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Fontos győzelmek
Ha valaki néhány hónappal ezelőtt azt 
mondja, hogy Magyarországon tömeges 
és sikeres sztrájkmozgalom bontakozik ki 
2019 elején, alighanem bolondnak néz-
tük volna. Aztán ha most visszanézünk 
az elmúlt fél évre, azt látjuk, hogy a ma-
gyar munkásnak elege lett és lépett. Ele-
ge lett abból, hogy az általa megválasztott 
kormány összefog ellene azzal a munkál-
tatóval, azaz tőkéssel, akinek ő a profitot 
termeli. Először dühösen utcára ment 
a rabszolgatörvény miatt, majd elővette 
legrégebbi és leghatékonyabb fegyverét a  
SZTRÁJK-ot. A sikerben alig-alig hitt vala-
ki, mert idehaza évtizedek óta nem láttunk 
olyan próbálkozást, amely eredményes 
lett volna ezen a területen. Ugyebár az 
azóta szerencsére a közéletből eltűnt Gas-
kó István nevéhez köthető gagyi politikai 
akciókká silányuló “vasutassztrájkok” a 
többség számára inkább hiteltelenné tették 
az érdekképviseletnek ezt a formáját.

A fordulatot a magyar gazdaság zász-
lóshajójának számító győri Audi gyárban 
érték el a munkások. Megszervezték a 
maguk többségét és térdre kényszerítették 
a hatalmas világcéget. A menedzserek 
szánalmas kísérletek után hamar rájöttek, 
hogy a munkabeszüntetés miatti profit-
kiesés többszöröse lehet annak, amit a ma-
gyar munkások követeltek. Az persze hihe- 
tetlenül beszédes tény, hogy az egyik legfon-
tosabb követelés nem a pénzről, hanem a 
dolgozó szabadságáról szólt. Havi egy teljes 
hétvégét kértek maguknak a munkások. Az 
egyik legfontosabb követelés éppen az lett, 
hogy lehessenek otthon, a családdal, mert 
mára ez luxussá vált ebben az országban. 
Miközben félmilliónál több ember me-
nekült el szociális okokból az országból, 
aközben akik maradtak dolgoztatják vég-
kimerülésig. A mai magyar melósra úgy 
tekintenek, mint egy gépre, amire nem kell 
költeni, amit lehet hajtani addig, amíg össze 
nem esik és akkor jöhet a helyére a másik. 
A túlhajszoltság, a stesz szinte automati-
kusan okoz egészségügyi problémákat. 
Termelhetjük a profitot évtizedeken át, ha 
jön egy agyvérzés vagy egy infarktus a cég 
azonnal megszabadul tőlünk és mi kiszol-
gáltatott helyzetbe kerülünk. 

A sztrájkmozgalom Győrben parádés 
győzelmet aratott, a munkások összefogtak 
és elérték, amit akartak. Nem sokkal később 
Dunaújvárosban a Hankook dolgozói már 

egy elszántabb, a sztrájkot minden eszköz-
zel letörni próbáló munkáltatóval kerültek 
szembe. Jöttek a külföldi bérrabszolgák, 
akik termelhették a selejtet, jött a meg-
félemlítés, itt bizony már szükség volt arra, 
hogy határozott és tapasztalt szakszervezeti 
vezetők is segítsék a fellépést. Itt mutatko-
zott meg igazán, hogy egy sztrájk valóban 
harc, ahol a munkások megtörhetetlen 
összefogására és elszántságára van szükség 
minden szinten.

Sajnos vannak helyek, ahol a dolgo-
zói érdekképviselet gyenge lábakon áll 
és nehezen ér el sikereket, mert a vele 
szemben álló munkáltató kegyetlenebb 
és cinikusabb, mint bármely szereplő a 
versenyszférában. A közszféráról és az itt 
mindenható kormányhatalomról van szó. 
Néhány éve még felháborodtunk ami-
att,  hogy a közmunkások bérét tudatosan 
lecsökkentették, ma viszont már ott tar-
tunk, hogy az egészségügyben, az oktatás-
ban vagy a szociális területen dolgozók 
harmadával keresnek kevesebbet nettóban, 
mint társaik, akik például bolti eladóként 
vagy gyári munkásként dolgoznak. Mivel 
ezen a területen a kormány képtelen a való-
di kompromisszumokra és szándékosan 
gyengíti az érdekképviseleteket, így a 
dolgozók tömegesen lesznek pályaelha-
gyók. Kiváló szakemberek keresnek más 
területen munkát, jellemzően külföldön. 
Sokan egy legyintéssel intézik ezt el, de 
rosszul teszik, mert nagyon nem mind-
egy, hogy ki tanítja gyermekeinket, miként 
az sem mindegy, hogy ki műt meg minket 
vagy gondozza idős szüleinket. Néhány 
héttel ezelőtt néhány száz méterre állt meg 
egymással szemben két vonat Miskolcnál. 
Egy ember hibázott, katasztrófa azért nem 
történt, mert szerencsére egy másik még 
tudta, hogy mit kell tennie ilyen helyzet-
ben. Ha nő az alkalmatlan, tapasztalatlan 
és kellő képzettséggel nem rendelkező dol-
gozók aránya a közszférában, akkor egyre 
több ilyen helyzettel és sajnos szükségszerű 
katasztrófával is számolni kell. Nagyon 
nem mindegy tehát, hogy kik dolgoznak a 
közszférában és a sikeres sztrájkmozgalmat 
szervező munkásoknak minden erejükkel 
segíteni kell azt is, hogy a közszféra dolgo-
zói is elérjék céljaikat, a magasabb bért és 
az emberhez méltó munkakörülményeket. 

Kalmár Szilárd 
főszerkesztő
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VÉLEMÉNY

Szolidaritás életre - halálra?
Most kéne valami cikket írni, hogy mi 

is a Szolidaritás Mozgalom. Jó vicc. Hogy 
honnan jön, meg mit csinált régen, mi a 
helyzet most? A végén meg legyen valami 
heroikusan előre mutató, valami egészen 
nagy világmegváltás, hogy az olvasó, 
fellelkesüljön, és azonnal kitöltsön egy 
belépő nyilatkozatot (Nem lehet csak úgy 
belépni a Szolidaritásba. Két tag ajánlása 
kell. A szerk.) Egy oldal, de legyen benne 
fénykép is. Kérdeztem a főszerkesztőt, 
hogy lehetne-e két oldal, de mondták, 
hogy nem, kell az Angélának, a Czeglédy 
Csabának, a május 1 reklámnak a hely. 
(Az elnök úr nem kérdezte, ez költői fordu-
lat. A szerk.). Szóval írni kéne egy oldalt, 
lassan 8 év munkájáról. Hát persze.

