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A GONDOLKODÓ EMBER

A nemrégiben nyilvánosságra került
PISA-felmérés adatai, valamint a magyar kormány által annyira jelentősnek minősített nemzeti konzultáció
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy iskolaérett majd lediplomázott állampolgárainkat nem gondolkodásra képezik ki. A számítógépes tesztgyakorlatok és előre gyártott válaszlehetőségek nem a szövegértés és körülményekhez történő alkalmazkodás
fejlesztését segítik elő, hanem a mechanikus cselekvés megvalósulását.
Vagyis olyan munkavállalókat teremt a mai oktatáspolitika, akik végül
csak egy magadott gomb megnyomásával elégítik ki a rájuk rótt feladatokat. Esetleg a rakétaindítást… És mi
történik akkor, ha a gomb nem működik?
A matematika és a formális logika törvényszerűségei szerint azonos körülmények között mindig azonos eredménynek kell születnie. Ezt
szajkózhatják az iskolában. A dialektikus logika pedig arról szól (na-

gyon leegyszerűsítve), hogy a körülmények (adatok) változása esetén az
eredmény vagy következtetés mindig eltérő! E tényezők felismerése és
alkalmazása pedig általános műveltséget és gondolkodási képességet jelent. Ez különbözteti meg az emberi agyat és működtetését az állatétól!
A folyamatok végrehajtás előtti átgondolása, a következmények felismerése és az ezek figyelembevételével végzett tevékenység. Röviden: a
tervszerűség!
Ha a cselekvést a főnök parancsai, az állam rögeszmésen ismételt előírásai determinálja, az ember pusztán végrehajtó gépezetté
válik. A nemzeti konzultációk központilag megfogalmazott lehetőségei pont ezt a célt szolgálják. Néhány elem néhány érdekelt általi
kiemelése nem azonos a társadalmat érintő összes probléma megjelenítésével, a ránk erőltetett mesék
és a tapasztalt valóság összevetése
nélkül helyes út nem választható!

De a választásokat gépekkel is
meg lehet nyerni!?
Annak idején nagy vitáim voltak
az ideológusokkal, akik szerint a szocializmusban nem létezik egyszerű
újratermelés, csak bővített. Ez lehet,
hiszen ez a cél, de ettől még az egyszerű újratermelés fogalma létezik és
figyelembe veendő, hogy megállapítható legyen: a más valóban több-e.
Mi történik például a kitermelt ásványvagyon pótlásával? És azóta a
környezetvédelem általános problémává szélesült. Ami elpusztul, a következő ciklus elején már nem áll
rendelkezésünkre!
Olyan embereket kellene tehát
nevelnünk, akik nem uralkodó sablonok, hatalommániás szélhámosok
követői és a „piaci viszonyok” kárvallott rabszolgái, hanem alapos szellemi felkészülés után képesek megváltoztatni a megrendült világ jövőképét.
Szebeni András
ügyvezető főtitkár

A századik évfordulón
2017 – akár szereti a mai hivatalos sajtó, akár nem – a nagy oroszországi forradalom 100. évfordulójának éve volt.
A világ minden táján megemlékeztek
róla – a magyar értelmiségiek is. Legfeljebb az 1873-ban alapított „szociáldemokrata napilap” feledkezett el róla.
A különböző megemlékező fórumok, melyeken Társaságunk is részt
vett, bekapcsolódott abba a vitába,
mely a puccsot kiáltók és a változás radikális voltát kiemelők között
zajlott. Mi is azon a véleményen vagyunk, hogy a Nagy Október alapjaiban rengette meg a világot a mélysötétségben tartott tömegek óhajának
állami törvényekké emelésével. Nem

puccsisták „külföldről támogatott”
akciója (ahogy ezt a mai aktuálpolitika láttatni kívánja), hanem a végsőkig züllött cári hatalom és a világháború szörnyűségei ellenében
létrehozott munkás- és katonatanácsok teremtménye. A békedekrétum,
a termelőeszközök köztulajdonának
kimondása, a termelési folyamatok
állami szintű szabályozása, a sok kis
önérdekű magántulajdon folyamatos
„piaci” háborúskodásának felszámolása korábban soha nem látott változásokat hozott létre az emberiség
történetében. Ez a folyamat tette lehetővé a „centrum országok” területén – legelőktől vagy rőzsegyűjtéstől

történő megfosztás helyett – a kizsákmányolt munkásrétegek „népjóléti”
szintű ellátását a tudományos-technikai forradalom végrehajtása (és az
imperializmus akkori korszakában
kialakult nácizmus legyőzése) érdekében, valamint a gyarmati jellegű
világhatalom felszámolását.
Függetlenül attól, hogy később
milyen tévedéseket követett el a politikai jelszavak hatalmi mámorrá torzításával.
Ma is valljuk, hogy a széleskörűen megalapozott, az önszerveződések
eredményeit is figyelembe vevő gondolkodó tervszerűség lehet csak a társadalmi fejlődés további hatóereje.
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MAMELUKOK BIRODALMA
Még az elmúlt rendszerben (kb. 40
esztendővel ezelőtt) találkoztam egy
vállalati alapszabályt rögzítő háttérközleménnyel egyik osztályvezető
tárgyalópartnerem íróasztala felett.
Körülbelül így szólt: 1.§: A főnöknek
mindig igaza van. 2.§: Ha nincs, automatikusan életbe lép az 1.§.
Akkor természetesen viccnek vettük – bár (miután valójában sokszor
találkoztam vele) éreztük valós hátterét. A mai életfilozófiák többször
emlegetik, hogy az egypártrendszer
alapvetése ilyesmi volt: a közösségi tulajdon kezelési joga az államtól
a párthoz majd a párttól a pártvezetéshez vándorolt – de a tervgazdaságból kifolyólag ezt valahogy túl
lehetett élni. A fentebb említett szabály azonban a rendszerváltáskor tovább szivárgott – s mára nyilvánvaló, hogy a többpártrendszer hatalmi
képviselője ugyanezen elvek szerint
érzi magát egyedüli igazságosztónak.
Körülveszi hát magát azokkal a
kiszolgálókkal, akiknek – a nép eszi,
nem eszi, nem kap mást – csak az a

