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Az USA élni hAgytA OSzAmA bin lAdent, 
hOgy legyen ürügye AfgAniSztán megtámAdáSárA.  

mOSt megölte, hOgy bArAck ObAmA újrA elnök leheSSen. 

Ki a terrorista?
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balszemmel
Thürmer Gyula

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. 

CiGÁNyKéRdéS: 
a KaPiTalizMUSbaN 
NiNCS MeGoldÁS

A cigánykérdést nem lehet a kapitaliz-
musban megoldani. Ez a tömör válaszom 
azoknak, akik mély elvi állásfoglalást 
sürgetnek tőlünk a gyöngyöspatai esemé-
nyek ügyében. Nem azért nem lehet, mert 
momentán nincs rá pénz. A baj az, hogy a 
kapitalizmusban nem a társadalom közös 
érdekei a döntőek, hanem a magántőke ér-
dekei. Egy magánvállalatnak nem érdeke, 
hogy speciális munkahelyeket teremtsen 
a cigányok számára. A mai magyar tőkés 
rendszer nem tud, nem akar munkát adni 
a cigányoknak. Ehelyet a cigánytömegeket 
megveszi a segélyekkel, vezetőiket pedig 
az önkormányzatisággal és egyéb látszat-
intézkedésekkel. A magyar többség ezt 
eddig elviselte, de mivel a válság miatt a 
helyzete drámain romlik, nem hajlandó 
tovább tűrni, hogy munka nélkül is lehet 
jövedelemhez jutni. Az embereket idegesí-
ti egyes cigányközösségek követelőzése és 
agresszivitása, valamint a tőkés kormány 
tehetetlensége a cigányok által elkövetett 
büncselekményekkel kapcsolatban. Mi 
marad? Nos, kinek mi. Politikai ízléstől 
függően. Képmutatás, emberbarátosodás, 
„védjük meg a magyart” hangoskodás, 
hatalmi erődemonstráció, de legfőképpen 
politikai tili-toli. 

De nézzük sorjában!

eURóPa: véRlÁzíTó KéPMUTaTÁS

Európa eljátssza a cigányok emberbarátját, 
csak éppen pénzt nem ad. A cigánykérdés 
nem érdekli az Európai Uniót. A cigány-
ság állítólagos emberi jogait azok az or-
szágok követelik a leghangosabban, ahol 
soha a büdös életben nem éltek cigányok, 
és a cigány szó is legfeljebb Johann Strauss 
operettjéből ismert. Ilyen mondjuk Luxem-
burg. Pénzt viszont ők sem adnak. Ahol 
ismerős a cigánykérdés, mondjuk Francia-
országban, ott meg kitoloncolnak, lezárják 
a határt, a schengenit, meg mindegyiket.

Jobbik: elég egy-két zaftos verekedés
A Jobbik rátalált a cigányügyre, s eb-

ből csinált magának parlamenti helyeket. 

Na, nem a cigányok vitték be őket a par-
lamentbe, hálából azért, mert megoldást 
találtak a bajaikra. Nem, erről szó sincs. A 
Jobbikot azok a magyarok vitték be a par-
lamentbe, akiknek elegük van a cigányok-
ból. A Jobbik nem tudja a megoldást, de 
nem is kell tudnia. „Magasan kvalifikált” 
választóinak elég a fenyegetőzés, és egy-
két zaftos verekedés. A Jobbik igazi ereje 
azonban a politikai rendszer gyengesége. 
Abszurd, mi? A Jobbik pontosan tudja, 
hogy a mostani rendszer nem őket tekinti 
fő ellenségének, hanem a kommunistákat. 
A Jobbiknak tökéletesen jó a kapitaliz-
mus, nem akarja leváltani. A kommunis-
ták viszont igen. A Jobbik egyre pofátla-
nabbul visszaél a polgári demokráciával, 
a többiek meg tűrik. Teszik ezt azért, mert 
a Jobbik akciói elvonják a figyelmet arról, 
amit a tőkés rendszer nem tud megoldani: 
a 1,5 millió munkanélküliről, a 3-4 millió 
nyomorban élőről, a sokszázezer eladóso-
dottról, meg hasonló „apróságokról”.

SzoClibeRÁliS UNdoRMÁNy

A cigányügy nagy haszonélvezői a li-
berálisok és a szocialisták. A cigányok 
sorsa őket sem izgatja. Merőben másról 
van szó! A cigányszavazók egy részét 
mindig meg lehet venni. Aztán lehet a 
társadalmat manipulálni, elhitetni, hogy 
jönnek a fasiszták, akik bántják a cigányo-
kat, és legfőképpen a zsidókat. A zsidókat 
a mai Magyarországon valójában senki 
sem fenyegeti, sőt! A cigányügy, amióta 
Obama kedvenc témájaként jelölte meg, 
nagyon trendi. Erre jó pénzeket lehet le-
nyúlni amerikai és EU-s forrásokból. A 
pénzből kell venni párezer plüssmacit a 
cigány gyerekeknek, adni kell a cigányér-
telmiség párszáz hangadójának, a többiből 
lehet biztosítani a liberális-szocialista em-
berjogi védők „szolíd” polgári életszínvo-
nalát.

oRbÁN-KoRMÁNy: NeM 
húzunk ujjat a tőkével

Az Orbán-csapatnak hálátlan szerep 
jut az egészben. A cigányok munkába 
állítását négy év alatt akkor sem lehetne 

megoldani, ha milliárdokat költenének 
közmunkára. De nem is költenek, mert az 
csak a költségvetésből mehetne, a hiány 
növeléséért pedig az – egyébként nagyon 
cigánybarát – IMF és EU leharapná Orbán 
fejét. A rendőrséggel szétverethetné az 
összes verekedőt, cigányostól és gárdás-
tól, de akkor meg az Európai Parlament, 
meg Obama liberális környezete köteked-
ne, mint ahogyan tették a médiatörvény 
és az új alkotmány esetében. Ha pénz 
kell a cigánykérdésre, megadóztathatnák 
a gazdagokat, felszámolhatnák az összes 
polgárőr-, meg őrző-védő kft-t, de akkor a 
tőkével húznának ujjat. Ez eszük ágában 
sincs. Ez a baj!

leheT MeGoldÁS!

