásan szólva a sarló és 
a kalapácsból nekem a kalapács jutott a lemezmegmunkáló 
műhelyben. 

Eddigi legnagyobb kihívásom munka terén talán a szolnoki 
Eagle Ottawa autóipari gyár legutóbb átadott üteme volt, 
hiszen egy több milliárdos építkezésen, mint legfi atalabb 
építésvezető kellett bizonyítanom. Tulajdonképpen nincs 
olyan magyarországi autógyár, ahol ne jártam volna alvál-
lalkozóként, dolgozóként: Mercedes Kecskeméten, AUDI 
Győrben, Suzuki Esztergomban, Opel Szentgotthárdon. 
Szomorúan tapasztalom, hogy magyar munkások helyett 
nagyon sokszor külföldieket foglalkoztatnak egy-egy épít-
kezésen, bővítésen, felújításon.

Hogy ismerkedett meg a tőkés rendszerrel?

Gimnazista koromban többször voltam Bécsben cserediák. 
Aztán fél évet az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában 
Asheville városában tanulhattam. Különleges élmény volt 
az USA-ban ez a fél év, láthatóvá vált számomra, hogy ott 
sem minden fenékig tejfel, csak egy példa: mikor a kan-
tinban leültem a színesbőrű diáktársaim-barátaim közé, 
megfagyott a levegő, elcsodálkozott, illetve megdöbbent 
mindenki. 

Jól ismeri a munkásemberek életét?

Örömmel mondhatom, hogy igen. Nagyon közvetlen, baráti 
a kapcsolatom kis üzemünk munkásaival, sokszor kikérem a 
véleményüket a legkülönbözőbb témákról. 

Hogyan került közel a Munkáspárthoz?

Ebben A Szabadság hetilapnak nagy szerepe van, hiszen tiné-
dzser koromtól kezdve mindig kerestem a megyei könyvtárban. 
Szinte kivétel nélkül egyetértettem az ott leírtakkal, a párt 
irányvonala és pártunk elnökének írásai, beszédei is nagy ha-
tást gyakoroltak rám. 

Mikor jelentkeztem a szolnoki szervezetnél, pártunk alelnöke, 
Bencsik Mihály fogadott az irodában, kinek embersége, barát-
ságossága, intelligenciája már az első pillanatban megfogott.  A 
szolnoki csapatban a kezdetektől fogva éreztem, hogy nem csak 
egy pártba, hanem egy családba, baráti közösségbe csöppentem.

A tavalyi választáson a jászsági választókerületet kaptam fel-
adatul. 2 hét szabadságot vettem ki rá és csak akkor aludtam 
esténként nyugodtan, ha az aznapra előre kitűzött aláírás-
mennyiségemet összegyűjtöttem. Nagy örömömre szolgál, 
hogy a pártért végzett munkámért sokszor kapok dicsérő szót, 
elismerést, továbbá tavaly a kitüntető oklevél után az arany 
csillagot is megkaptam, ami nagy megtiszteltetés volt számom-
ra. December 8-án beválasztottak a Központi Bizottságba, 
igyekszem a bizalomra rászolgálni hozzáállásommal, pártért 
végzett munkámmal.

A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu

Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146
A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.

KIK VAGYUNK? 
HONNAN JÖTTÜNK?
Tavaly decemberben a Munkáspárt 27. kongresszusa új Központi Bizottságot 
választott. Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Ismerjük meg közelebbről azokat, 
akikre a párttagság a Munkáspárt jövőjét bízta!
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BESZÉLŐ
KÖVEK

Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történeté-
hez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megválto-
zott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan 
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk 
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

GÖDÖLLŐ – ITT VOLT A VÖRÖS HADSEREG 
FŐPARANCSNOKSÁGA

Gödöllő ugyan nem Budapest része, de történelme során számos bu-
dapesti és országos eseményben kapott fontos szerepet. 1919-ben itt, a 
Grassalkovich-kastényben volt a Vörös Hadsereg főparancsnoksága.