feladatuk, hogy a szent gondolatokat
szajkózzák reggeltől estig.
Valamikor ezeket az állítólag vásárolt rabszolgákból lett testőröket
egyiptomi szultánok alkalmazták,
akik idővel annyira túlnőttek megbízóikon, hogy saját birodalmat is
alapítottak. Magyarország történelmében Tisza Kálmán bizonyos képviselőtársait, gátlástalan kiszolgálóit
illették a címben megjelölt személyekként.
Egyértelmű, hogy megnyilatkozásaikban a központ akaratától eltérő gondolatuk, elképzelésük nem lehet. Bizonyos esetekben a Numeró 1
is csak azt mondja: „döntés van róla”,
akár húszszor is megismételve – és
a Numeró 2,3 stb. ezt sokszorozza
végtelenségig. Millió példa van rá:
ha mást merne kimondani, a bosszú
karja pillanatok alatt utolérné, elveszítené zsíros állását és áldásosztott,
kiváltságos egzisztenciáját.
Az említett mameluk-csapatnak
saját gondolata nincsen, így tevékenységüknek értéke is nullához kö-

zelítő. Csodálatra méltó, hogy az „ellenzéki” média mégis újra meg újra
nyilatkozatra bírja őket fontossági soruk elővezetése érdekében. Hisz remény sincs arra, hogy logikus vita
során érvek ütköztetésére alkalmas
személyek legyenek. Lásd 1.§!
A közösség, a társadalmat alkotó
munkások, parasztok, szolgáltatók,
értelmiségiek („adófizető állampolgárok”) számára semmiféle új értéket
elő nem állító (csak az állami újraelosztás emlőin nevelkedő) nehéz fiúk
(lányok) 1989-ben már egyszer túlnőttek választóik reményein. A történelmi tapasztalatok szerint ezt ezután is megtehetik – és teszik is! Az
erőszak, önbíráskodási és törvényteremtési jog mellettük áll. Jelszavuk:
az „álmunk az álmunka”, virágzik.
Milyen Napóleon kell hozzá,
hogy birodalmukat az emberi méltóság érdekében megdönthessük?
Szibinyáni

KUTYAVILÁG
Olvasom az újságban, hogy a labdarúgás-mániákus politikai vezetés
„szerencsésen” szép ajándékot adott
Szombathelynek: egy új sportstadiont. „A polgármester az avatóünnepségen beszédében azt mondta, hogy
rendesen viselkedtek, ezért kapták…
Ha egy város rendesen viselkedik,
akkor megérdemli…”
Erről eszembe jutott az a televízióban gyakran megjelenő reklám,
ahol egy kis kutyus lelkendezve szalad elő, hogy jól viselkedtem, jól viselkedtem, megérdemlem a (hirdető által előállított) csemegefalatokat.
Vagy valami hasonló. Vagyis meg-

felelő alkalommal megfelelő helyen
megfelelő módon pitiztem gazdikának.
A cikk írója sem tudta – és én sem
– mit jelent a rendes viselkedés. Persze nagyon fontos, hogy rövid pórázon lehessen tartani az ebet. Ne ugráljon feleslegesen, mert nem lesz hol
játszadozni.
Aztán beugrik egy kép. A budapesti Astoria aluljáróban egy (valószínűleg) hajléktalan férfitárs az ott
forgolódó magyar állampolgárok (s
netán még külföldi turisták) szemeláttára végezte el – nagykabátban és
guggolva – szükségleteit (kicsit meg

nagyot egyaránt) a vízelnyelő rács felett. Ahogy a szobatiszta városokban
sétáltatott ebek szokták a járda szegélyén. Gondolom, ez a 21. század Magyarországának természetes és korszerű velejárója. Európa közepén. A
hanyatló nyugat kicsúfolására.
Jól kinézünk. Mondhatni: kutyába vesznek mindannyiunkat. Ki tudja, hány munkátlan faluban élnek hasonló körülmények között?
Vagy az ellenkezője (ami van)
még jobb, ha kutyába sem vesznek
minket?
Szilas Antal
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EMLÉKEZTETŐ
a Május Elseje Társaság 2017. ködést (Fáklya Klub-sorozat megtarmájus 26-án tartott 28. Országos tása a Marx Károly Társaság szerveGyűléséről
zésében, Baloldali Sziget Fesztivál,
(rövidített szöveg)
évindító bővített januári találkozó,
Szebeni András ügyvezető főtit- május elsejei ligeti rendezvény, MEkár 9 óra 40 perckor megállapította, BAL közgyűlés), részt vett a Munhogy a közgyűlés határozatképes, így káspárt 2006-Európai Baloldal kongüdvözölve a jelenlévőket az Országos resszusán, tárgyalt a norvég alap keGyűlést megnyitotta.
zelőjével (2017.03.08.) a lehetséges
Jelen voltak a csatolt jelenléti ívek támogatásról.
szerinti küldöttek és egy fő örökös
Az elmúlt egy esztendő alatt fotag, továbbá 2 fő vendég.
lyamatos volt a honlap szerkesztéSzebeni András először kérte a se, megjelent két Fáklya szám (2016.
megjelenteket, hogy az előző OGy december, 2017. május) és tervezünk
óta tagokról néma felállással emlé- 2017-ben még két számot. Ezekben
kezzenek meg. Majd átadta a szót fő célkitűzésként a munka értéke szeMoravcsik Attilának, aki a meghívó- rinti elosztás, a Duna-szabályozás
ban jelzett megemlékezést Kádár Já- és Duna-Tisza csatorna-építés, valanos születésének évfordulója alkal- mint a szövetkezetesítés gondolatamából megtartotta. Végül javasol- inak népszerűsítését tartja a legfonta, hogy az Országos Gyűlés leveze- tosabbnak. Ehhez a baloldali szertő elnökének Bedő Jánost szavazzák vezetek összefogását kívánná kitermeg. Jelen lévők a javaslatot egyhan- jeszteni. Nem tűnt azonban sikeresgúlag elfogadták.
nek a zöldség- és gyümölcsfeldolgoLevezető elnök átvette az irányí- zó mobil gépsor elterjesztésére irátást és javaslatot tett az ülés lebonyo- nyult kezdeményezése.
lítóinak személyére. A küldöttek egyKülön napirendként szerepelt a
hangúlag elfogadták a következő sze- beszámoló pénzügyi része, melyben
mélyek megválasztását:
egyetlen pozitívum, hogy a legfon		
Jegyzőkönyvveze- tosabb feladatokat sikerült fedezettel
tő: 		
Arató István
ellátni, mely – tekintettel a tagdíjfi		
Jegyzőkönyv hitele- zetés kedv akadozására, a főbb adosítők: dr. Aggod József
mányozók zömének halálára, a Bal					oldali Alternatíva Egyesület távozáMoravcsik Attila
sára – jórészt saját hozzájárulással
		