Váltsuk le a tőkések uralmát, és teremtsünk 
új, közösségi társadalmat! Ez a megoldás. 
Ha gyárak a közösség tulajdonában van-
nak, akkor lehet tömegével olyan mun-
kákat teremteni, amelyeket a cigányok is 
képesek elvégezni. Ma nem a közösség 
érdeke számít, hanem a magántőkésé. De 
addig is, amíg nincs közösségi társadalom, 
én a kormány helyében azt mondanám: ül-
jünk le, a pártok is, az egész társadalom is! 
Nevezzük nevén a gyereket! Mondjuk ki, 
hogy a cigányok munkanélkülisége nem 
ugyanaz a probléma, mint a többieké, ezért 
más-más módszerek kellenek. Mondjuk 
ki, hogy van cigánybűnözés is, magyar 
bűnözés is, csak a megoldás nem ugyan-
az. Mondjuk ki, hogy a magyar családokat 
több gyermek vállalására kell ösztönözni, a 
cigánycsaládokat pedig egy saját munkával 
eltartható családmodell kialakítására. Én a 
magam részéről a cigányönkormányzatok 
politikai szerepét megszüntetném. Sokba 
kerül, fölösleges, csak arra jó, hogy a két 
nagy párt cigányholdudvara eléldegéljen 
belőle. A cigánynak nem lesz attól munká-
ja, ha a képviselőinek mobiltelefonját az ál-
lam fizeti. Az EU-nak világosan megmon-
danám: vagy adnak pénzt, vagy rövidesen 
nem csak az afrikai és ázsai bevándorlók 
fognak megoldhatatlan gondot jelenteni, de 
a cigányprobléma is elönti az EU-t.

thürmer gyula
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hétből-hét
   MiT GoNdol a MUNKÁSPÁRT?

1.  Amerikai kommandósok megölték Oszama bin Ladent.

Munkáspárt: Bin Laden Amerika teremtménye. Ők képez-
ték ki, hogy a szovjetek ellen harcoljon Afganisztánban. Ők 
hagyták, hogy megtartsa apja 300 millió dolláros örökségét, 
sőt kamatoztathatta is azt. Aztán állítólag bin Laden ellenük 
fordult, a terrorista vezér rémtettei szeptember 11-ben csú-
csosodtak ki. Minden egyes merénylet után az amerikai tit-
kosszolgálatok nagyobb és még nagyobb költségvetési támo-
gatást kaptak, növekedtek a katonai megrendelések, és volt 
ürügy az amerikai külpolitika „keménykedésére” is. Még 
véletlenül sem állítjuk, hogy a terrorista merényletek mö-
gött a CIA vagy a Fehér Ház állt, de tény, hogy mindannyian 
profitáltak ártatlan emberek halálából. Szeptember 11. nél-
kül Bush sem lett volna még egyszer elnök, s nem indítha-
tott volna pénzkijátszó háborút – irtózatos állami megrende-
léseket kapott a fegyveripar – Afganisztánban és olajháborút 
Irakban. Bin Ladent tíz éven keresztül nem kapták el, mert 
kellett a megszemélyesíthető terrorfenyegetettség, hogy bár-
hol, bármit megtehessenek a világban. Most Oszamának 
azért kellett meghalnia, mert Obama bel- és külpolitikája 
totális kudarc, közelednek a választások, az egyszerű em-
bereknek is konkrét siker kell. Megkapták, ünnepelhettek – 
miközben folytatódnak a háborúk, nem lesz adócsökkentés 
vagy egészségügyi reform. 

2. Jövő héten kezdődik a szociális konzultáció. Szijjártó Péter 
elmondta: a tíz kérdésből álló kérdőívet minden, 16. életévét 
betöltött magyar megkapja. 

Munkáspárt: Legalább 700-800 millió forint, újabb, abla-
kon kidobott állami pénz. Hány gyerek ebédelhetne ebből  
hónapokig? Ne is kommentáljuk.

3. Gyurcsány Ferencék hat kérdést szeretnének pártszavazás-
ra bocsátani: az első három az MSZP-n belüli anyagi fedd-
hetetlenség megteremtését, a második három a politikai  
tisztaság megerősítését szolgálja.

Munkáspárt: Gyurcsány az egyszerű tolvajlogikával politizál: 
ha én kiáltok tolvajt, talán fel sem tűnik, hogy én is loptam. 
Mesterházyékat ez zavarja, de nem tudnak mit tenni ellene, 
mert egyrészt tényleg loptak, másrészt, amióta az ügyész-
ség rászállt – mellesleg teljes joggal – Gyurcsányra, mu-
száj szolidárisnak lenniük vele. Gyurcsány így szép lassan 
visszaszerzi az MSZP-t, s ott folytatja, ahol két éve abba-
hagyta, csak lényegesen kártékonyabban és pofátlanul. Az 
MSZP tagságról meg csak annyit, hogy május 1-én tapsoltak 
Gyurcsány következő mondata után: „Nektek a kormány-
ban még soha nem kellett havi ötvenezerből megélnetek!  

Nektek a kormányban sosem égett a szemetek hajnali kettőkor a  
fonógép mellett!“ Milliárdos mondja verébnek…

 4. „Az MSZP a megbecsülés és a becsület pártja“ – mondta 
Szanyi Tibor, majd a „Fidesz lázálmaiban szereplő” Nokiás 
dobozokat gúnyolta.

Munkáspárt: Gyurcsány logikáját párttársai is átvették. Ha-
zudni, hazudni és még jobban hazudni, s akkor talán elhi-
szik. Hiszen Orbánt utálják. Nincs összefüggés a kettő kö-
zött? Persze, hogy nincs, de hát az MSZP és a szocializmus 
között sincs, mégis 20 éve működtetik ezt a hazugságot. 
Elég hozzá néhány piros sál, ajándék széldzseki... Mindezek 
fényében érezzünk szolidaritást és tekintsük elkóborolt test-
vérnek az „egyszerű szocialistákat”. Húsz év árulásához és 
lopásához ők is kellettek, nélkülük nem sikerült volna.

5.  Várhatóan még ebben a hónapban megjelennek az új buda-
pesti utcatáblák azokon a közterületeken, amelyek a Fővá-
rosi Közgyűlés múlt heti döntése értelmében új elnevezést 
kaptak.

Munkáspárt: Érdekes, a budapesti utcák felújításában, a Margit 
híd renoválásában avagy a négyes metró építésében sem ta-
pasztaltunk ehhez fogható tempót. Tarlós úr átnevezősdijét 
lehetne fölösleges fontoskodásnak tartani, ha nem kerül-
ne százmilliókba és nem okozna külpolitikai kárt – lásd 
Moszkva tér. Egy biztos, ha ilyen ostoba, pénzpazarló intéz-
kedéssel akar fővárost vezetni Tarlós István, nem, hogy teret 
nem fognak róla elnevezni, de legközelebb kergetni is fog-
ják Budapest éléről. Demszkyből egy elég volt a fővárosban, 
mint ahogy kutyavásárból is csak egy fordult elő a várban… 

6. A Fidesz-KDNP azt szeretné, hogy az Országgyűlés 
nyilvánítsa az 555. évforduló tiszteletére július 22-ét a 
nándorfehérvári diadal emléknapjává.

Munkáspárt: Hunyadi János erre gyaníthatóan azt monda-
ná, hogy inkább dolgoznának az urak. Aztán elzavarná az 
összeset kapálni a mezőre. Jó esetben… 

7.  Újabb nagyszabású demonstrációt tartottak a fővárosban a 
fegyveres és rendvédelmi dolgozók.