Most írjam le, hogy én csak úgy be- 
lecsöppentem? Hogy azt se tudtam mit 
csinálok? Hogy annyira padlón voltam 
anyagilag, hogy évekig addig nem is is-
mert társaim támogattak? Sokat. Nem 
csak pénzzel. Most írjam le, hogy a csapat 
egy része a Millában kezdett? A többiek 
meg szakszervezeti vezetők voltak. Rend-
védelmisek. Meg vegyészek. Hogy négy 
társelnök volt? Aztán kettő? Aztán meg 
már csak egy? (A jelenlegi elnök…A szerk.) 
Hogy nem is ismertük egymást? Hogy 
jól láttuk mit kell tenni, de ma már nem 
mernék belevágni? Hogy volt Bohócfor-
radalom? Meg operaházi tüntetés? Hogy 
be kellet volna menni, de nem mentünk 
be? (Az Operába, a Viktorhoz. A szerk). 
Hogy elrontottuk? Sokszor. Hogy nem 
tudtuk mit is cselekszünk? Hogy jót akar-
tunk és sokszor jót is csináltunk? Hogy 
miattunk csinálta meg a Fidesz a béke-
mentet? (2012. március. A szerk.) Hogy 
mi is tettük nevetségessé? (Két sör után 
mindig előjön, unalmas sztori. A szerk.) 
Hogy vidéken is kifütyültük Orbán Vik-
tort?  Hogy kitaláltuk az Demokratikus 
Ellenzéki Kerekasztalt 2012–ben? (De 
elrontották. A szerk.) Hogy csináltunk 
pártot más szervezetekkel? (Együtt párt,  
Bajnai Gordon vezetésével. A Szoli kiszállt 
2015–ben, a párt kiesett a Parlament-
ből 2018–ban. A szerk.). Hogy balról 
jöttünk, aztán középre kerültünk? Hogy 
aztán újra megtaláljuk a hangunkat? És 
megint parlamenti szervezet legyünk 
2018–ban? Hogy még abban az évben, 
szereztünk egy polgármesteri helyet Bu-
dapesten a 15. kerületben? Ahol most ép-
pen háború van? Most írjak arról, hogy a 

szervezetünk bár nagyon megsínylette az 
elmúlt 8 évet, de azért még mindig van? 
Hogy ételt osztunk a Blahán 5 éve? Hogy 
Szolnok megye jó részén mi vagyunk a 
Vöröskereszt? Hogy elkezdtünk dolgozni 
a Munkások Újságával? Meg a Nyugat.
hu –val? Meg a Debrecínerrel (szombat- 
helyi és debreceni független hírportálok. 
A szerk.)? Írjak arról, hogy a parlamenti 
munka, érdekes, nehéz, és kurva fárasztó 
is? Hogy néha elegünk van? Magunkból? 
Az egészből? A butaságból? A provincia- 
lizmusból? A szűklátókörűségből? A sem-
mire sem figyelésből? Az arroganciából?  
A lenézésből? A ”mi nem mondjuk meg 
mit képviselünk, mert oldalak felett ál-
lunk” című nettó baromságról? (Igen El-
nök úr, erről kéne írni végre már valamit, 
mert tényleg nincs két oldal, és még fénykép 
is kéne ugye…. A szerk.)

Nem. Nem és nem. Inkább írok er-
ről az országról. Erről a tehetséges, nyu-
godt és kiegyensúlyozott országról. És a 
benne lakó emberekről. Akiknek igen- 
is van családjuk. Vannak barátaik. Van 
véleményük is, el is szokták mondani. 
Az országról beszélek, és annak lakóiról, 
akiket nem érdekel, hogy török van-e 
itt vagy tatár. Akik mindent túlélnek. 
Akik félszavakból is értik, egymást. Akik 
segítenek egymáson. Sokszor. Sokat. Nem 
azért mert kell, hanem mert ezt tanulták 
a szüleiktől. Írok arról, hogy mi bízunk 
bennetek. Nagyon. Tudjuk, hogy nem 
hülyültetek meg. Tudjuk, hogy sokat dol-
goztok. Hogy nem adjátok fel. Hogy nem 
mentek el. Tudjuk, mert mi sem adjuk 
fel és mi sem megyünk el. Nem lakunk a 
belvárosban. Nem is tanultunk elit egye-
temeken. Nem kaptunk lakást, kocsit, 
egzisztenciát ajándékba a családunktól. 
Nem tanultunk külföldi elit egyetemeken, 
hogyan kell szociálisan érzékenynek len-
ni. (Elnök úr így született, tudjuk. A szerk.)  
Nem tanultuk meg 20 éves korunkra, 
hogyan kell kiszorítani másokat a tár-
saságból, megalázni másokat, kiröhögni 
másokat, észre sem venni másokat. Velünk 
csinálták ezt. Sokszor. Sokan. Játékból. 
Rutinból. Zsigerből. Figyelmetlenségből. 
Gőgből. Jószándékból. Beidegződésből. 
De mára már ez nem érdekes. Felnőttünk. 
Megerősödtünk. (Lélekben. A szerk.)
Már nem érdekel minket az úri szalo-
nok gúnyos lenézése. Már nem akarunk 
ott lenni. Már nem akarunk megfelelni. 

Mi itt akarunk élni. Veletek. Nem mások 
kárára, nem mások ellenében. Normálisan 
akarunk élni. Jól akarunk élni. Biztonság-
ban akarunk élni. (A kormányunktól. A 
szerk.). Azt akarjuk, hogy gyermekeink fej- 
lődjenek, tanulhassanak, dolgozhassanak, 
szerethessenek. Szabadon. Azt akarjuk, 
hogy több legyen a közös ügyünk. Hogy 
ne párszázezer ember éljen jól, sokmillió 
kárára, hanem azt akarjuk, hogy sokmillió 
boldoguljon könnyebben.  Miközben akik- 
nek jól megy, fizessenek több adót. Mi 
pedig keressünk jól. Azt akarjuk, hogy 
legyen társadalmi szolidaritás. Hogy ne 
csak beszéljünk róla, hanem csináljuk is. 
Közösen. 

Sokan mondják persze, hogy kár a 
gőzért. Ezt nem lehet megcsinálni. Én 
nem így látom. Én úgy látom, hogy egy 
életünk van. Ezt persze le lehet élni úgy 
is, hogy lehet, ülünk a tévé elött, folya- 
matosan ismételgetjük, hogy ez így nem fog 
menni, nem fog sikerülni, nem lehet meg- 
csinálni. Lehet kockázatot nem vállalni. 
Lehet végignézni, hogy elmegy a gyerek, 
az unoka, a feleség, a férj. Az élet. Persze. 
Lehet. De nekünk nem szabad ezt ten-
nünk. Ezzel csak azoknak segítünk, akik 
a mi munkánkból élnek. Nem. Kezdjünk 
el végre élni. Szerveződni. Közösségeket 
építeni. Lakótelepen és falun. Védjük meg 
egymást. Járjunk koncertekre. Moziba, 
színházba. Menjünk kirándulni, szívjunk 
friss levegőt és ne adjuk meg az örömöt, 
hogy szomorúnak lássanak minket azok, 
akik a mi munkánkból élnek. Ne hagy-
juk, hogy lenézzenek minket. Ne enged-
jük, hogy kizárjanak minket az ország 
ügyeiből. Harcoljuk ki közösen a normá-
lis munkakörülményeket, az emberhez 
méltó bánásmódot (Igen, mindenkinek.), 
a jobb fizetést, a jobb egészségügyet, a 
normális oktatást. Harcoljuk ki közösen, 
hogy a nyugdíjunk, ne csak vegetálásra 
legyen elég. Harcoljunk azért, hogy mire 
nyugdíjasok leszünk, ne élő fizikai – lel-
ki roncsok legyünk. Harcoljunk együtt 
egy olyan országért, ahol nem az állami-
lag támogatott gazdagok járnak jól, ha-
nem leginkább a dolgozók.  Harcoljunk 
egy olyan országért, ahol van Szabadság, 
Egyenlőség és társadalmi Szolidaritás.  
Jöttök?
Gyertek!

Székely Sándor 
 

független országgyűlési képviselő
Magyar Szolidaritás Mozgalom
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BELFÖLD / INTERJÚ 

„Ha van összefogás, akkor van eredmény is”
Amerikai akciófilmbe illő jelentek és cseles 
megoldások jellemezték a Hankook-gyár 
márciusi sztrájkját. Milyen hozadéka 
lehet a rabszolgatörvénynek az ágaza-
ti szakszervezetek számára, igaz-e hogy 
minden rosszban van valami jó?  Interjú 
Székely Tamással, a VDSZ elnökével.
 