Szavazatszámlálók: volt megoldható. Az „1%” adótámoWagner István
gatás is töredékére esett vissza, álla					mi jellegű hozzájárulásra pedig évek
Pöttendi János
óta nem számíthatunk. Ugyanakkor
Ezután került sor a napirendi pon- nyakunkon van az első fokon elmatok megszavazására, amikor jelen lé- rasztaló Zsigmond téri peres ügy végvők a meghívóban szereplő napiren- kimenetele is, miután egyelőre nem
deket változtatás nélkül egyhangúlag jogerősen több mint 800 000 Ft-os
elfogadták.
tartozást vetettek ki Társaságunkra.
Az ügyvezető főtitkár ezt köveDr. Aggod József tiszteletbeli eltően beszámolt az előző Országos nök jelezte, hogy a beszámolót elfoGyűlés óta végzett munkáról. Jelez- gadhatónak tartja, de sajnálja, hogy
te, hogy a titkár megbeszéléseket és az ismert körülmények miatt a korábaz Országos Intéző Bizottság üléseit ban „Heti hetes”-nek nevezett mega szükséges intézendők függvényé- beszéléseket nem sikerült folytatni
ben megtartotta, biztosította a társ ci- és a honlap szintentartása is nehézvil szervezetekkel történt együttmű- ségeket jelent.

Pöttendi János feltétlenül szükségesnek tartotta, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának megünneplését a többi baloldali szervezettel közösen hajtsuk végre.
Andrási László hozzászólásában
a bátonyterenyei szervezet szétesésének problémáit elemezte, ahol a két
aktív szereplő betegsége, a 2014-es
választásokkal kapcsolatos személyi
problémák és a tagdíjfizetési félreértések együttesen vezettek az aktivitás
elvesztéséhez.
Ezután került sor a Felügyelő Bizottság jelentésére, melyet a jelen
lévő tagok írásban megkaptak, további kiegészítést senki sem tartott szükségesnek. Az FB jelentése jelen emlékeztető mellékletét képezi.
Ezt követően került sor az 1.-3.
napirendi pontokkal kapcsolatos szavazásra.
2017/1. sz. határozat:
Az Országos Gyűlés az előterjesztett jelentéseket elfogadja.
		
Szavazati arány:
egyhangú
Ügyvezető főtitkár ismerteti az új
örökös tagra vonatkozó javaslatot.
Eszerint pillanatnyilag csak egyetlen jelöltet tart alkalmasnak erre a
címre: Arató Istvánt, aki alapítás óta
a Társaság tagja, folyamatosan részt
vett az egyesület munkájában, pillanatnyilag is az FB elnökeként jelentős szerepet játszik a törvényes működés biztosításában és 2017. év folyamán tölti be 75. életévét. A jelöléssel szemben észrevétel nem történt.
2017/2. sz. határozat:
Az Országos Gyűlés Arató
Istvánt örökös tagnak elfogadja.
		
Szavazati arány:
egyhangú
Ezt követően Szebeni András átadta a választást igazoló oklevelet.
Következő napirendi pontként
dr. Aggod József, tiszteletbeli elnök
előadta, hogy az 1988. novemberében még más néven alakult társaság
születésének 30. évfordulóját bonyo-
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lult politikai helyzetben kell megtartani, amelyet az ünneplés időpontjára
már a 2018. évi országgyűlési választások is befolyásolnak. Pedig az akkor alakult szervezetek közül alig néhány található, mely még működik és
eredeti politikai célkitűzéseit – egyre
nehezebb pénzügyi helyzete ellenére – megtartotta. Így is szükségesnek
tartaná, hogy az évfordulóra a Fáklya több mint 100 számából készüljön egy összefoglaló kiadvány, valamint egy videó-összeállítás dr. Tóth
Miklós felvételeiből.
Vita után a következő határozat
született:
2017/3. sz. határozat:
Az Országos Gyűlés megbízza az
ügyvezető főtitkárt, hogy a 30. évforduló megünnepléséhez szükséges
előkészületeket tegye meg, és a kialakuló politikai körülmények között az
Országos Intéző Bizottsággal egyeztetve döntse el, hogy a megemlékezést a 29. Országos Gyűléssel egy
időben vagy a 30. évforduló időpontjában tartsuk-e meg.
		
Szavazati arány:
egyhangú
Ezt követően a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom 100. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések lehetőségeiről Barabás György
titkár tartott ismertetést. Elmondta,
hogy több párt és társadalmi szervezet indított már akciót különböző
programok és elképzelések alapján,
melyek egy része (például egy tudományos konferencia) már meg is valósult. Vállalta, hogy a csatlakozási részvétellel kapcsolatos tennivalókat folyamatosan egyezteti. Javasolta, hogy szervezzünk a Vasas Szakszervezeti Szövetség épületében egy
baloldali szervezetek számára elfogadható emlékünnepséget.
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Többek hozzászólása után a következő döntés született:
2017/4. sz. határozat:
Az ügyvezető főtitkár egyeztessen a VSzSz elnökével, milyen lehetőség lenne a november 7-i megemlékezés ilyen irányú megszervezésére,
biztosítsa a más szervezetekkel történő együttműködés folyamatos tárgyalásait és segítse elő Társaságunk
tagjainak a különböző rendezvényeken történő aktív részvételét.
			