Munkáspárt: Támogatjuk a szakszervezetek harcát. Ki kell 
menni az utcára, sőt sztrájkolni kell, ha látszik, hogy nincs 
más út. Meg kell mutatni, hogy van ereje a dolgozónak! A 
tőkés kormány – legyen az Fidesz vagy MSZP – ugyanis 
csak ebből ért. A kizárólag asztal felett – és főleg alatt –  
tárgyalgató szakszervezeti vezetőket pedig kergetni kell. 

Rövid híReK – Rövid KoMMeNTÁRoK
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Az eU nyOmOrbA, A nAtO hábOrúbA tASzít!
Ki az eU-ból, ki a NaTo-ból! az idei május elsején ez volt a Munkáspárt 
legfontosabb jelszava. Miért? azért, mert az Unió és az euro-atlanti szövetség 
által ránk kényszerített rendszer, annak szocialista és fideszes képviselői felelősek 
minden bajunkért. a munkanélküliségért, a megszorításokért, a dolgozói jogok 
sárba tiprásáért, az afganisztánban elesett katonákért.  ez ellen csak együtt, 
összefogva, cselekedve és nem dumálva lehet és kell cselekedni! a Munkáspárt 
budapesti felvonulásán több százan vonultak fel ezt követelve, a városligeti 
majálison a rossz idő ellenére ezért fordultak meg ezrek a munkáspárti sátraknál. 
az alábbiakban thürmer Gyulának, a Munkáspárt elnökének ünnepi beszédéből 
idézünk. 

8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szó-
rakozás! Ezért küzd a világ munkássá-
ga közel 130 éve. A dolgozók nemzetközi 
szervezete, a II. Internacionálé 1889-ben 
ezt a napot, május elsejét tette meg e küz-
delem közös napjává, és ezt ünnepeljük 
ma is.

A tőkések utálják május elsejét, mi meg 
szeretjük. A tőkések megpróbálják eltöröl-
ni május elsejét, de mi nem engedjük. 

Pedig mi mindent megpróbálnak! Ha 
tudták, betiltották, szétzavarták, szétlőt-
ték. Hitler saját ünnepévé tette, s úgy tett, 
mintha szeretné a munkásokat.

A tőke mai urai civilizáltabbak. Ők 
nem lőnek, legalább is egyelőre nem. Má-
jus elsejét ők sem tudják megsemmisíte-
ni. Megpróbálják ezért átfesteni. Európa 
napját, a család, a pihenés napját ünnep-
lik, igyekeznek elfeledtetni a lényeget. A 
lényeg pedig egyszerű: ebben az ország-
ban, ebben az országban csak az a miénk, 
amiért megküzdünk.

NeM SoPÁNKodNi, CSeleKedNi!

Ha nem harcolsz, ha nem teszel semmit, 
mindent elvesznek tőled! Most csodálko-
zol, hogy rosszul élsz. Nincs munkád, a 
béka feneke alatt van a fizetésed. Kilakol-
tatnak a saját lakásodból. De mindennek 
megvan az oka. 

Húsz év alatt a tőkések tönkre-
tették Magyarországot. Hol van ma  

Angyalföld? Hol van Csepel? Hol az 
Ikarusz? Hol a nemzeti ipar? Hol a ma-
gyar mezőgazdaság? Elvették tőlünk.  
Szétosztották maguk között, és odaadták 
a külföldieknek. 

Mit tettünk ellene, barátaim? Keve-
set, szinte semmit! Sztrájkoltunk? Igen, 
sztrájkoltunk, de keveset és erőtlenül. 
Tüntettünk? Igen, de gyengén és keve-
sen. Szerveztük a szakszervezetet? Kö-
zösen harcoltunk közös célokért? Nem, 
barátaim, ahányan vagyunk, annyife-
lé megyünk. A tőkések meg röhögnek a 
markukba.

De lassan mi is megtanuljuk: a tőkés 
semmit nem ad nekünk ingyen, minde-
nért meg kell küzdeni. Drága árat fize-
tünk a tudásért, de jobb későn, mint soha! 

Nem sopánkodni kell, hanem csele-
kedni! Nem a másikra kell mutogatni, ha-
nem nekünk kell cselekedni!

Mit tettem én, hogy ne vegyék el tő-
lem a gyárat, a munkahelyet, a hatalmat, 
mindent? Hol voltam, amikor privatizál-
ták Csepelt, a Váci utat? 

Mit csináltam én akkor, amikor a tár-
samat az utcára tették? Tiltakoztam? 
Tüntetettem? Sztrájkoltam? Vagy befog-
tam a szám, és elhitettem mindenkivel, 
hogy őt igen, de engem nem…

Mit csináltam akkor, amikor engem fe-
nyegettek kirúgással? Tiltakoztam? Tün-
tetettem? Sztrájkoltam? Vagy homokba 
dugtam a fejem, és bíztam a csodában?

Mit csináltam akkor, amikor az egész 
gyárat bezárták? Tiltakoztam? Tünte-
tettem? Sztrájkoltam? Mentem a szak-
szervezetbe, hívtam a társaimat? Vagy  
csendesen elmentem „munkanélkülire”?

oRbÁNéK CSaK dUMÁlNaK!

Elég ebből! Harcolnunk kell. Ma van mi-
ért tiltakozni. Van miért tüntetni, van  
miért sztrájkolni!

A magyar kapitalizmus válságban 
van. Bármit akar a kormány ellene ten-
ni, ahhoz pénz kell. A kérdés az, hogy ki 
fog fizetni. A bankok, a nagyvállalatok, a 
gazdagok? Vagy mi, a dolgozók, a mun-
kások, alkalmazottak, nyugdíjasok?

A mi válaszunk egy: fizessenek a gaz-
dagok! A magyar nagytőkések érdemte-
lenül milliárdokat halmoztak fel az el-
múlt években, a dolgozók pénzéből és ro-
vásukra. Ezt a pénzt vissza kell fizetniük! 
A magyar nagytőke fizessen egyszeri 40 
százalékos vagyonadót és folyamatos 45 
százalékos adót!

A külföldi cégek a mi munkánkból él-
nek, tőlünk kapnak állami támogatást, 
adókedvezményt immáron húsz éve. Ki-
rabolják a magyar dolgozókat, a hasznot 
kiviszik az országból. A multinacioná-
lis bevásárlóközpontok és más multina-
cionális cégek fizessenek 45 százalékos 
adót!

Az Orbán-kormány csak beszél, de 
nem mer hozzányúlni a gazdagokhoz. 
Most már ismerjük a Széll Kálmán ter-
vet. Ismerjük a Konvergencia Programot 
is. Tele vannak jó ötletekkel. Egy a bajuk: 
a bankokat, a gazdagokat, a multikat nem 
bántja. Nem velük fizetteti meg a stabili-
záció árát, hanem újra és újra velünk.