 
MUON: A Hankook-gyárban 10 napig 
sztrájkoltak a munkavállalók. Az Au-
di-gyárban egy hétig, így rekordot 
döntöttek a Hankook dolgozói.  Értékel-
né az egész folyamatot?
 
Székely Tamás (Sz.T.): - A Hankook-
nál lezajlott sztrájk a VDSZ 116 éves 
történetében valóban példátlan. De 
Magyarországon ennél már volt hosz- 
szabb, azt a vasutasok szervezték. Ami az 
egész folyamatot illeti, én elképesztőnek 
tartom. Különösen azért, mert a cég ki-
jelölt tárgyalófele kergette a dolgozókat a  
sztrájkba. Ugyanis február 14 óta – 
amikor elkezdtük a bértárgyalást – már-
cius 20-ig semmi érdemi reakciót nem 
kaptunk.  Az a munkavállalói összefogás, 
amit tapasztaltam a gyárban példaértékű. 
Az is tény, hogy a cég vezetése mindent 
elkövetett a munkások befolyására, és 
megfélemlítésére. Ennek ellenére a dol-
gozók 10 napon át kőkeményen kitar-
tottak. Egymást buzdítva, erősítve adták 
át a műszakokat. Olyan élményt adtak 
egymásnak, amit senki sem vehet el 
tőlük.
 
MUON: A kormány kiemelt stratégiai 
partnere, a Hankook Tire Magyarország 
Kft. A cég évek óta folytat küzdelmet 
a szakszervezeti szerveződések ellen. 
2008-as bírósági döntés előtt illegálisan 
kellett működnie az érdekképviselet-
nek, amelynek a működését ezután is 
igyekezett szabotálni a gyár vezetése. 
Mennyire változott meg a helyzet a 
bírósági döntés után?
 
Sz.T.: Nagyon sok bírósági eljárás volt 
az elmúlt 12 évben. Még sajtópert is 
indítottak ellenem. De érdemben a 
szakszervezettel szemben nem tudtak 
semmit tenni. Tény, hogy voltak a meg- 
alakulás óta a szakszervezet tagságában 

és vezetésében hullámok, de nem lehetett 
végérvényesen kilúgozni a VDSZ-t a gyár-
ból. Mostanra annyiban változott a helyzet, 
hogy többen vállalják arccal a szakszervezeti 
tagságot és a sztrájk sikere is azt mutatta, hogy 
van értelme az érdekképviseleti munkának. 
Én nagyon remélem, hogy 2019 tényleg egy 
új fejezet lesz a két szervezet életében.

MUON: A kormány mennyire volt kon-
struktív a tárgyalások során?
 
Sz.T.: Semennyire. Ugyanis nem avatko-
zott bele. Megmutattuk, hogy a stratégiai 
partnerség ellenére is lehet a munkavál-
lalók akaratát érvényesíteni, ahol ott a 
VDSZ.
 
MUON: Mi volt az a töréspont, amikor 
a gyár vezetése úgy döntött, hogy a 
kifárasztás helyett inkább leül a tár- 
gyalóasztalhoz? A folyamat része volt, 
hogy a dél-koreai nagykövet is meg-
szólalt az ügyben?
 
Sz.T.: Biztos vagyok benne, hogy a 10 
nap nem csak a dolgozókat fárasztotta, 
de a cég veszteségét sem lehet a szőnyeg 
alá söpörni. Folyamatosan üzentünk a 
nyilvánosság előtt hazai és nemzetközi 
szinteken, hogy nem kéne ezt így foly-
tatni. Valószínűleg lassan, de eljutott a 
cég vezetésének tudatáig, hogy náluk 
van a labda. Ebben biztos vagyok, hogy 
a nagykövetség üzenete is benne van, 

mint a piacnak címzett üzeneteink is. Az 
igazi forduló pontot az jelentette, hogy 
kikerülve a magyar felet – a korábban 
elszigetelt – koreai vezetést cselesen, de 
elértük. Attól a pillanattól kezdve 24 órán 
belül megállapodtunk.
 

MUON: Miért cselesen kellett elérni a 
koreai vezetést?
 
Sz.T.: Mert eleinte mindent elkövettek, 
annak érdekében, hogy ne lehessen 
velük közvetlenül tárgyalni. Február 
14-től csakis kizárólag magyar ajkúak-
kal tárgyaltunk. Pontosabban próbál-
tunk tárgyalni. A kétórás figyelmeztető 
sztrájkot követően azt gondoltam csak 
lesz egy érdemi képviselő. De nem volt.  
A sztrájk második, harmadik napján 
amerikai akciófilmbe illő módon tűn-
tették el az igazgatót előlünk. A helyzet 
viszont kényszert szült. Muszáj volt ér-
demben valakit a koreai vezetés részéről 
leültetni, mert még most is folyna a  
sztrájk.
 
MUON: Az Audi-gyárban a szakszer-
vezetnek sikerült a tagságát is bővítenie. 
A Hankook esetében is ez elmondható? 
Egyáltalán az ágazati szakszervezet 
esetében, így a VDSZ esetében a tag-
létszám bővülése egy ilyen folyamat 
után mennyire változik, változhat?

Székely Tamás  
a VDSZ elnöke
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Sz.T.:  1000 fővel bővült a szakszerveze-
tünk. Ma már több mint 1700 fős tagsá-
gunk van Dunaújvárosban, ami nagy 
erőt jelent, hiszen ezt több mint 50%-os 
szervezettséget eredményezett. Egészen 
biztos vagyok benne, hogy a VDSZ ed-
digi tevékenységét tovább erősítette ez a 
sztrájk, ami természetesen a taglétszám 
megerősítését is jelentheti. A VDSZ a 
szakszervezeti palettán egy igen jó brand. 
De nem csak a Hankook esetében kel-
lett erősebb hangot megütni az elmúlt 
időszakban. Ott van a TEVA esete is, ahol 

Debrecenben tüntetést szerveztünk, és 
ott is megállapodás zárta a csatát. A 400 
órás túlórával kapcsolatos események 
– bárki bármit mond – szakszervezeti 
siker, mert ahol ott vagyunk nincs szó az 
alkalmazásáról. Sikerült megegyeznünk 
ebben, de ehhez kellett a demonstratív 
erő is.
 
MUON: A jövőre nézve milyen pozitív 
hozadéka van egy ilyen hosszú, sikeres 
sztrájknak? 
 

Sz.T.: Többek között ezzel is, és az ed-
digi szakszervezeti akciókkal be tudtuk 
mutatni, hogy ahol van szakszervezet ott 
lehet és érdemes küzdeni. A Hankook 
sztrájkban megmutattuk mit is jelent a 
VDSZ. A hétköznapi dolgozó most érez- 
hette, láthatta, hogy ha van összefogás, 
akkor van eredmény is. Ezt kell a lo-
bogóra tűzni. 

K.R.