Szavazati
arány: egyhangú
Szebeni András ismertette az Országos Gyűlés résztvevőivel, hogy –
amint ez már a Fáklya két utolsó számában is megjelent – 2018-at szülővárosában Marx-évvé nyilvánították,
mely közel fél évig tartó programokkal kerül megünneplésre. Javasolta,
hogy próbáljunk meg egy autóbuszos
kirándulást szervezni néhány programon történő részvételhez.
2017/5. sz. határozat:
Az ügyvezető főtitkár szervezze
meg a kirándulást a lehetséges programok megismerésével és a várható
utazási-, szállás- és élelmezési- stb.
költségek feltérképezésével, a más
lehetséges részt vevő szervezetek felkutatásával.
Szavazati arány: egyhangú
Dr. Aggod József jelezte, hogy
Társaságunk egyik örökös tagja ez
év szeptemberében tölti be 100. életévét. Javasolta, hogy egy tisztelgő
levél készítésével és egy 3 főből álló
delegáció megbízásával köszöntsük
fel legidősebb, komoly mozgalmi és
ellenállói múlttal rendelkező tagtársunkat.
2017/6. sz. határozat:
Jelen lévők a javaslatot elfogadják
és megbízzák a tiszteletbeli elnököt a
látogatás előkészítésével.
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Szavazati arány: egyhangú
Ügyvezető főtitkár ezután előadta, hogy több megválasztott tisztségviselő idős kora vagy betegsége miatt
már nem tud aktívan részt venni a közös munkában, így több ponton szükség lenne személycserékre. Tekintettel azonban arra, hogy ennek előkészítése hosszabb időt igényel, ajánlja: erre a következő Országos Gyűlésen lehessen sort keríteni.
2017/7. sz. határozat:
Jelen lévők a javaslatot elfogadják és megbízzák az ügyvezető főtitkárt jelölő bizottság felállítására és a
tisztújítás előkészítésének megszervezésére.
Szavazati arány: egyhangú
Az Országos Gyűlésen vendégként megjelent Milner Gábor, a Magyar Ifjúság Közösségi Szervezetének tagja, aki felajánlotta közreműködését a fiatalításban és ezzel ös�szefüggésben javaslatokat adott pályázatokon történő részvétel és költségcsökkentés érdekében. Ügyvezető
főtitkár jelezte, hogy a határidős kötelezettségek lezárása után személye
konzultáción részletesen foglalkozni
fog elképzeléseivel.
Egyéb téma hiányában az Országos Gyűlés 12 óra 45 perckor befejeződött.
Kmf.
		
Bedő János		
				Arató István
levezető elnök		
			
jegyzőkönyvvezető
dr. Aggod József		
		
Moravcsik Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
		
jegyzőkönyv hitelesítő

A 27. ÉS 28. OGy. között elhunyt tagjaink:
Banos Károly, Benczekovics Lajos, Blahó Miklós, Bódi László, Csizmazia Pál, Fábik Ernő, Komócsin Mihály, Rostás Gyula, Szerényi Győző
A 28. OGy. óta elhunyt tagjaink:		
Magyari Iván, Siklós Tibor, Szikra Sándor
Emléküket tisztelettel megőrizzük!
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A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG 2016. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI ÖSSZEFOGLALÓJA
Társaságunk 2016-ban már az utóbbi évek gyakorlatával összefüggően közhasznú minősítés nélkül, de a
közérdek figyelembevételével folytatta tevékenységét. Az új Polgári
Törvénykönyv előírásai szerint átszervezett vezetőséggel és több alapító tagunk elvesztésével azonban
tevékenységi lehetőségeink tovább
romlottak. Új székhelyünk problémái miatt társszervezeteink száma is
csökkent, így korábban vállalt feladataink egy részét már nem tudtuk elvégezni. Anyagi lehetőségei tovább
szűkültek, betegségek és egyéb nehézségek miatt a korábban tevékeny
bátonyterenyei szervezetünk aktivitása is jelentősen csökkent.
Ettől függetlenül továbbra is a
munka világában tevőlegesen részt
vevő dolgozó emberek érdekeinek
megjelenítését szolgáltuk és kívánjuk szolgálni ezután is – civil szervezetként, közérdekű módon, pártoktól
függetlenül, sokoldalú kapcsolatteremtéssel. Ezért kidolgoztunk egy
munkateljesítményhez igazodó garantált alapjövedelmi elosztási rendszert, melyet civil összejöveteleken,
honlapunkon és Fáklya újságunkban
folyamatosan nyilvánosságra hoztunk.
Emellett alapvető feladatunknak
2016-ban is a munkásmozgalmi hagyományok ápolását tekintettük, bár
az Adalékok a Történelmi Igazsághoz
címmel készült-készülő kiadvány-sorozatunk új kötetét még nem sikerült
megjelentetni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség termeiben viszont a
Marx Károly Társasággal közösen
havi rendszerességgel folytattuk Fáklya Klubunk keretei között ismeretterjesztő fórumaink megtartását.
Tevékenységünkhöz – sajnálatos módon – az utóbbi években, így
2016-ban sem kaptunk központi jellegű támogatásokat. A jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó bevételünk is tovább csökkent,

2016-ban mindössze 6049-ot tett ki.
Ez már újságunk költségeinek csak
töredékét jelentette.
Bár működési körünk országos,
tagságunk szétszórtsága miatt már
csak központi rendezvények szervezésére vagyunk képesek.
2016 során az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódóan a korábbiakhoz hasonlóan a következőket
végeztük:
• A családsegítésben, időskorúak gondozásában, ahol korábban bátonyterenyei tagjaink voltak aktívak,
már csak egyetlen ruhagyűjtési akció
bonyolódott le és egy-két közös ös�szejövetel történt.
• A tudományos tevékenység,
kutatás területén sajnos több haláleset következtében megszűntek a
Haladó Erők Fóruma által szervezett fórumok. A Fáklya Klubok azonban társadalompolitikai és gazdasági
kérdésekkel foglalkoztak. Tudományos tevékenységünk részét képezi
a történelmi kutatások folytatása is,
néhány tagunk megjelenített néhány
ilyen jellegű tanulmányt.
• Továbbra is rendszeresen működtetjük, frissítjük Honlapunkat.
A honlapon rendezvényeinkről, állásfoglalásainkról, egyéb híreinkről
folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A korábbi technikai problémákat kiküszöböltük.
• A képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységhez tartozik a már említett társadalomtudományos fórumsorozat. Fáklya Klubunk
rendezvényei nem pusztán tagjaink
számára biztosítják az aktuális szociálpolitikai intézkedések hatásainak
vizsgálatát.
• Kulturális tevékenységünk
fontos részét képezte az adott időszakban is a művészeti ágak haladást elősegítő alkotásainak ismertetése, május elsejei és karácsonykor
kiadott 103. Fáklya számunk foglalkozott ilyen jellegű kérdésekkel. Az