Egyre nagyobb a munkanélküliség. 
Lehet csökkenteni a munkanélküli se-
gélyt, a táppénzt, de nem ez a megoldás. 
Több, igazi munkahelyet kell teremteni. 
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Az eU nyOmOrbA, A nAtO hábOrúbA tASzít!

Nemet kell mondani a multiknak, meg 
kell őket adóztatni, ki kell őket szorítani. 
Nem ez történik!

A béreinkből nem lehet megélni. A 16 
százalékos személyi jövedelemadó még 
többet vesz el a kisjövedelmű dolgozóktól. 
Lassan ötszáz forint lesz a benzin. Ha 
bejön az euró, és átváltják a forintjaidat 
euróra, éhen halsz! Európai béreket, 
tisztességes munkát akarunk! Senki se 
kereshessen 1 milliónál többet, de 200 
ezernél kevesebbet sem!

Fuldoklunk az adósságban. Százezreket 
fenyeget a kilakoltatás veszélye. Nem 
azért kerültek ilyen helyzetbe, mert lusták 
lennének, vagy munkakerülők, vagy 
becstelenek, akik nem akarnak fizetni. 
Nem! A bankok becsapták őket, ráadásul 
a kormány segédletével, amikor rájuk 
kényszerítették a devizahiteleket. Ki 
járt jól és ki jár jól ma is? A bankok! A 
Fidesz-kormány hitegeti az adósokat, de 
nem oldja meg a gondjukat. Megmondom, 
mit kell tenni: a kormány vállalja át 
az adósságokat! Ha átvállalja a MÁV 
adósságát, meg a BKV milliárdjait, akkor 
vállalja át a polgáraiét is!

Ki az eU-ból, Ki a NaTo-ból!

A kapitalizmus súlyos válságban van, s a 
mostani válságot a kapitalizmus nem tud-
ja megoldani. 

Elindult a világ tőkés újra-felosztása. 
Az USA gazdaságilag meggyengült, el-
adósodott. Amerika rothad. Nincsenek er-
kölcsi értékei. Demokráciáról, emberi jo-
gokról prédikál, miközben lábbal tiporja  

a demokráciát odahaza és külföldön egy-
aránt. Amerika agresszív, pusztítja a Föl-
det. Amerika az emberiség ellensége.

Az Európai Unió is elveszítette belső 
erkölcsi értékeit, korábbi mozgatórugóit, 
a versenyképességét, a magasan képzett 
munkaerő-tartalékokat. Nem tudja 
kezelni a cigányproblémát, a migrációt, 
a szélsőjobboldali jelenséget, az 
antiszemitizmust, az idegenellenességet.

Az EU eddig a német-francia 
egyensúlyra épült. Az EU ez év márciusi 
csúcstalálkozóján elfogadott „Euró 
Plusz Paktum” azt jelenti, hogy ezentúl 
a német tőke uralja Európát, és ezt a 
többiek tudomásul vették. A német 
tőke történelmi kiegyezésre törekszik 
Oroszországgal, egészen pontosan az 
orosz tőkével.

A tőke újra és újra a háború eszközéhez 
fordul. Az amerikaiak belevitték fél Európát 
az afganisztáni kalandba. Ott vagyunk mi is, 
magyarok, és védjük az amerikaiak piszkos 
ügyeit. Most már Líbiát bombázzák.

Szíriát fenyegetik. Meg akarják 
dönteni azt a rendszert, amely a térségben 
a haladás jelképe. El a kezekkel a 
Szíriától!

Az EU és a NATO velünk akarja megfi-
zettetni a számlát. Miért kell nekünk május 
elsején az EU-ról és a NATO-ról beszélni? 
Nos, Magyarország azért nyomorog, azért 
nincs semmire sem kilátás, mert benne va-
gyunk az EU-ban és a NATO-ban. 

EU egyenlő kapitalizmus! NATO 
egyenlő gyarmatosítás, egyenlő háború! 
Elég a függőségből! Elég a gyarmati 
státuszból! Ki az EU-ból, ki a NATO-ból!
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1. Mert szabad verseny néven kiszolgáltatták Magyaror-
szágot a multinacionális cégek uralmának azáltal, hogy 
szétverték a magyar gazdaságot!

2. Mert miatta adósodott el az állam és a lakosság oly 
mértékben, mely a Kádár-korszakban felvett kölcsönök 
többszörösét teszik ki!

3. Mert növekedő munkanélküliséget, romló egészségügyet 
és további privatizációt kényszerít Magyarországra!

4. Mert a válságot a dolgozókkal fizettetik meg, miközben 
a bankok és multik tovább erősödnek! 

5. Mert miatta emelkedik a nyugdíjkorhatár, szűnik meg a 
korkedvezmény! Ezt az Unió kényszeríti ránk!

6. Mert rengeteg pénz megy el a brüsszeli bürokratákra és 
politikusokra, miközben idehaza éhezők és otthontalanok 
szenvedik el a megszorításokat!

7. Mert ez euró erőltetésével még szorosabb felügyelet alá 
vonja hazánkat!

8. Mert legújabb tervek alapján kijátssza az unió tagjait, Euró-
pát a német tőkének, a kis államok szavát semmibe veszik!

9. Mert elveszítette korábbi, legalább elvekben létező er-
kölcsi értékeit. Nem tudja kezelni a cigányproblémát, a 
migrációt, a szélsőjobboldal előretörését! 

10. Mert az EU kénye-kedvét szolgálják húsz éve  
Magyarország urai, a Fidesz is, az MSZP is. 

 A EU a biztosíték a hatalmukra!

1. Mert a NATO nem szövetség, hanem az amerikai 
érdekek gátlástalan és feltétlen kiszolgálója! 

2. Mert szétverette és a maga hasznára formálta a magyar 
hadsereget!

3. Mert Magyarországot alkalmatlanná tette saját területének 
katonai védelmére!

4. Mert katonáink igazságtalan háborúkban idegen földön 
szolgálnak Koszovótól Szudánig! Részt vállalunk más 
népek szabadságának elnyomásában!

5. Mert magyar katonák adják életüket idegen érdekekért 
Iraktól Afganisztánig!

6. Mert költségvetésünk aránytalan nagy részét fordítjuk 
a szövetségre! Nem katonákra, hanem NATO-
kalandokra!

7. Mert méregdrága Gripeneket vetetett velünk, miköz-
ben idehaza egyetlen katona sincs katasztrófa idején!

8. Mert ha katonával még nem is, de a légtér átadásával, 
pénzzel és eszközzel már részt veszünk a líbiai 
háborúban!

9. Mert a „szövetség” új stratégiája alapján bármikor, 
bármibe beavatkozhat Magyarországon, terroristának 
nyilvánítva a magyarokat saját hazájukban!