A budapesti önkormányzati választást 
meg lehet nyerni. Nagyon. Mára egyér-
telmű, hogy a Fidesz leányvállalatként 
működő LMP, és Budapesen a valódi 
népnemzeti-keresztény szélsőjobboldal felé 
tájékozódó táborral rendelkező Jobbik 
nélkül kell ezt tenni, mert ők kinyilvání-
tották, hogy külön indulnak. Lelkük rajta. 
De a számok azt mutatják, hogy nélkülük 
is lehet győzni Budapesten. Ehhez az kéne, 
hogy a rajtuk kívül lévő összes, helyi vagy 
országos civil szervezet, párt együttműköd-
jön az önkormányzati választásokon. Ez 
pedig akkor működhet jól, hogy ha ezek 
a szervezetek egy közös jelölő szervezet-
ben indulnak, vagy azt támogatják. Így 
nyilvánítva ki, hogy nem a pártérdekek 
vezérlik őket, hanem a választók, az em-
berek felé való elköteleződésük, a változás 
iránti alapvető igényük. Az DK, az MSZP, 
a Párbeszéd valamint a Momentum – jel-
lemző módon pártlogika alapján – megálla- 
podtak. Felosztották maguk között Buda-
pest kerületeit. De ebből a megállapodás-
ból kihagytak olyan szervezeteket, melyek 
pedig évek óta bizonyították, bizonyítják, 
hogy a kormányváltásért, illetve Budapes-
ten az ellenzéki győzelemért dolgoznak. 
Pontosan ez az a taktika, ami az elmúlt 9 
évben Orbán Viktort a hatalomban tartja. 
Nem ő az okos. Hanem a baloldal pártjai 
a… Nos ide gondoljon mindenki azt, amit 
akar.
 
A Szolidaritás Mozgalom évek óta a 
kormányváltásért dolgozik. Teszi ezt ab-
ban a környezetben, amilyen ma van Ma- 
gyarországon. Igyekszünk azokkal koo- 
perálni, akikkel lehet. Csak pár példa az  
elmúlt évekből, hónapokból, hetekből: 
Ilyen volt a kvóta kampány után tartott, 

általunk kezdeményezett 2016-os közös 
tüntetés a Blaha Lujza téren. A Majtényi 
László nevével fémjelzett köztársasági elnö-
ki kampány, ahol a Szolidaritás Mozgalom 
elérte, hogy az ellenzéki pártok – a Jobbik 
kivételével – közösen állítsanak köztársasá-
gi elnök jelöltet Áder Jánossal szemben.  
Ilyen volt a 2018. őszi XV. kerületi kampány, 
ahol a Szolidaritás és Ráte jelöltjét támogat-
ták a baloldali pártok (az LMP és a Jobbik 
nem), és sikerült is megállítani a Fidesz 
további pozíciószerzését.

Idén tavasszal – egyedüli civil szervezetként 
– beszálltunk az ország első előválasztásá-
ba, Karácsony Gergőt támogatva. Egyelőre 
még mindig azt gondoljuk, helyesen tettük. 
A mostani EP-kampányban van olyan 
kerület, ahol mi adunk kitelepülő pultot az 
egyik pártnak. A másiknak meg embert is, 
mert nemhogy pultja nincsen, embere sem. 
Budapesten…Az előzőek miatt akár meg is 
sértődhetnénk, elkezdhetnénk szidni a pár-

tokat, beállhatnánk akár Puzsér mögé is. 
Csinálhatnánk a fesztivált a kormánypárti 
médiában. Vádaskodhatnánk.

De mi azt gondoljuk, hogy az országunk 
és benne Budapest, sokkal fontosabb a mi 
egónknál, a mi vélt vagy valós szerveze-
ti érdekeinknél. Ezért arra kérjük azokat 
a pártokat, akik a napokban megegyeztek 
egymással a közös indulásról, hogy egyez-
tessenek azokkal a civil szervezetekkel, akik 
jelzik az önkormányzati kampányban való 
részvételi szándékukat. Valamint, hogy 
közösen alakítsunk egy jelölő szervezetet, 
melyben közösen indulhatunk. Buda-
pestért. Az országunkért.

 
Székely Sándor

 
független országgyűlési képviselő

Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke

Győzni akarunk! - nyílt levél az ellenzéki pártokhoz

Kiszámolós
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„A nap 24 órájában dolgozni kell, csak így lehet legyőzni 
a jelenlegi kormányt” – interjú Dr. Czeglédy Csabával.

Dr. Czeglédy Csaba

A baloldal lehetőségeiről, kitörési pont-
jairól és az összefogásról is kérdeztük a 
szombathelyi politikust
 
MUON: Néhány héttel ezelőtt azt mond-
ta egy fórumon, hogy a Fidesz hatalma 
demokratikusan megdönthető. Hogyan?
 
Dr.Czeglédy Csaba: Jogászként hiszek ab-
ban, mást nem is mondhatok, hogy igen a 
Fidesz demokratikusan leváltható, még-
pedig az alkotmányozó nemzetgyűlés-
sel. Ha Fidesz hatalma most megszűnne, 
nem tudnánk összeállítani egy kormányt 
sem. Ezért lenne szükség az alkotmá- 
nyozó nemzetgyűlésre. Az én olvasatom-
ban ennek az lenne a lényege, nyilván ezt 
demokratikus keretek között leghama- 
rabb 2022-ben valósulna meg, hogy min-
denki, aki szeretné ezt a korrupt, mindent 
megmérgező Fideszt leváltani, felállna a 
Fidesszel szemben azt mondva a válasz-
tóknak, hogy ez most egy alkotmányozó 
nemzetgyűlés lesz. Ezzel visszatérünk a 
1988-89-es eszmékhez. Elfogadunk egy 
társadalommal megvitatott új Alkot-
mányt, lenne egy új választási törvény, 
lenne egy ténylegesen a törvénynek 
alárendelt és nem a Fidesz hatalmát 
kiszolgáló új választási bizottság, és he-
lyi választási bizottságok. Ez utóbbi azért 
fontos, mert a Fidesz az önkormány-
zati többség megszerzésével ezeket is 

einstandolta.  Tehát a választóknak azt 
mondanánk, hogy ezekre a feladatokra 
szövetkezünk, ezek azok, amelyek a 
szükségesek ahhoz, hogy a demokra-
tikus alapok helyreálljanak. Ameny- 
nyiben az alkotmányozó nemzetgyűlés-
ben résztvevő pártok megvernék a Fi-
deszt, és az előbb említett feladatokat 
elvégzi – számításaim szerint ez kb. fél év 
– ezek után lehetne kiírni egy új válasz-
tást, amin már a pártok külön-külön 
indulnának, és amin a saját eszméi, 
ideológiája és elképzelései alapján 
mérkőzne meg egymással.  Ebben van és 
kell is, hogy legyen szerepe a Jobbiknak 
és az LMP-nek.
 
Ami Szombathely esetét illeti. Az ön- 
kormányzati választásokat nem lehet 
uniformizálni hiszen, ami működik Mis-
kolcon, Nyíregyházán, az nem biztos, 
hogy működik máshol is. A helyi sajá-
tosságokat figyelembe kell venni. De mi-
vel Szombathelyen nincs LMP és a Jobbik 
elárulta szavazóit nekünk az a feladatunk, 
hogy az 5 évvel ezelőtti Jobbikos sza-
vazókat megszólítsuk. Ami az összefogást 
illeti: kell, hogy a Fidesszel szemben egy 
kihívó legyen, hiszen ez már működött 
Veszprémben is, amikor Kész Zoltán 
megverte a Fideszt. De hangsúlyozom, ez 
nem egy csodafegyver, ez nem egy elixír, 
ami mindenre megoldást jelenthet.

MUON: Említette, hogy a Jobbik sza-
vazókat meg kell szólítani, de mi a hely- 
zet a bizonytalanokkal?
 