ország több településén szerveztünk
egyik tagunk önéletrajzi naplójának
ismertté tételére olvasói találkozókat. Rendezvényeinken minden alkalommal népszerűsítjük és árusításra
ajánljuk a baloldali magyar írók legfrissebb műveit.
• A kulturális örökség megóvásához tartozóan 2016-ban nem
tudtunk új eredményeket felmutatni, mivel a budapesti fejlesztésekkel
kapcsolatos tevékenységünk megszakadt. Pillanatnyilag egyik tagunk
adatgyűjtése folyik a munkásmozgalmi kultúra szöveges és képi dokumentumainak összeállításához és
közreadásához. Következő május elsejei Fáklya számunk bizonyos megemlékező anyagokat tartalmazni fog.
• Környezetvédelmi munkánk
során egyik tagtársunk rendszeresen
készített észrevételeket a kormányzat által meghirdetett ökológiai és
energetikai programokhoz. Ezek kormányzati munkaprogrammá érleléséhez azonban még nem sikerült eljutni
– és kollégánk halála miatt félő, hogy
további késedelmet szenved.
• A gyermek- és ifjúságvédelem
területén a már említett személyi körülmények változása miatt újabb
eredményeink nem születtek.
• Az emberi és állampolgári jogok védelme területén csatlakoztunk
azokhoz a baloldali rendezvényekhez, melyek az életszínvonal csökkenésének megállítását, a munkavégzők megbecsülésének növelését,
az erőszakos jobboldali megnyilvánulások és gyűlöletkeltés elleni küzdelmet tűzték zászlajukra.
Összefoglalóan rögzíthetjük,
hogy 2016. folyamán önállóan, illetve más szervezetekkel együttműködve közel 25 nyílt vitafórumot szerveztünk, megemlékező találkozókat
tartottunk, folyamatosan jelen voltunk a baloldali civil szervezeteket
érintő koszorúzásokon, megjelentettük Fáklya híradónk 101-102. szá-
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mait, részt vettünk és előadást tartottunk a szeptemberi horányi baloldali
Sziget-fesztiválon és a május elsejei
ünnepségeken.
Hivatalos képviselőink havi rendszerességgel beszélik meg a teendőket, értékelik a kitűzött feladatok
teljesítésével kapcsolatos tapasztalatokat és készítik el a törvényekben
előírt jelentéseket, ellenőrzik a gazdálkodás szabályszerűségét.
Rendszeresen megtartottuk Országos Intéző Bizottságunk összejöveteleit és megtartottuk szokásos
Országos Gyűlésünket a 2015. évi

2017. december

gazdálkodás és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása érdekében.
Tagságunk létszáma sajnos sok
idős tagunk halála miatt 120 fő körülire csappant.
Társaságunk életében fontos szerepet játszik az Örökös Tagok Tanácsadó Testülete. Főleg az Országos
Gyűlés határozatainak kidolgozásánál és megvitatásánál vesszük a tapasztalatok komoly hasznát.
Országos Intéző Bizottságunk
egyik tagja, korábbi alelnökünk folyamatosan készít riportokat, összeállításokat társaságunk rendezvénye-

iről és országos megmozdulásokról,
ezeket honlapunkon rendszeresen
megjelentetjük. Valamennyi intézkedésünk és állásfoglalásunk az internetes portálon olvasható.
Üzleti tevékenységet nem folytatunk, minden intézkedésünk saját
fizikai és szellemi erőfeszítést tartalmaz. Munkatársaink minden ellenszolgáltatás nélkül, „társadalmi”
munkában látják el feladataikat.
Budapest, 2017. április 26.
Szebeni András
ügyvezető főtitkár

A Május Elseje Társaság Felügyelő
Bizottságának jelentése
A Felügyelő Bizottság áttekintette a Társaság, az Országos Intéző Bizottság 2016. évben folytatott tevékenységét. Megállapította, hogy a Társaság a módosított Alapszabálya és a törvények alapján kötelező módosítások
szerint, azok betartásával működött, működik.
A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vesz
az Országos Intéző Bizottság munkájában.
1. A Felügyelő Bizottság kiemelkedő tevékenységének tekinti:
➢ a változó körülmények ellenére, a Társaság folyamatos működését biztosító, szervező munkát a főtitkár és
az Intéző Bizottság tagjai részéről
➢ a 2016. évben megjelentetett ismeretterjesztő és
hagyományőrző kiadványait
➢ a Fáklya Klub működésének biztosítását
➢ a Társaság honlapjának további színvonalas működését, a folyamatos tájékoztatást mozgalmi életünkről.
2. A Felügyelő Bizottság részéről intézkedésre nem
volt szükség!
3. Az Országos Intéző Bizottság, a főtitkár által készített dokumentumok tükrözik az erőfeszítéseket, melyeket a tagság és a vezetés végzett az elmúlt időszakban.
4. A Felügyelő Bizottság értékeli, hogy az Országos
Intéző Bizottság ezévi munkája terén is törekedett a “civil” jelleg megtartására, a baloldali összefogás segítésére.
5. Továbbá értékeli azon humánpolitikai munkát,
amit az idős, sokat tevékenykedő, érdemes tagjainak irányában kifejtenek (dicséretek, elismerések időbeni átnyújtásával).
6. A Felügyelő Bizottság sajnálattal tudomásul veszi, hogy a HEF, az elhunyt nagytudású tagjai utódainak
elmaradása miatt nem tudott tovább működni.