10. Mert a NATO kénye-kedvét szolgálják húsz éve 
Magyarország urai, a Fidesz is, az MSZP is. 

 A NATO biztosíték a hatalmukra!

NeM az eU-Ra!
MeRT TöNKReTeTTe a MaGyaR 

MezőGazDaSÁGOt 
éS MeGSeMMiSíTeTTe a hazai iPaRT!

NeM a NaTo-Ra!
MeRT elveSzíTeTTÜK MaGyaRoRSzÁG 

FÜGGeTleNSéGéT, KaToNai 
öNReNdelKezéSéT!

zápor, zivatar, sőt szakadó eső 
sem tántorította el Kecskeméten a 
munkáspártiakat. ha jobban zuho-
gott, a sátorba hívták az eső elől me-
nekülőket, akiket zsíroskenyérrel és 
ásványvízzel vártak. a munkáspár-
ti sátorba látogatók többségét azon-
ban inkább a „politikai kínálat” ér-
dekelte, nem csak általában politi-
záltak, hanem a Munkáspárt felől 
érdeklődtek. amikor kisütött a nap, 
a Kalapos Mária vezette csapat újsá-
got, szórólapot, anyák napi üdvözlő-
kártyákat osztott a majálison. Ked-
ves színfolt volt, amikor egy gólyalá-
bakon (!) érkező zenekar a munkás-
párti transzparenst látva rázendített 
az „éljen május elseje” kezdetű dal-
ra. a környező MSzP és Fidesz sát-
rakból irigykedve néztek… 

PoliTiKai zSíRoSKeNyéR KeCSKeMéTeN
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vöRöS zÁSzló az úJSzeGedi liGeTbeN
 

immár huszonegyedik alkalommal köszöntötte a Munkáspárt Csongrád 
megyei szervezete a munka és a dolgozói szolidaritás ünnepét az újszegedi 
ligetben. 

az inkább áprilisi időre emlékeztető esős napon, sokan már visszatérően jöt-
tek beszélgetni a párt sátrához, és válogatták, vitték a röplapokat, könyveket, 
a Szabadság újság példányait, Che Guevara öngyújtókat és a vörös zászlókat.

egy biztos: a munkáspártiakra ma is, holnap is, jövőre is számíthatnak!

MiSKolCi MaJÁliS
Április harmincadikán egész nap azért 
fohászkodtak a miskolci munkáspártiak, 
hogy ne essen az eső másnap. Végül sze-
rencséjük volt, mert bár az égbolt felhős 
volt, csapadék nem esett. 

A miskolci majális az eddigiekhez ké-
pest teljesen más volt: a pártok, a szak-
szervezetek szinte teljesen jelentéktelen 
szerepet játszottak, helyettük különféle 
magyaros stílusú játszóházak, sátrak do-
mináltak a rendezvényen, köztük néhány 
szélsőséges jobboldali szervezettel. Utób-
biak jelenléte a munka ünnepén egyéb-
ként annyira volt hiteles, mintha a mun-
káspártiak október 23-án koszorúztak  
volna… 

A kommunisták azonban nem hagy-
ták kicsúszni az ünnepet a dolgozók ke-
zei közül: egész napos rendezvényükön 
gulyáslevest – a főzőkanalakat Tunya 
Sándor és Székely Csaba forgatta – és  
Kádár János-pólót árultak, valamint büfét  
üzemeltettek. 

A csanyiki munkásmozgalmi emlék-
művet Fülöp Józsefné miskolci városi el-
nök beszéde után megkoszorúzták, majd 
Tóth Dániel a Baloldali Front nevében 
köszöntötte az édesanyákat.

ózdoN iS ÜNNePelTeK 
a KoMMUNiSTÁK

a rendszerváltás óta először jelent 
meg önálló pavilonnal a Munkás-
párt helyi szervezete az ózdi majá-
lisi parkban. a város vezetése által 
ímmel-ámmal összetákolt és leso-
ványított koreográfia mellett sem 
vallottak szégyent, sőt!

Sátruknál folyamatos volt a for-
galom, szóróanyagaik mellett nagy 
tetszésnek örvendett zenei palet-
tájuk, mely a klasszikus munkás-
mozgalmi dalok teljeskörű reper-
toárját felvonultatta.

a helyi – tudvalevőleg politikai-
lag elkötelezett - Tv nagy ívben el is 
kerülte őket, amit a helyi aktivisták 
így értékeltek: „ennél nagyobb di-
cséretet nem is kaphattunk volna”! 

Megjelentek, sikeresek voltak, 
új érdeklődők követik ezentúl fi-
gyelemmel az ózdiak tevékenysé-
gét. További jó munkát, sok sikert 
kívánunk!
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a GöRöG MUNKÁS velÜNK vaN!
A Görög Kommunista Párt és a görög munkásosztály harcos 
üdvözletét hoztam nektek május elsején! – mondta beszédé-
ben a Munkáspárt majálisán Ioannis Gkiokas, a görög parla-
ment kommunista képviselője. Az ifjú politikus szerint a ma-
gyar munkásosztály és a magyar nép ugyanazzal a népellenes 
támadással áll szemben, mint a görög nép. 

Nagyra becsüljük testvérpártunk, a magyar Munkáspárt 
küzdelmét, teljes mértékben szolidárisak vagyunk veletek a je-
lenlegi nehéz helyzetben, amikor a tőke mindenhol a dolgozók 
jogaira tör – hangsúlyozta Ioannis Gkiokas. 

A görög kommunista vezető interjút adott a Szabadságnak, 
amelyben a hellasi dolgozók harca mellett kitér a haladó erők 
harcát eláruló szociáldemokratákra és a magukat baloldaliak-
nak, sőt kommunistáknak nevező megalkuvókra is. 

A beszélgetés a Szabadság következő számában jelenik meg. 

lehet kOrlÁtOzni a tőkét! 
hozzUNK léTRe NéPi hÁlózaToT, NéPi-dolGozói SzöveTSéGeT! 
Tennünk kell, cselekednünk kell! Minél hangosabban, minél 
többen mondjuk követeléseinket, annál nagyobb az esélyünk, 
hogy rákényszerítsük a kormányt a tőke korlátozására. Ha 
nem korlátozzák a tőkét, ha nem adóztatják meg a gazdagokat, 
akkor újra és újra velünk fizettetik meg a válságot. Ha valamit 
el akarunk érni, azért meg kell harcolnunk.

Lehet-e tőkét korlátozni? Lehet! Mi nem tudjuk korlátozni, 
ez a kormány dolga. A mi dolgunk, hogy ráébresszük, 
rádöbbentsük, rákényszerítsük a kormányt. Szép szóval ez nem 
megy! Írogathatsz petíciókat, küldözgethetsz leveleket, semmit 
sem ér. Erő kell! Szervezettség kell! Harc kell!