Dr. Cz. Cs.: - Annyira szétaprózódott az 
ellenzék, hogy ez növelte a bizonytala-
nok számát. Ennek lehet megoldása az 
összefogás, hiszen egy jelölőszervezetre 
kell szavaznia a választónak. De ettől 
még egy önkormányzati választáson meg 
kell szólítani a polgárokat. Tudni kell, 
mi foglalkoztatja őket. Mindenkit - füg-
getlenül attól kire szavazott vagy sza-
vaz - a haladás érdekel, hogy a felesége  
adott esetben a babakocsival hogyan tud 
közlekedni, hogy a szemetet elviszik-e.  
Az önkormányzati választásokon a hely- 
béliek arra fognak szavazni, aki ismeri a 
mindennapi gondjaikat, problémáikat. 
Látni kell, hogy 22 ezer Fidesz szavazó 
van Szombathelyen, miközben a bal- 
oldalnak 13-14 ezer fős a szavazóbázisa. 
A 2018-as választások bebizonyították, 
hogy a Fidesznek elég nagy az a tábora, 
akiket lehet mozgósítani, és akik elmen-
nek szavazni. Az ellenzéknek is van bázi-
sa, de meg kell őket szólítani, különben 
ősszel ismét a Fidesz győz.
 
MUON: A jelenlegi baloldal megúju-
lására lát esélyt?  
 
Dr. Cz. Cs.: Az MSZP nagy tragédiája 
az, hogy 2002-2006 között nagyon sok 
MSZP helyi szervezeti vezető elhitte, 
hogy eljött a Kánaán, hogy évtizedekig 
fogják vezetni az országot, és elkezdték 
megspórolni a munkát. Nem foglalkoztak 
a tagsággal, a helyi szervezettel. A másik 
probléma, hogy a párt régi káderjei, akik 
még az 1989-es időkben szocializálódtak 
és tudták mi a munka kezdtek kikopni. 
Jöttek a fiatalok az újak, akik életükben 
nem dolgoztak – mint a mostani Fidesz 
emberei -, és gyakorlatilag ez lett egy le-
felé ívelő spirál. Ráadásul nagyon sokan 
kivándoroltak az országból. A Fideszes 
mamelukok pedig trafikot, földet adtak 
a választóiknak, zselléri rendszert hoz-
tak létre a közmunkával. Ami a baloldal 
megújulását illeti, én az örök optimista 
most elég szkeptikus vagyok.
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MUON: Valamilyen kitörési pontnak 
csak kell lennie?
 
Dr. Cz. Cs.: Szombathelyen azért létezik 
a baloldal, mert tartottuk a kapcsolatot 
a választókkal. Nem hagytuk el őket. 
Fontos tisztázni, nem a szavazók fordul-
tak el a baloldaltól, hanem a baloldal, a 
baloldali pártok hagyták magukra őket. 
Szombathelyen ez nem így történt. Dol-
gozni kell, a nap 24 órájában. Ez lehet az 
egyik kitörési pont, munka nélkül nem 
fog menni.
 
MUON: Mi kell ahhoz, hogy ma a bal- 
oldaliság ne egy szitokszó legyen?
 
Dr. Cz. Cs.: Kell ismét egy Gyurcsány 
Ferenc. Ő egy olyan politikus volt 2004-
2006 között, aki szexivé tette az MSZP-t. 
A magyar társadalom nagyon vezérelvű. 
Szüksége van egy vezetőre. Kell egy 
vezér a baloldalon, aki mint egy mágnes 
magához vonzza a választókat. Ez nincs 
most meg, nagyon szétaprózódott a bal- 
oldal. Egy másik kitörési pont tehát az le-
het, ha megtalálják a megfelelő vezetőt. 
Bajnai Gordon jó lett volna, hiszen az 
ellenzéki szavazók többsége elfogadta, 
csakhogy az ő felépítését nagyon elron-
tották.
 
MUON: Az összefogás nem oltja ki, 
hogy egy vezéregyénisége legyen az el-
lenzéknek vagy a baloldalnak? Hiszen 
most úgy tűnik, hogy erre fókuszál-
nak az ellenzéki oldalon, és kényesen 
ügyelnek arra, hogy senki ne nőjön túl 
a másikon. Miközben mindenki a maga 
brandjét szeretné építeni.
 
Dr. Cz. Cs.: Tévedhetek, de szerintem, 
minden tiszteletem ellenére Tóth Ber-
talan nem az vezéregyéniség, aki után 
mennének az emberek, ha azt kiáltaná, 
hogy gyertek utánam.
 
MUON: Gyurcsány Ferenc lehet ez a 
vezér?
 
Dr. Cz. Cs.: Gyurcsány Ferenc a ma-
gyar történelem legnagyobb karaktergy-
ilkosságának lett az áldozata, miközben 
sajnos ő is követett el stratégiai hibákat.  
A baloldaliak számára azonban ő még 
mindig egy hiteles politikus, akárcsak a 
felesége Dobrev Klára vagy az MSZP–ben 
ülő számos politikus. De sajnos nem látom 

azt az embert, aki mögé felsorakoznak 
a választók. És itt térnék vissza arra a 
munkára, amit nem szabad megspórolni 
és az alkotmányozó nemzetgyűlésre. Ez 
utóbbit el kell magyarázni az embereknek 
a leg-kisebb településre is el kell menni, 
mert a Fidesz minden médiumot lenyúlt.  
A megyei lapoktól kezdve a közmédiáig 
mindent. Az emberek pedig csak ab-
ból tájékozódhatnak és el is hiszik, ami 
oda le van írva. Az ellenzéknek tehát 
meg kell dolgoznia az országot ahhoz, 
hogy 2022-ben le lehessen váltani az Or-
bán-kormányt.

MUON: A civil szerveződéseknek, mint 
mondjuk a Szolidaritás Mozgalomnak, 
amellyel elmondása szerint régi és szo-
ros a kapcsolata milyen szerepe lehet 
ebben? 
 
Dr. Cz. Cs.: Rájuk nagy szükség van. 
Mind a Szolidaritás, mind a Márki-Zay 
féle szerveződés olyan embereket tud 
megszólítani, akiket a pártok nem.  
A Szolidaritásnak például Szombathe-
lyen nagyon erős és nagyon komoly a 
társadalmi bázisa és kötődése.  És ebben 
kell a jelenlegi pártoknak megváltozni-
uk. 5 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy 
ne szégyelljük az MSZP-t, a DK-t, az 
Együtt-et vagy a Szolidaritást, mint 
jelölő szervezetet, legyenek  a plakáton. 
Mert mennyire megnyugtató az például, 
amikor a túrázó megy az általa ismert 
kék útvonalon, mégis látja a fákon a kék 
jelzéseket. Nem kell szégyellni a pár-
tokat és adott esetben a Szolidaritást 
sem a plakátokon. Ha Szombathelyen 
elindul egy MSZP-s egy civil szervezet 
jelöltjeként, a választók pontosan tudni 

fogják, hogy ő egy MSZP-s, és szeretnék 
látni a párt logóját.
 
MUON: Közvélemény-kutatás készül 
az ön személyét és a Jobbikot illetően.  
Mi lesz akkor, ha a kutatás eredménye 
azt mondja, hogy a személye nem árt, 
elindul, majd a kampány alatt megint 
letartóztatják?
 
Dr. Cz. Cs.: Nyugodt vagyok. Sokan 
megszólítanak szintén ezzel a kérdéssel, 
de tudom, hogy ártatlan vagyok. Mivel 
most már nem az ügyészség előtt van az 

ügy, amelyről tudjuk, hogy a Fidesznek 
van alárendelve, hanem a bíróság előtt, 
így az ügyészség már nem tud mit kezde-
ni velem...
 
MUON: Vannak annyira függetlenek 
ma a bíróságok, hogy ennek ellen tud-
janak állni?
 