7. A Társaság technikai felszereltsége nem tökéletes, nem teszi lehetővé a folyamatos munkát az archiválásban és anyagok elkészítésében.
8. A Társaság 2016. évi költségvetése a szabályok
betartásával, a valós bevételek és költségek bemutatásával készült.
9. A Felügyelő Bizottság 2016. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.
A 2017. évi pénzügyi tervet reálisnak tartja. Felkéri a
vezetést a bevételek emelésére, a tagságot a tagdíj rendszeres befizetésére.
10. A Felügyelő Bizottság megállapította az adminisztrációs tevékenység folyamatosságát és konstatálta a
naprakészséget.
A tagság tájékoztatása, események, intézkedések ismertetés az internetes kapcsolatokon és a honlapunkon
folyamatos megtörténik.
11. A Felügyelő Bizottság felkéri az Országos Intéző Bizottságot, hogy 2017. évben is
➢ erősítse a Társaság “civil” jellegét
➢ folytassa a Társaság arculatának formálását és bemutatását
➢ folytassa a baloldali szervezetekkel történő
együttműködés továbbfejlesztését
➢ a vezető szervek rendszeres tevékenységével reagáljon a napi politikai eseményekre.
12. A jelentést a Felügyelő Bizottság és az Országos
Gyűlés számára Arató István FEB elnök állította össze.
Betegség és vidéki lakás miatt a Bizottság tagjai akadályoztatva vannak a munkában.
Budapest, 2017.05.18
Arató István
FEB elnök
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A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSI TERVE

A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Terv

Bevételek:
Nyitó egyenleg
Éves bevételek

Mindösszesen:

Tény

15983

Tagdíjak
Támogatások

állami költségvetés
NCA működési
NCA pályázati
fővárosi
kerületi
társszervezeti
összesen

Közhasznú felajánlás
1 % SZJA
Bankkamat
Összesen

15983

100000
0
0
0
0
0
240000
240000
250000
15000
20
605020
621003

105500
0
0
0
0
0
180000
180000
385800
6049
3
677352
693335

390000
15000
5000
410000
20000
17000
37000
60000
3000
12000
10000
8000
93000
50000

390000
21400

Nyitó egyenleg
Éves bevételek

Üzemeltetés

Propaganda

Egyéb

Mindösszesen:

Tagdíjak
Támogatások

Közhasznú felajánlás
1 % SZJA
Bankkamat
Összesen
Mindösszesen:

Kiadások:
Fenntartás

Terv

Bevételek:

49749

állami költségvetés
NCA működési
NCA pályázati
fővárosi
kerületi
társszervezeti
összesen

100000
0
0
0
0
0
120000
120000
270000
6000
10
496010

545759

Kiadások:
Helyiségbérleti díj
Irodaszerek, nyomtatványok
Fénymásoló javítás
Összesen
Posta
Honlap fenntartás
Összesen
Fáklya újság
Május elsejei megjelenés
Vidéki megjelenés
Rendezvényi fogyasztás
Koszorúzások
Összesen
Bankköltség
Illetékfizetés
Összesen

Záró egyenleg
Együtt:

50000
590000

411400
35070
16383
51453
102235
2540
20030
4503
5690
134998
42735
3000
45735
643586

31003
605714

49749
693335

Fenntartás

Üzemeltetés

Propaganda

Egyéb

Helyiségbérleti díj
Irodaszerek, nyomtatványok
Fénymásoló javítás
Összesen
Posta
Honlap fenntartás
Összesen
Fáklya újság
Május elsejei megjelenés
Rendezvényi fogyasztás
Koszorúzások
Összesen
Bankköltség
Összesen

Mindösszesen:

Záró egyenleg
Együtt:

360000
10000
5000
375000

12000
21000

33000

60000
3000
6000
8000
77000

42000

42000

527000

18759
545759

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS
a Május Elseje Társaság 2016. évi
költségvetési beszámolójához és
2017. évi költségvetési tervéhez
Társaságunk gazdálkodási lehetőségei 2016-ban tovább romlottak.
Tartalékaink elfogytak, tagjaink tagdíjbefizetése és adományozási kedve ismét visszaesett, több alapító tagunk távozott az élők sorából. Az
SZJA 1 %-ából kapott támogatás
megcsappant, mindössze 6 049 Ft-ot
tett ki. Félévkor a Baloldali Alternatíva Egyesület kilépett a támogatók
sorából, így a bérleti díjak kifizetéséhez, a Fáklya-számok kiadásához
többünknek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia.
A Vasas Szakszervezeti Szövetségtől bérelt helyiségek díját folyamatosan fizettük. A hétvégi rendezvényekhez azonban már nem maradt
fedezet, ezért csak az Országos Gyűléshez szükséges kiegészítést tudtuk
felvállalni – a BAL távozása is ennek

volt betudható. Évbúcsúztató helyett
idén is újévköszöntőt kellett tartani
– a fűtés biztosítása miatt pénteken –
kis részvétel mellett, szerény körülmények között.
Az új számítógép teljes üzembe helyezése még mindig nem sikerült (bár programozása javult), az archivált anyagok felhasználhatósága
egyelőre nem tökéletes. Szerencsére a másológép javítása csak csekély
összeget emésztett fel festékpatronok
beszerzése mellett.
Egyébként éves gazdálkodásunk
lényegében a terveknek megfelelően alakult. Sajnos a befizetett tagdíjak összege elmaradt a várttól, főleg
bátonyterenyei tagjaink aktivitásának csökkenése szembetűnő. A tervezett kis szervezeti egységek közreműködési hajlamát mindenképp
fokozni kellene fiatalok bevonásával is. Többletkiadást a terjedelmesebb Fáklya szám megjelentetése és

a koszorúzások számának emelkedése jelentett.
Némi megtakarítást jelentett,
hogy a május elsejei megjelenés – a
rendezvény átszervezése miatt – lényegesen kevesebbe került és a postázási költségek is csökkentek az internet-használat bővülése miatt. Az
új Fáklya terítése viszont még mindig gondot jelent, idén már nem fogjuk tudni elmaradt tagdíjfizetésű tagjainknak postai úton továbbítani.
Az Alapszabály-módosításhoz
szükséges feladatok elvégzéséhez és
Szurcsik István temetéséhez azonban
vidéki kiszállásra volt szükség – ennek költségeit főtitkárunk támogatásából fedeztük. Idénre hasonló kiadásokat már nem vállalunk.
A 2017. évi gazdálkodási feladatok teljesítése érdekében még további
erőfeszítéseket kell tennünk.
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Wagner István