Fogjunk össze! Fogjunk össze mindannyian, akiknek bajunk 
van a tőkével! Hozzunk létre népi hálózatot, népi-dolgozói 
szövetséget, amely a szolidaritás érdekében egyesíti a dolgozói 
rétegeket, a tőke ellen harcoló erőket. Olyan önkéntes szövetséget 
akarunk, amely a közös érdekek alapján összefogja a dolgozói 
társadalom legtudatosabb tagjait. Egy ilyen együttműködés 
lehetővé teheti a tőke korlátozását. Tisztában kell lenni azzal, 
hogy csak az a miénk, amit kiharcolunk magunknak.

A kapitalizmus nem hal el önmagától, sem a világban, 
sem Magyarországon. Harcolni kell ellene. A húsz éve 
kezdett küzdelmünket nem adhatjuk fel, és nem adjuk fel! 
A kapitalizmus bajait csak a kapitalizmus felszámolásával, 
a forradalom útján lehet megoldani. Magyarország ma olyan 
helyzetben van, az emberek nyomora és elkeseredettsége olyan 
mértéket ölt, hogy bármi megtörténhet. A Munkáspártnak 
készen kell állnia a forradalmi harcra

Ma a kommunista pártok mindenütt nehéz helyzetben 
vannak. A tőke támadásban van. A tömegek nehezen és 
lassan ismerik fel tényleges helyzetüket. Nincs pénzünk, el 
vagyunk szigetelve a médiától, kevés a káderünk. Sok helyütt, 
így Magyarországon is a fizikai túlélésünkért küzdünk. 
Meggyőződésünk, hogy menekülni csak előre lehet.

Ebben a történelmi helyzetben nekünk kell alternatívát 
felmutatnunk. El kell mondanunk, hogy Európa kritikus 
helyzetben van. Új válaszok kellenek, és nekünk vannak ilyen 

válaszaink. Meg kell mutatnunk, hogy mi képesek vagyunk új 
energiát lehelni Európába, Magyarországba.

A kapitalizmus nem fog mindenkinek munkát adni, mert 
nem érdeke. A kapitalizmus nem fogja alkotmányba iktatni 
a lakhatás jogát, mert nem érdeke. A kapitalizmusban csak a 
pénz számít, az ember senkit sem érdekel.

A megoldás a kapitalizmus bajaira egy új közösségi 
társadalom. A tőkés társadalom lényege a maximális profit. A 
közösségi társadalomban a legfontosabb érték az ember.

A közösségi társadalomban e cél megvalósítása érdekében 
a gazdaság zöme nem egyes emberek, nem a tőkések, hanem 
a többség, a dolgozók kezében van. A gazdaság fejlődését nem 
a piac, hanem a dolgozók szükségleteit szem előtt tartó, átfogó 
tervezés határozza meg. A piac a kapitalizmus eszköze, a tőkés 
rendszer farkastörvényeinek megnyilvánulása. 

A közösségi társadalomban a dolgozók gyakorolják a 
politikai hatalmat. Így a saját maguk érdekében hozhatnak 
döntéseket az ország sorsáról, az ország erőforrásainak, 
jövedelmeinek hasznosításáról, és minden egyébről. Az ország 
nem a politikusoké, nem a pártoké lesz, mint a kapitalizmusban, 
hanem a dolgozóké.

Az ország kormánya nem hivatásos politikusok hozzá nem 
értő gyülekezete lesz, mint a mai tőkés Magyarországon, 
hanem az egyes szakterületek hozzáértő és vezetésre képes 
képviselői.

A mai kapitalizmusban a teljes foglalkoztatottság csak 
jelszó, a 21. század közösségi társadalmában megvalósított 
valóság lesz.

A 21. századi közösségi társadalom az esélyegyenlőség 
társadalma lesz. Mindenki számára megteremti az 
esélyt, függetlenül nemétől, korától, vallási vagy etnikai 
hovatartozásától.

Álmok ezek? Nem! Úgy biztosan nem élhetünk, ahogy 
ma élünk. Ez már nem élet! Higgyünk abban, hogy sorsunkat 
megváltoztathatjuk! Igen, meg lehet változtatni, és meg is 
fogjuk változtatni!
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öT éve RoMbol a boloGNa-FolyaMaT 

heveS MeGye iS 
TilTaKoziK 

a KilaKolTaTÁSoK 
elleN

a Magyar Kommunista Munkás-
párt heves megyei elnöksége felhá-
borodással értesült a kilakoltatá-
sok újraindításáról.

Mélységesen elítéljük a kapitaliz-
mus eme jelenségét! a kilakoltatási 
moratórium lejártával most ismét 
beindulni készül a gyilkos gépezet, 
ismét megindulhatnak a kilakolta-
tások, nem törődve a nincstelen, fe-
dél nélkülivé váló családok ezreivel.

az otthon fogalma szervesen 
összefügg a család, a szeretet és 
az emberhez méltó élet fogalmai-
val, mondhatni külön-külön nem 
létezhetnek igazán, nélkülük nem 
beszélhetünk egészséges társada-
lomról, viszont annál inkább agó-
niáról, haldokló nemzetről.

az a politikai, gazdasági és tár-
sadalmi rendszer, amely nem tiszteli 
állampolgárai alapvető szükségleteit, 
jogait és emberi mivoltát, lélekgyil-
kos politikát folytat, mely végső soron 
pusztulásra ítéli a magyar népet.

határozottan és következetesen 
fellépünk a jelenlegi rendszer min-
den ilyen és ehhez hasonló visszás-
ságaival szemben! akármilyen ha-
mis és álságos is az ország jelenlegi 
vezetésének politikája, számunkra 
a legfőbb érték az ember!

 Magyar Kommunista Munkáspárt
Heves megyei elnökség

A Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági 
Szövetség egri szervezete sokkal több fi-
gyelmet követel az EU által erőltetett fel-
sőoktatási rendszer súlyos hátulütőinek. 
Véleményük szerint a bolognai rendszer 
2006-os bevezetése óta folyamatosan 
romlik a főiskolai és egyetemi oktatás 
színvonala. 

Bár tavaly óta a hallgatók létszáma 
csökkent az egri Eszterházy Károly Főisko-
lán, a minőségi oktatás helyett még mindig 
mennyiségi, pénzügyi és fejkvótai mérce 
dominál a felsőoktatási intézmények nagy 
részében – mondta Kovács Balázs, a szer-
vezet egri csoportjának vezetője. 

Radikális baloldali fiatalokként úgy 
vélik: a rendszer számtalan felesleges, 
elsősorban pénzügyi akadályt gördít a 

hallgatók elé, s mire diplomát szerez-
nek, munkahely hiányában nem mennek 
semmire megszerzett képesítéseikkel. 
Emellett még mindig káosz uralkodik 
egyes szakokon, s továbbra is koncepci-
ótlanul, az egykori tanterv négy-öt tanév-
nyi anyagát sűrítik az alapképzés három 
évébe. 