Dr. Cz. Cs.: Igen. Én ebben töretlenül 
hiszek. Ismerem a bírák hozzáállását, 
hiszen sok tárgyaláson voltam, mint 
ügyvéd. Amikor a bíró magára zárja 
a tárgyaló ajtaját és elkezdődik a tár-
gyalás, ott már csak rajta múlik, hogy mi 
történik. Az ügyemre visszatérve pedig 
annyit tudok mondani, hogy mire jogerős 
döntés születik az 8-10 év. Hangsúlyo-
zom nincsenek eltüntetett milliárdok, 
3 és fél év alatt az ügyészség nem talált 
semmit, mert nincs semmi. A bírósági 
eljárás során be fogom bizonyítani, hogy 
nem követtem el szándékos költségvetési 
csalást. 

K.R.
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Németh Angéla 
XV. kerületi polgármester

Ha megy a 15. kerületi jegyző, lesz a kerületnek költségvetése – kormánypárti 
képviselők és társaik ultimátuma Németh Angéla polgármesternek

Ötből ötször mondtak nemet a kormánypárti és “független” képviselők a bérfejlesztésekre és  
szociális támogatásokra - Németh Angéla, a 15 kerület polgármesterének beszámolója.

A XV. kerület 2019. évi költségvetésének 
elfogadását április 9-én immár ötödik alka-
lommal akadályozták meg a kormánypárti, 
valamint a Fideszből és az MSZP-ből koráb-
ban kizárt, azóta függetlenként képviselők. 
Tették mindezt annak ellenére, hogy szám-
talan érdemi egyeztetést folytattunk tavaly 
novembere óta.
  
Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester-
ként végig ott volt ezeken a megbeszélése-
ken, aki a hitelesített jegyzőkönyvek szerint 

egyetlen alkalommal sem emelt kifogást 
a költségvetéssel kapcsolatban, nem élt 
módosító javaslattal vagy kiegészítéssel sem.
 
A február végi testületi ülésen mindezek 
után annak végszavazásakor alpolgármes- 
ter asszony példátlan módon tartózkodott. 
Mivel a másik két ex-fideszes társa és a 
korábban az MSZP-ből kizárt Móricz Esz-
ter is ugyanígy járt el, a Fidesz-frakció pedig 
nemmel szavazott, egy szavazat híján nem 
született meg a költségvetésünk. Mivel al-
polgármester asszony az óta sem adott ma- 
gyarázatot, bizalomvesztés miatt valameny- 
nyi feladat-és hatáskörét február végén 
megvontam. Az egyeztetések nem álltak le 
a jelenlegi és volt kormánypárti képviselők-

kel csakúgy, mint Móricz képviselő asszony- 
nyal. Egyértelmű ultimátumuk a követ-
kező: bármiféle tárgyalás feltétele a jegyző 
felmentése. Lefordítva ez annyit jelent, hogy 
egyáltalán nem akarnak megegyezni, és 
eszük ágában sincs dönteni a költségvetésről.
 
Ezzel a hozzáállással nem a polgármestert 
sértik meg, hanem a kerületi dolgozókat 
és családokat, civil egyesületeket büntetik, 
megfosztják őket a pluszpénztől, a bérfej- 
lesztéstől valamint a cafetéria-emeléstől.  

Ugyanakkor még csak napirendre venni 
sem voltak hajlandók azt az indítvány, mely 
szerint a költségvetés megszületéséig vala-
mennyi képviselő mondjon le a tiszteletdí-
járól. Vagyis amint a saját zsebükről van szó, 
még csak tárgyalni sem hajlandóak.
 
A tét már nem csupán a költségvetés fon-
tos szociális és fejlesztési célkitűzéseinek 
teljesülése, hanem az is, hogy az önkormány-
zat a választásig hátralévő időben maga dönt- 
hessen a pénzéről, a gazdálkodásáról, polgá-
rai sorsáról.
 
Az elmúlt hetekben minden érdemi kor- 
mánypárti módosító javaslatot megfon-
toltunk, ezek 90 százalékát beépítettük a 

költségvetési rendeletünk tervezetébe, sza-
vazatommal is támogattam őket. Mindezek 
ellenére sem változott a Fidesz-frakció és a 
négy független képviselő álláspontja: ismét 
csak nemet mondtak a költségvetésre.
 
Nem vagyok hajlandó ultimátumokról tár-
gyalni, nem lehet zsarolással vagy személyes 
bosszúval, akár életveszélyes fenyegetéssel 
megfélemlíteni!
 
A költségvetés megalkotása a közösség 
érdekében meghozott megalapozott és fe-
lelősségteljes döntést jelent, nem pedig zsa-
rolást vagy személyes alkuk megkötését. 
Ezért nem bocsátom áruba, nem áldozom 
fel a kollégáimat, a munkatársaim nem 
csereszabatosak.
 
Fontos tudni mindenkinek: a kötelező 
önkormányzati feladatainkat - szigorú 
fegyelmezettséggel, de - tudjuk teljesíteni, fe-
lelősséggel gazdálkodva egészen addig, amíg 
a törvényi kötelezettségeinek eleget téve a 
testület vagy - legvégső esetben - a Kormány-
hivatal meg nem alkotja a költségvetést.
 
A további fejlesztések, soron következő vagy 
aktuális intézmény-felújítások, továbbá az 
önként vállalt önkormányzati feladataink, 
így a civil szervezetek, egyházak és sport- 
egyesületek elmúlt években is vállalt támogatá-
sa azonban elmarad. Egészen addig, amíg 
nincs döntés a költségvetésről és nem érkezik 
meg a 2,5 milliárd forint állami támogatás. 
Április 23-án ismét lesz testületi ülés és immár 
hatodszorra tűzzük napirendre azt.
 
A Képviselő-testület tagjaiként mindany- 
nyian a XV. kerületi választóknak tartozunk 
elszámolással: ősszel ők is dönteni fognak – 
megítélve munkánk eredményességét, sza-
vaink és tetteink hitelességét. 
 

 
Németh Angéla 

XV.kerület polgármestere
(RÁTE-Szolidaritás)
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BELFÖLD

Munkások az Orbán-rendszer ellen
„Tőke és Fasizmus jegyesek

Minden külön értesítés helyett.”

József Attila: Farsangi lakodalom (1930)

Egy tőkés kizsákmányoló rendszert csak-
is a munkások tudnak, pontosabban 
akarnak megdönteni – hiszen nekik áll 
mindez érdekükben. Az Orbán-rendszer 
pedig egy velejéig romlott tőkés rendszer, 
amely egyszerre szolgálja a nemzeti 
burzsoáziája és a nemzetközi tőke érde-
keit. Az a különbség az Orbán-rendszer 
és a rendszerváltás után „megszokott” 
más kapitalista berendezkedések között, 
hogy kiépített egy olyan állami populis-
ta autokráciát, amely egyrészt sohasem 
látott mértékben kezdte el támogatni 
(adóforintokkal és jogalkotási eszközök-
kel) a nemzetközi tőkét, mindenek előtt a 
német ipart, különösen az autógyárakat. 
Másrészt pedig elkezdte felszámolni a 
demokrácia maradékait is, persze annak 
a liberális demokráciának a romjain, a- 
mely eleve nem volt képes a rendszerváltás 
után megvédeni a dolgozói érdeke- 
ket. Az Orbán-rendszer új Munka- 
törvénykönyve kiszolgáltatott helyzetbe 
juttatta a dolgozókat, akiknek sztrájk-
hoz való jogát drasztikusan szigorította 
a rendszer és egyúttal durva támadás alá 
vette a munkás-érdekképviselet bástyáját 
a szakszervezeteket. 
 