KÖZÖSSÉGI- KONTRA
MAGÁNTULAJDON
A hetvenes években mutatott
rá az egyik magyar közgazdász, hogy a szocialista állam
– ahogy ő írta – „osztogat és
fosztogat”, mert a nyereséget
termelő vállalattól a nyereség
egy részét elveszi, és ebből finanszírozza a veszteségesen
működő vállalatokat, így teszi lehetővé ezek működését.
A fenti „felismerés” a
rendszerváltás során az egyik
alapvető érvelés volt a szocialista termelési viszonyok ellen, és a rendszerváltás egyik
alapvető gazdasági indokának tekintették.
Hogy ennek az érvelésnek
a lényegét megértsük, tekintsünk egy mai példát. Legyen
adott egy száz embert foglalkoztató termelő üzem. Legyen az igaz, hogy ez a termelő egység az idén 36 milliós
veszteséggel zár, vagyis a tulajdonosnak ekkora veszteséget kell elviselnie az idén, és
tegyük fel: remény sincsen
arra, hogy ez a helyzet megváltozzék. A tulajdonos iparmágnás természetesen kénytelen lesz felszámolni ezt az
üzemet, hogy megszabaduljon a veszteségtől.
Ezzel párhuzamosan működjön egy másik üzem pontosan ugyanilyen körülmé-

nyek között, de a tulajdonos
a közösség, azaz az állam legyen. Ha az üzemet felszámolják, 100 dolgozó válik
munkanélkülivé. Ezeknek az
embereknek a mai 40 ezer forintos minimál munkanélküli segély mellett évi 48 millió
Ft segélyt fognak kifizetni.
Vagyis ha az állam tovább
működteti az üzemet, az évi
36 milliós kiadással jár, ha
viszont felszámolja, úgy 48
millió lesz a veszteség. Azaz
ez az üzemtulajdonos állam
számára tisztán 12 milliós
nyereséget termel – ha tetszik, ha nem.
Arról itt még nem is szóltam, hogy mit jelent az a dolgozó számára, akinek a rendes fizetése helyett a 40 ezer
Ft-os segélyből kell megélnie; ami azért a közösség számára sem mindegy.
A fenti példa világosan
szemlélteti a magán- és a
közösségi tulajdon közötti
alapvető különbséget. Persze a 70-es években nem létezett munkanélküliség, így
lehetséges, hogy egyesek elhitték: a „veszteséges” üzemek megszüntetése gazdaságilag hasznos lesz. Ám
amikor a 80-as évek közepén a törvényeket úgy mó-

dosították, hogy a magyar
állampolgároknak nem csak
egyszerűen a munkához, hanem a végzettségének megfelelő munkához lett joga,
már szembe kellett nézni azzal, hogy megjelent a
munkanélküliség – és ezzel
egyidejűleg a munkanélküli ellátás is. Pláne, amikor a
90-es évek elején tömegessé
vált a „gazdaságtalan” termelés felszámolása – amely
kapcsán eltűnt a textilipar,
a cipőipar, az észak-magyarországi nehézipar, a bányaipar jó része, stb. – és
ennek nyomán megjelent
a tömeges munkanélküliség, már világos volt, hogy
itt nem gazdaságossági, hanem politikai cél volt a kiváltó ok: a kapitalista társadalmi rend restaurálása. Ezt
a tényt különösen egyértelművé teszi az, hogy olyan
hatékonyan működő üzemeket is eltüntettek, mint például a szerszámgépgyártás
vagy a Magyar Optikai Művek, a világhírű Bábolnai
Állami Gazdaságról nem is
beszélve.
Mindenesetre a kitűzött
politikai célt sikerült elérni.
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KÁDÁR JÁNOS EMLÉKEZETE
(a Május Elseje Társaság 2017.
05. 26-i Országos Gyűlésén – a 105.
születésnapon – elhangzott előadás
kivonatolt változata)

A mai napon olyan ember születésnapjára emlékezünk, aki – a rendszerváltáskor tartott külföldi közvélemény-kutatás szerint is – a magyar
történelem harmadik legnagyobb vezetője volt. Az az ember, akit „nyugati” vezetők, államférfiak is tiszteltek,
akivel a pápa – a kötelező aduencián
túl – két órán keresztül tárgyalt.
Emlékezünk egy egyszerű családból származó, a szocializmusban rendületlenül hívő igazi kommunista vezetőre.
1912. május 26-án Csermanek
Borbála Fiuméban szülte meg János
nevű gyermekét, akinek apja Kressinger János, a Császári és Királyi 44.
gyalogezred katonája volt, de tehetős
paraszt szülei nyomására nem vállalta a házasságot, még az apaságot sem.
A leányanyának el kellett hagyni a várost és Kapolyra ment, ahol fiát nevelőszülők gondjaira bízta.
Kádár János így emlékezett vis�sza erre az időre. „hatéves koromig
egy kis Somogy megyei faluban nevelkedtem, amely petróleumlámpával világított, szalmatetős, zsuppfedeles házakból állt. Sárba ragadt fészek
volt, de ez volt az én világom.”
1918-ban Budapestre költöztek.
János a Wesselényi utcai elemi után
elvégezte a négy polgárit, majd 1929-

ben műszerész inasként szabadult
Izsák Sándor írógépjavító műhelyében, de munkát nehezen talált. Mint
fiatal fiú, a grundon rúgta a labdát,
sakkozott és válogatás nélkül olvasott.
Ezek rendkívüli idők voltak. Az
első világháború, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, majd
a fasisztoid ellenforradalmi rendszer
követték egymást.
Kádár János számára az első ideológiai indíttatást Engels: Anti-Dühring című műve adta, amit egy sakkversenyen kapott. Többször elolvasta,
s ez által került közelebb a marxizmushoz.
Az 1930. szeptemberi tüntetésre a
kíváncsiság vitte. Ám akaratlanul verekedésbe keveredett, ahol jól helyben
hagyták. Így ismerkedett meg a munkásmozgalommal.
1931-ben egy régi pajtása beajánlotta a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe. Lelkesen vett részt az akciókban. Konspirációs fedőneve „Barna”
lett. Még ebben az évben letartoztatták és a Horthy-rendőrség többször
megverte, de nem tudnak kiszedni belőle semmi érdemlegest a mozgalommal kapcsolatban. A lebukások miatt a
mozgalomban gyors előmenetele volt.
1933-ban háromszáz társával
együtt ismét letartóztatták. Három évet kapott. A szegedi börtönben ismerkedett meg Rákosi Mátyással.1936-ban szabadult. Ekkor tudta
meg, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártja rejtélyes okokból feloszlatta önmagát és őt ezért a Magyar
Szociáldemokrata Pártba delegálták.
Sok társa pedig a szakszervezetekbe épült be.
Rövidesen a MSZDP VI. kerületi szervezetének titkára lett, és részt
vett a KMP újjászervezésében. Miután azonban a Kommunista Internacionálé 1943 májusában feloszlott,
és ezzel lehetővé vált a háborús körülmények között a KMP Béke Párttá történő átalakítása, ezt az átalakulást szervezte. A hatóságokat azonban
nem sikerült félrevezetni, továbbra is