A kastélyt még Grassalkovich Antal, Mária Terézia egyik 
bizalmasa (1694–1771) építette az 1740-es években Mayerhoff er 
András (1690-1771) tervei alapján. 1867-ben a magyar állam meg-
vásárolta, majd a kiegyezéskor Ferenc József és Erzsébet királyné 
koronázási ajándékként kapta meg. 1918 őszén utódja, IV. Károly 
itt tudta meg, hogy az első világháborút az osztrák-magyar had-
sereg elvesztette és a Monarchia összeomlott. Között Károlyi 
Mihállyal, sikertelenül

1919. május 4-én Böhm Vilmost (1880-1949) nevezik ki a Vörös 
Hadsereg főparancsnokává, vezérkari főnökévé pedig Stromfeld 
Aurélt (1878-1927). Innen irányították az északi hadjáratot, mely-
nek során számos községet, várost és többségükben magyarok 
lakta területeket szabadított fel a Tanácsköztársaság hadserege.

A főhadiszállás mellett több alakulat teljesített szolgálatot, így a 
Cserny József vezette karhatalmi különítmény egy százada, a 10. 
gyári munkásezred 1. zászlóalja, a 42. vasas vörösezred egy zászló-
alja. A jobb kapcsolattartás érdekében a hadsereg főparancsnokság 
májusban a 6. repülőszázadot is Gödöllőre telepítette. 

A főparancsnokság egészen a Tanácsköztársaság leveréséig 
itt marad, csak a parancsnokok személye változott. A Felvidék 
sikeres felszabadítása után az angol és francia kormány megígérte 
a Tanácsköztársaság vezetésének, hogy hajlandók kedvező békét 
kötni, ha kivonulnak a felszabadított területekről. A tanácskormány 
belement az alkuba. Stromfeld ezzel nem értett egyet, és 

június végén lemondott és elhagyta Gödöllőt. Utódja 
Julier Ferenc (1878-1944) lett. 

Július 10-én Böhm Vilmost Bécsbe ne-
vezték ki a Tanácsköztársaság egyetlen 

követségének vezetésére. Böhm tá-

vozása után Landler Jenő (1875-1928) lett a hadügyi népbiztos, 
ő július 18-án érkezett meg Gödöllőre. 

Augusztus 3-án azonban a román hadsereg megszállja Gö-
döllőt. Tetszett nekik, itt is maradtak 1919-ig.

Horthy Miklós (1868-1957) 1919 decemberében érkezett 
Gödöllőre. 1920-tól a kormányzó rezidenciája lett 1944-ig. A 
háború idején földalatti bunkert is építettek a kormányzónak, 
de használatára már nem került sor.

1945-48 között a szovjet hadsereg használta. Később a 
magyar és szovjet katonai egységek használták. 1958-től a 
főépületet szociális otthonná alakították át. 1990 után több 
szakaszban felújították. Ma múzeum működik benne. 2011-ben 
a magyar EU-elnökség idején itt zajlott az EU-csúcsértekezlet.

Mi lett 1919 főszereplőivel? A szociáldemokrata Böhm 
emigrált 1919 augusztusa után. Ausztria, Csehszlovákia majd 
Svédország. A felszabadulás után egy rövid ideig Magyaror-
szág nagykövete Svédországban.

A hivatásos katona Stromfeld három év börtönt kap a Hor-
thy-rendszertől. Szabadulása után a kommunista párt tagja, a 
természetjáró mozgalom aktív szervezője. A Munkásmozgalmi 
Pantheon sírkertjében nyugszik.

A szociáldemokrata Landler az emigrációban a kom-
munista mozgalom lánglelkű szervezője lesz. A feszített 
munka felőrli egészséget. 1928-ban Cannes-ban hal meg. 

Az Öreg, ahogyan az akkori mozgalomban hívták, 
53 éves volt. Hamvait a moszkvai Kreml fala őrzi a 

munkásmozgalom többi nagy halottja között.
A hivatásos katona Julier vezérkari főnökként 

titkos összeköttetést tartott fenn Gömbös Gyu-
lával és támogatta a szervezkedő ellenforra-

dalmárokat. A két háború közti időszakban 
hadászati és hadtörténeti munkákat írt.

B   S     
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MEGHÍVÓ
A Magyar Munkáspárt Budapesti Elnöksége koszorúzással egy-
bekötött megemlékező ünnepséget tart az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából.
A rendezvényen megemlékező beszédet mond és a párt koszorúját 
elhelyezi: 
Dr. Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke.
A megemlékezés helyszíne: Budapest, XIX. kerület Kossuth tér, 
Kossuth szobor.
Időpontja: 2019. március 14. 14 óra
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

„Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak. 
És áldó imádság mellett, mondják el szent neveinket”