A rabszolgatörvény és az annak nyomán 
áttört elégedetlenségi hullámai meg-
mutatták, hogy a munkások korántsem 
eszköztelenek, ha jogos követeléseiket 
érvényesíteni kívánják egy jogtipró 
rendszerrel szemben. A dolgozók nem 
csak a tőkés foglalkoztatóik kizsákmá- 
nyolása, hanem egyúttal az azt biztosító 
és megtestesítő Orbán-rendszer ellen 
is harcolnak a munkahelyeken. A tilta-
kozások számos helyen sikert értek el és 
a bérkövetelések egy része megvalósulni 
látszik, de elmaradt az országos áttörés. 
Ennek fő oka az, hogy az autoriterré vált 
Orbán-rendszer ellen nem lehet saját  
szabályait betartva küzdeni (ennek jó 
példája az állami foglalkoztatottak ese- 
tében az elégséges szolgáltatás mértéke, 
mint a munkáltató által alkalmazott, 
törvénybe épített „sztrájktörő”). Újra 
kell tehát gondolni mind az ellenállást 

stratégiáját, mind annak szervezeti hát- 
országát jelentő szakszervezeti rend-szert 
és persze mindennek politikai kibon- 
takozási lehetőséget biztosító baloldali 
pártstruktúrát.

Ami az ellenállást illeti, ott végre 
rá kell arra döbbennie mind a fizikai 
(lásd a rabszolfatörvény elleni tilta-
kozás országos kudarcát), mind pedig 
a szellemi munkásoknak (lásd az MTA 
kutatóhálózatának előbb-utóbb bekö- 
vetkező felszámolását), hogy az Or-
bán-rendszerben nincsenek részsikerek 
és ha a rendszer ad is bizonyos enged-
ményeket, attól még a dupla (nemzeti és 
nemzetközi) kizsákmányolás semmit sem 
fog változni. A rendszer egészével szem-

beni elégedetlenségeket kell összeadni, 
ami igen nehéz feladat, hiszen a rendszer 
folyamatosan az „oszd meg és uralkodj” 
elvét követi, megvásárol, kompromittál, 
leszalámiz. Ez csakis a fizikai és szellemi 
munkásrétegek közötti és azokon belü-
li szolidaritással törhető meg és azzal, 
hogy ha kimondjuk: nem egyezünk ki 
egy kizsákmányoló autoriter rendszerrel. 
Nem szabad továbbá engedni a megosz-
tás legbűnösebb formájának, a rasszis-
ta és idegenellenes kampánynak sem. 
Marx is a „világ proletárjairól” beszélt, 
ami nem azt jelenti, hogy a munkásnak 
ne lehetne nemezti öntudata és fűthet-
né hazaszeretet, de annak felismerését 
igenis jelenti, hogy több köt össze ben-
nünket a máshonnan érkező – tőlünk 
adott esetben még kizsákmányoltabb – 

“Fejétől bűzlik...”

munkással, mint saját tőkés osztályunk-
kal. Ami az ellenállás szervezeti oldalát 
illeti, ott legalább ennyi teendőnk van. 
Az ellenzéki politikának fel kell ismernie 
azt, hogy szakszervezetek nélkül nem 
megy, a szakszervezeti oldalnak pedig be 
kell ismernie azt, hogy minden – egyéb-
ként bizonyára jószándékú – ígérgetés 
csakis politikai kifutással valósítható 
meg – egyébként pedig minden látszóla-
gos eredmény megmarad az Or-
bán-rendszerrel kötött kiegyezés szint-
jén, amely személyes és szervezeti szinten 
is hiteltelenít. A baloldalnak rá kell döb-
bennie az osztálypolitika fontosságára, 
mert csakis egyszerre érhet célt a politikai 
és szociális jogokért folytatott küzdelem: 
szociális jogok nélkül a politikai jogaival 
élő munkás csak arra döbbenhet rá, 
hogy „milye nincs és milye lehetne”, ami 
nagyon keserű kenyér. Sokszor vetik azt 
fel, hogy manapság a munkások jobb- 
oldalra szavaznak, mert úgy érzik, hogy 
a jobboldal ad biztonságot. A baloldal 
(és a szakszervezetek) feladata annak 
felismertetése, hogy az Orbán-rendszer 
nacionalista keretben kínált biztonsá-
ga a rendszerváltás utáni politikai leg-
nagyobb hazugsága: Orbán eladta a 
magyar munkást a multinacionális vál-
lalatoknak és saját hűbéreseinek, illetve 
maga basáskodik az állami alkalmazottak 
felett. Orbán keresztezte a feudalizmust 
és a kapitalizmus legrosszabb (neo-
liberális) változatát és belőlünk a nem-
zetközi és nemzeti tőkének végletekig 
kitett bérrabszolgát csinált, aki belehal 
az egészségügyi rendszerbe, elbutul az 
iskolában és először fog hőgutát kapni 
vagy megfagyni a klímaváltozás okozta 
extrém időjárás következtében.
 
Az a fokú és típusú kizsákmányolás, amit 
az Orbán-rendszer csinál csakis egy au-
toriter rendszerben és az állami erőszak 
bevetésével tartható fenn és nem lehet 
kétséges, hogy egy gazdasági és politikai 
válság minden terhét a dolgozók torkán 
nyomja majd le ez a rendszer, miközben 
pedig a tőkések kényelmesen megvárják, 
amíg elül a vihar.

 
Antal Attila
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GONDOLAT

Nyílt levél a magyar munkásokhoz  
a neohorthysta agymosásról

Tisztelt Barátaim!
 
Az uralkodó osztályok hatalmi elitjei a 
világméretű kisemmizés ideológiai el-
lensúlyozására világszerte ismét naciona-
lista agymosással igyekeznek elcsavarni az 
emberek fejét. Magyarországon is ez a na-
cionalista agymosás zajlik, ahol már 2010-
ben gyakorlatilag megdöntötték az  1989-
90-ben létrejött politikai demokráciát és 
bevezették a tekintélyuralmi rendszert az 
oligarchikus kapitalizmus talapzatán, an-
nak védelmében.
 
Az Orbán-rendszer az új alkotmányában, 
az Alaptörvényében rögzítette, hogy a 
Horthy-rendszer, amely a nácikkal véd- és 
dacszövetségre lépett, azaz a horthysták 
örökösének tekinti magát. Ezek a lelki-
ismeretlen emberek a szocializmus és a 
munkásmozgalom egész történetét krimi- 
nalizálták. A 2010-es tekintélyuralmi for-
dulatot a történelem teljes nacionalista 
„újraírásával” támasztják alá, amely a ma- 
gyarok valamiféle „kivételességét” hirdeti. 
E nacionalista hízelgés sajnos az oligarchi-
kus rendszer veszteseit, megalázott és el- 
nyomott osztályait is – finoman fogalmaz-
va - megérintette.
 
A kormány és propaganda apparátu-
sainak (pl. Terror Háza)  mondanivaló-
ja persze igen egyszerű: „Mi, magyarok 
különbek vagyunk más népeknél, minket 
a történelemben csak sérelmek értek. Ha 
meg mi okoztunk valami sérelmet más 
népeknek, ellenségeink azt mindjárt fel-
nagyítják, érdemeinket meg kicsinyítik, el-
hallgatják, sőt meghamisítják más államok 
és sötét erők érdekeinek szolgálatában. Mi, 
a nemzet igazi képviselői, a Fidesz-hata-
lom (NER) azonban nem hagyja magára a 
népet, megvédjük a magyarokat az idegen 
erőkkel, Brüsszellel, a liberálisokkal, az ide-
genekkel, menekültekkel, migránsokkal, 
Soros (értsd: zsidók) ügynökeivel, a kom-
munistákkal, a kommunista diktatúra sötét 
erőivel szemben.”
 