A Front a hatékony érdekvédelmet is 
hiányolja, szerintük ugyanis a HÖOK 
nem más, mint a „fontoskodó nagyme-
nők pénzszivattyús klubja”. 

A Baloldali Front követeli a kormány-
tól és a felsőoktatási intézményektől az 
átlátható adminisztrációt, a pénzügyi 
visszaélések kiszűrését, és az intézmé-
nyek akadálymentesítését a fogyatékkal 
élő hallgatók számára.

avíTT az úJ alKoTMÁNy
Thürmer Gyula, a Munkáspárt el-
nöke április 26-án látogatást tett 
Székesfehérváron. A városi ön-
kormányzatban Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgár-
mestere tájékoztatta a város éle-
téről. A találkozó után Thürmer 
a városi piacon vásárlókkal és el-
adókkal beszélgetett. Az ezt köve-
tő sajtótájékoztatón a Munkáspárt 
elnöke elmondta, hogy a Munkás-
párt megújította, fiatalította orszá-

gos, és lecserélte operatív vezetőségét. A párt május 14-én tartja 23. kongresszusa 
második szakaszát, elfogadják a párt új programjának irányelveit. 

Legfontosabb cél a munkahelyteremtés és a multik megfékezése. Fel kell len-
díteni a hazai gazdaságot, teret kell adni a magyar vállalkozóknak, hogy ne a 
külföldi termékek legyenek többségben. Vissza kell szerezni a magyar piacot, ha 
kell, a külföldi vállalatokkal megvívva!

A Munkáspárt támogatja a kormány reformjait, mindaddig, amíg azok az or-
szág megújulását szolgálják. Ugyanakkor látni kell, hogy a kormány csak a felső- 
és középosztályokat támogatja. Az igazán szegény rétegeknek 20 év kapitalizmus 
után nincs mit veszteniük. Súlyos adósságok terhelnek rengeteg embert, amelye-
kért az elmúlt nyolc év kormányzata és a bankok  felelősek. Ahogyan a MÁV 
adósságát át tudta vállalni az állam, a szegények lakáshiteleit is rendeznie kéne 
- hangsúlyozta Thürmer Gyula.

A pártelnök szerint az új alkotmányon látszik a kormány újító szándéka, ám 
igen avíttosnak, porosnak tartja. „Nem tartom 21. századinak, felesleges király-
ságra, monarchiára hivatkozni. Hiányzik belőle a munkához és a lakhatáshoz való 
jog. Ezt bármilyen kormánynak kötelező lenne biztosítani a dolgozni akaróknak. 
Szűkíti a közvetlen demokrácia intézményét, szerintem sokkal több népszavazás-
ra, nyilvános vitára lenne szükség, ahol meghallgathatnák az emberek bajait” – 
összegzett a Munkáspárt elnöke.
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A magyar kommunisták, híressé 
vált mártírok és mindennapi hősök 
ezrei negyedszázadon át küzdöttek a 
hatalomért. Nem is magáért a hatalomért, 
hanem a lehetőségért, hogy bizonyítsák: 
képesek a tőkés rendszernél jobb, új 
világot építeni. 

„a bURzSoÁzia NélKÜl éS 
a bURzSoÁzia elleN”

Az MDP 1945-50 között figyelmét a 
politikai hatalom csúcsszerveinek, 
a parlamentnek, a kormánynak 
átalakítására koncentrálja. Nem 
egyszerre és nem azonnal, fokozatosan. 
Nagy Imre 1954-ben az MDP IV. 
kongresszusán – miniszterelnökként 
– erről így beszél: „Nem volt erőnk 
a régi államgépezet maradványainak 
forradalmi felszámolására”. Az új 
helyi közigazgatás kezdete 1950-re 
húzódik el, és kialakítása évekig tart. 
Jelentősége viszont korszakalkotó. „A 
helyi tanácsok létrehozásával a dolgozó 
tömegek bevonultak a hatalom sáncaiba” 
– mondja ugyancsak Nagy Imre a kor 
költőiségével.

A tanácsokat 1950-ben kezdik felál-
lítani. A törvényi háttér kidolgozásáért, 
a munka összefogásáért az akkori bel-
ügyminiszter a felelős, aki nem más, 
mint Kádár János. A feladat nem egy-
szerű. 1951. februárjában az MDP Poli-
tikai Bizottsága megállapítja: „A taná-
csok ma még nem szilárd szervei a népi 
demokrácia államhatalmának”. Miért? 
Nos, nincs elég tapasztalat. Sok a bürok-
rácia, a központ gyakran élősködni akar 
a helyi szerveken, kevés a képzett szak-
ember. S, még hat a múlt is. 1951 nya-
rán még közel tízezer olyan helyi köz-
igazgatási dolgozó tevékenykedik a ta-
nácsokban, akik a Horthy-rendszerben  

alkotmány. A tanács, mint intézmény lé-
nyege az, hogy a lehető legtöbb embert 
vonja be az állam ügyeinek intézésébe. 

A tanácsokat 1950-1990 között több-
ször átalakítják. A 70-es, 80-as években 
előtérbe kerülnek a helyi önkormányzati 
funkciók, minőségileg javul az állam-
igazgatási szakmai munka. A hatalmat 
megszerző tőkés erők tudják, hogy a ta-
nácsrendszer minden hiányossága ellené-
re a szocialista rendszer politikai bázisa. 
Nem véletlen, hogy 1990-ben azonnal 
felszámolják.

TaNÁCS vaGy öNKoRMÁNyzaT? 
NyeReSéG éS veSzTeSéG

Mit nyertek a dolgozók a 
tanácsrendszerrel, és mit veszítettek 
a tőkés önkormányzati rendszerrel? 
Nos, a tanács a munkás-paraszt-
dolgozói hatalom intézménye, míg az 
önkormányzat a tőkés rend eszköze.

A tanácsokban döntően maguk a 
dolgozó emberek vettek részt. Olyanok, 
akik az adott térségben éltek, dolgoztak, 
ismerték az emberek gondjait. 1950-
ben, a helyi tanácsokban 147 ezer 
tanácstag működött. Közülük 23 ezer 
munkás. 74 ezer szegényparaszt, 30 ezer 
középparaszt, 12 ezer értelmiségi. 

A tőkés önkormányzatokban működő 
képviselők jelentős hányada hivatásos 
vagy félhivatásos politikus. Nincsenek 
közöttük munkások, parasztok, dolgozó 
emberek. Ugye, így van?

A tanácstagok többsége együtt élt 
az emberekkel. Volt ugyan formális 
fogadóórájuk, de túlnyomó többségükhöz 
bármikor fordulhattak a választók. A mai 
önkormányzati képviselők és a lakosság 
között nincs rendszeres, emberi kapcsolat.