A nacionalista félrevezetésre egy egész 
rendszer: (ál)tudományos intézetek, min- 
denféle történész bizottságok hálózata épült 

ki az adófizetők pénzén. Ez a hazugsággé-
pezet közvetlen kormányellenőrzés alatt áll 
és csak egy cél lebeg az irányítók szeme előtt: 
a gyűlölet felkeltése annak érdekében, hogy 
a löttyös nacionalizmussal helyettesítsék az 
osztálytudatot, a kapitalizmusból fakadó 
társadalmi ellentétek tudatosítását. 
 
Példának okáért, Magyarországon im-
máron 30 éve gyalázzák a mostanában 
100 éves Tanácsköztársaság emlékét. “A 
dicsőséges 133 napból” már régen a “gyászos 
emlékű Tanácsköztársaság” lett, mint az új 
emlékezet-politika kiindulópontja.   A neo-
horthysta rendszer ideológusai, legyenek 
konzervatívok vagy li- 
berálisok szinte ki- 
vétel nélkül mind el- 
utasítják a Magyar- 
országi Tanácsköztár- 
saság összes progresz- 
szív üzenetét, úgy tesz- 
nek, mintha ilyenek 
nem is lettek volna. 
Mintha csak 100 évvel 
később is bizonyítani, 
sőt ünnepelni akar-
nák: a nacionalizmus 
legyőzte a szocializ- 
must. A mai szerzők 
többsége a magyar és általában az eu-
rópai tanácsköztársaságokban nem a tő- 
kés rendszer addigi legvéresebb, legin-
kább embernyomorító válságából, az I. 
világháborúból való kilábalás, népi kiút- 
keresés, a népi önrendelkezés és ön- 
igazgatás történelmi kísérleteit, a kapita- 
lizmus áldozatainak lázadását  látja, ami 
valójában volt.  Hanem vérgőzös fantaszták 
idegen zsoldban álló csoportjainak dik-
tatúrájaként festi le azt. Horthy fehérterror-
istáinak gyilkosságait elhallgatják, bűneiket 
bagatellizálják.   
 
A miniszterelnök egyenesen nagy állam-
férfit farag Horthy Miklósból. Tankönyvek-
ben népszerűsítik alakját. Abból a Horthy-
ból faragnak „nagy államférfit”, aki Hitler 
kérése nélkül támadta meg a Szovjetuniót 
mindjárt a hitlerista támadást követően. 
Horthy 1944. március 19-én Magyarország-
nak a náci Németország általi megszállását 

fedezte, hiszen minden ellenállást leszerelt, 
pedig le is mondhatott volna…
 
De hát Horthy akkor sem mondott le, 
amikor német nyomásra kormánya és ál-
lamapparátusa nekikezdett a holokauszt- 
nak…Végül is a Horthy-rendszernek a 
II. világháború idején mintegy egymillió 
magyar áldozata volt, s akkor még nem 
említettük azokat a tíz- és százezreket, 
akik a magyar megszálló csapatok szov-
jet áldozatai voltak 1941 és 1944 között. 
A náci Németország és a Horthy rendszer 
szolgálatában ezek a magyar csapatok 
több mint 200 ezer szovjet állampolgár le- 
gyilkolásában segédkeztek, részvettek 
a szovjet területen folyó holokausztban 
is, szovjet lányok, nők tömegeit erőszakol- 
ták meg és fosztották ki szovjet tele- 
pülések százait.

 

Ma minderre fátylat borítanának a re- 
zsim ideológiai és propaganda appa- 
rátusai fizetett vagy önkéntes lakájok 
egész seregével. Az etnonacionalista, anti- 
kommunista, antihumanista  történelem-
hamisítás, a munkásmozgalom történe-
tének meghamisítása, saját elődeik tör-
ténetének elvétele, ismétlem, egyetlen célt 
szolgál: az osztálytudatosság helyébe az 
uralkodó osztályoknak megfelelő naciona-
lista  „osztálybékét” hirdeti, amely szerint 
ellenségeitek nem idehaza van, hanem va-
lahol határainkon kívül, a megfoghatatlan 
„idegenekben”, romákban, zsidókban, me-
nekültekben…
 
Barátaim, ez a színtiszta igazság. Ne hall-
gassatok a hamis prófétákra!  

 
Krausz Tamás

történész

Félj a jövőtől, mert a múlt visszatér
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Születés Budapesten

 
Halva született a buszon. A soför nem állt meg, mert a menetidőt tartani kell. Budapest nem állhat meg. A busz 

nem állhat meg. A nő elájult. Az utasok elöl beszélgettek. Hátul, ahol a szülés történt, próbáltak segíteni, de azért 

arra vigyáztak, hogy ne legyenek véresek. Munkába nem lehet véresen menni. Fiú lett volna amúgy. Szép és 

okos. Apja egy sebészorvos volt. Ha ott lett volna, megmenthette volna. De nem volt ott, mert a felségével nyaralt 

valahol a Bahamákon. A busz hátulján szülő nő, boltban dolgozott. A második megállóra magához tért. Sírt egy 

kicsit, majd egy néni segítségével rendbe hozta magát. A következő megállónál a felnyomakodó utasok félre lök-

ték. Később leszállt. Még elment dolgozni. Lenyomta a műszakot. Aztán már nem látták többé.

Eszes Péter

Százsszavas írások

Lilike
 
Lilike 1914 –ben született Budapesten. A családnak volt egy vaskereskedése. Abból éltek Elvették a nácik ’44 –ben. 

Sanyi bácsi visszaszerezte 45 –ben. ’49–ben a kommunisták is elvették. Lilike elment egy Otp –be dolgozni. Egy 

bányász volt a fiók vezető. Hát súgott neki. De az nem bírta a streszt. Visszament hát bányászni. Lilike maradt. Aztán 

’88 –ban lett egy trafik. Nem egy nagy cucc, egy bódé egy lakótelepi buszmegállóban, de azért mégis. Saját. Jó volt 

megint. Az egész család abból élt. Lilike meghalt 2012 március 10 –én. A trafikot még abban az évben bezáratták 

mert rájöttek, hogy zavarja városképet. Jó, hogy nem élte meg.

Eszes Péter

Régen
 
Pontosan találkoztak a Moszkva téren. Lementek a Kétlyukú borozóba. Itták a borzalmas bort szódával, 

meg egy-két kommersz pálinkát. Mire bezárt a hely, már részegek voltak. Átmentek pestre. Felgyúj-

tottak pár kukát, meg összeverekedtek pár másik, gyanús alakkal. Aztán elmentek csajozni a Fekete 

Lyukba, ami önmagában lehetetlenség volt. Már nekik. Aztán, valahogy hazamentek. Vasárnap ebéd. 

Hétfőn meg a suli. Egész héten várták a Szombatot. Régen ilyen volt az Élet.
Eszes Péter

Dinnye
 
Minden szombaton mentek kézilabda meccsre a Boráros térre. Csepeli srácok, meg egy Erzsébeti. Kemények 

voltak, és csórók. Betonon edzettek, minden héten kétszer - háromszor. Télen a Papírgyárban, egy büdös csar-

nokban. Olyan büdös volt, hogy néha elhányták magukat. De most nyár volt. Kitalálták, hogy lopnak dinnyét a 

piacon. Hát loptak. Megették. Az erzsébeti fiú nem evett a dinnyéből. Mit szól majd a Fater? - gondolta. Meccs 

után, az öreg vitte haza kocsival. Mondta neki a dinnyét. Mire az öreg nevetve: Te is ettél belőle? Nem, mondta 

a srác. Nem baj, mondta a Fater. Majd legközelebb. A fiú félrenézett. Soha többet nem evett dinnyét.

Eszes Péter