A tanácstagok nem kaptak fizetést a 
munkájukért. Egyedül a közlekedésüket 

„A múltba csak azért tekintünk vissza, hogy ezzel is a jövőt készítsük elő.” 
az aranycsapatot az 1950-es évek szülték. Persze, ebben nem 
merülnek ki az ötvenes évek, de azért tény, hogy az elmúlt húsz 
év nem hozott aranycsapatot. a magyar történelemnek aligha 
van kiátkozottabb korszaka, mint az 1948-56 közötti nyolc év. 
Manapság kiátkozzák a hatalomra jutott polgári erők, az MSzP 
is, a Fidesz is. 
a lényeg, a hangsúlyokat leszámítva ugyanaz: mondjuk azt, hogy 
minden, amit 1956-ig történt, rossz, sőt bűnös volt. ez ugyanis 
igazolja, legitimálja Nagy imre, Maléter Pál, Pongrátz Gergely 
1956-os cselekedeteit, antall József privatizációit, csak úgy, mint 
az MSzP-s kormányok országrombolását.

is ilyen munkát végeztek. Ezek kö-
zül mintegy háromezren kulcsfontos-
ságú pénzügyi vonalon. Felgyorsítják  
cseréjüket.

A szándék megvan a lakosság széles-
körű bevonására, de a gyakorlatban ez 
gyakran formálissá válik. Az MDP IV. 
kongresszusán 1954. májusában Ráko-
si így fogalmaz: „A helyi tanácsok mun-
kájában azonban mind a mai napig nem 
sikerült elérni, hogy a tanácsok egyide-
jűleg az államhatalom jól működő szer-
vei és a lakosság legszélesebb tömegszer-
vezetei legyenek.” Nagy Imre már em-
lített beszédében elhangzik egy mon-
dat, amiért nagy tapsot kap: ”Vannak hi-
bák? Vannak! Ennek ellenére helyi taná-
csaink az állam új típusát testesítik meg, 
és segítségükkel az államot a burzsoázia 
nélkül és a burzsoázia ellen igazgatjuk.”  
Nagyon igaz!

a NaGy TöRTéNelMi KíSéRleT

Az 1948-56 közötti időszak egyik nagy 
politikai újítását éppen a tanácsok jelentik. 
Ilyen korábban nem volt Magyarországon. 
A tanács lényege nem az, hogy legyen egy 
kerületi, városi, falusi helyi irányító szerv. 
„A tanácsok az államhatalom helyi szer-
vei, és egyben a dolgozó nép legszélesebb 
tömegszervezetei” – mondja az 1949-es 

1970, az első metróvonal megnyitása
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fizették abban a térségben, ahol 
dolgoztak. A budapestiek például 
budapesti BKV-bérletet kaptak a 
bérletrendszer bevezetése után. A mai 
önkormányzati képviselők zöme nem 
csak költségtérítést, de fizetést is kap a 
munkájáért.

A tanácstagok beszámoltathatóak 
voltak, és a számonkérés érdemi volt. 
Ma az önkormányzati képviselők 
beszámolói formálisak, a lakosság 
semmilyen formában sem ellenőrizheti a 
munkájukat. 

A szocializmus évei alatt a tanács az 
államigazgatás hatékony intézményévé 
vált. A tanácsban, mint testületben 
nem feltétlenül szakemberek ültek, 
de mindenképpen olyanok, akik 
képesek voltak megítélni egy-egy 
döntés társadalmi következményeit. A 
tanács végrehajtó bizottságában már 
mindenképpen szakemberek voltak, és 
ami fontosabb: kialakult egy szakmailag 
hozzáértő apparátus.

A mai önkormányzatok testületeiben 
a pártok által jelölt emberek 
ülnek, többségükben semmilyen 
államigazgatási ismeretük sincs. Az 
önkormányzatokban nincs végrehajtó 
bizottság, így az egész munka 
túlpolitizált. Mivel az önkormányzatok 
politikai alapon jönnek létre, gyakran 
az apparátusokat is politikai emberekkel 
rakják tele. A mai önkormányzatokban 
a bürokrácia sokszorosa annak, ami a 
tanácsrendszerben volt.

A tanácsrendszer az állam része 
volt. Az alacsonyabb szintű tanácsokra 
kötelezőek voltak a felsőbb tanácsi 
szervek döntései. A fővárosi tanács 
döntése például kötelező volt a kerületi 
tanácsokra. E rendszer előnye az volt, 
hogy nagy projekteket hatékonyabban 
lehetett kivitelezni. A metróvonalak 
zömét például a tanácsrendszerben 
építették. Világos volt, hogy a főváros 
közlekedése nem helyi ügy, hanem 
az egész ország közös feladata. 
Ma a metró építése véget nem érő 
kígyó, a budapesti tömegközlekedés  
pedig pocsék.

A tanács, mint az állam szervezésének 
formája, nem magyar találmány. A 
tanácsok, a szovjetek ötletét az 1905-
ös orosz forradalom szülte. A magyar 
politika importálta. Ez igaz, s nincs ebben 
semmi rossz. Baj akkor volt, amikor 
másolni akarták a szovjet megoldásokat. 
Erre a hibára azonban rájöttek, és a 
tanács a dolgozói hatalom megbízható 
intézményévé vált.

A tanácsrendszernek van egy eleme, 
amely alapvetően megkülönbözteti a 
mai tőkés társadalomtól, és ami fontos 
lesz a jövő közösségi társadalmában. 
Ma, a tőkés társadalomban nem cél 
az emberek bevonása a közügyekbe, 
nem is törekednek erre. A 
szocializmusban cél volt az emberek 
lehető legszélesebb körű bevonása, de 
nem mindig sikerült. A jövő közösségi 
társadalma viszont tanulhat a múlt  
hibáiból. 

„A politika minden területén a 
dolgozó emberek lehető legteljesebb 
részvételét akarjuk. Az ország nem a 
politikusoké, nem a pártoké lesz, mint 
a kapitalizmusban, hanem a dolgozóké. 
Ugyanakkor nem lesz bürokratikus 
állam, mint a múlt századi közösségi 
társadalom egyes időszakaiban” 
– olvashatjuk a Munkáspárt új  
programjának irányelveiben.

Ne FeleJTSÜK el!
1. a tanács a munkás-paraszt-dolgozói hatalom intézménye, az 

önkormányzat a tőkés rend eszköze.
2. Ma a tőkés társadalomban nem cél az emberek bevonása a közügyekbe, 

nem is törekednek erre. a szocializmusban cél volt az emberek lehető 
legszélesebb körű bevonása, de nem mindig sikerült. 

3. a jövő közösségi társadalmának lényege, hogy a dolgozók saját maguk 
döntenek saját sorsukról.

emlékbélyegek a tanácsrendszer 25. évfordulóján

budapest szocialista cÍmere
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