üldözésnek voltak kitéve a kommunistának tartott Béke Párt tagjai.
1944. március 19-e után a német
megszállás körülményei között kezdődnek meg újra a letartóztatások.
Kádár Goldmann György szobrász révén időben értesült arról, hogy ő is a
listán van, így ekkor még sikerült elbújnia.
A szovjet csapatok közeledtével
megbízást kapott, hogy menjen át Titóhoz a kommunista vonalak összehangolása ügyében. A határon azonban elfogták, s a Lipták János névre
kiállított igazolványa alapján katonaszökevényként kezelték.
A bíróságon hazaárulónak nevezték, amire Ő azt felelte, dehogy vagyok hazaáruló, maguk miért nem tettek valamit 1944. március 19-én? Ha
tettek volna, nem kellett volna átszöknöm Jugoszláviába.
A Margit körúti fogházból 1944
novemberében gyalogmenetben Komárom felé vitték a foglyokat. Nyergesújfalunál megszökött és egy szál
deszkával a vállán elindult Budapest
felé. Micsoda Karinthyi fordulat.
A fővárosban – elvtársi segítséggel
- gondnok lett egy bárónő villájában.
Ezidőtájt Rajk Lászlóval felváltva vezették a pártot, de egymással
alig találkoztak, amikor egyik szabad volt, a másik éppen börtönbüntetését töltötte.
Budapest ostroma alatt Zuglóban
húzódott meg a romok között. Itt érte
a felszabadulás.
Azonnal jelentkezett Vas Zoltánnál, aki a demokratikus karhatalomhoz irányította. Így lett a budapesti
főkapitány helyettese. és belügyminiszteri engedéllyel felvette a Kádár
nevet.
Életének korai szakaszát azért fontos ismerni, mert ez határozta meg
személyiségét, tetteit, kommunista
és internacionalista elkötelezettségét
és magyarázza a mai antidemokratikus keresztény polgári kurzus s ezzel szövetséget kötött fasisztoid csoportok valótlan állításait érintő cáfolat
szükségességét.
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Három kiemelt tettét tartják fő bűnének. 1956-ot, Nagy Imre halálát és
az 1968-as csehszlovákiai bevonulást.
E történelemhamisító gyűlöletkeltő
propagandamunkát Göbbelstől tanulták. Hazudj, hazudj és harmadszorra az emberek elfogadják igazságnak.
Gyilkos volt e Kádár János az 56os ellenforradalom utáni megtorlásban?
Mi, akik ott voltunk, tudjuk, láttuk, kik harcoltak a szovjet csapatokkal szemben. Néhány megtévesztett
ember mellett a jó balhé kedvérért suhancok, a börtönökből szabadult rabok és a kommunistákat gyűlölő Szálasi és Horthy megmaradt hívei.
A ma magukat forradalmárnak nevezettek fele sem volt az.
Tény, hogy 56-ot megelőzően a
Rákosi féle vezetésben antidemokratikus jogsértések során megjelent
a személyi kultusz (ez mintha jelenlegi miniszterelnökünkre is igaz lenne). 1951-ben Péter Gábor többek
között Kádár Jánost is letartoztatja,
aki ugyan a halálos ítéletet elkerülte, de életfogytiglanra ítélték. 1954ben szabadult.
Ennek ellenére az 56-os eseményeket Kádár nemzeti tragédiának
nevezte és az akkori tudományos
meghatározás ítélte meg ellenforradalomként. Szerepe Nagy Imrével
kapcsolatban – azokkal a hazug állításokkal szemben, melyek szerint ő
akarta a kivégzést és megtehette volna, hogy megmenti – csak annyi volt,
hogy elfogadta a törvényes eljárás
eredményét.
Vida Ferenc főbíró szerint (aki
könyvet kívánt megjelentetni „Perbe
fogott ítélet” címen) nem igaz, hogy
személyesen beavatkozott volna, az
akkori törvények szerint született meg
az ítélet. Sajnos a kézirat befejezése
előtt Vida Ferenc hirtelen meghalt és
az addig elkészült anyagnak nyoma
veszett. Dobi István, az Elnöki Tanács
elnöke és Kádár János is azt mondták
Nagy Imrének: ha lemond miniszterelnöki beosztásáról, és kegyelmet kér,
megkapja az erre alkotmányosan jogosult államelnöktől. Arról film is ké-

10
szült, amikor Nagy Imre kijelentette
„nem kérek kegyelmet”.
Kevesen tudják, de a szovjet (illetve ma már orosz) katonai archívumban megtalálnák, hogy Kádár János
november 4. után a szovjet hadsereg
legmagasabb rangú vezetőit arra kérte: néhány napig ne zárják le a nyugati
határt, hadd menjen el, aki bármilyen
okból akar. Nem akarta, hogy a sorra
kerülő bírósági eljárások során emberek ezreit végezzék ki – bár ezt a kínai
vezetés 60 milliárdos segítsége fejében elvárta volna a magyar kormánytól. Tudjuk, közel kettőszázezer ember, hagyta el az országot, s közben a
kivégzett emberek száma 232 volt (és
nem is mind „forradalmár”).
A harmadik bűn a 68-as csehszlovákiai megszállás lenne, mintha ő
kezdeményezte és szorgalmazta volna. Ez is szemenszedett hazugság.
Kádár János többször tárgyalt Dubcekkel, az akkori vezetővel, hogy ne
engedjen a kormányán belüli személyek egy része által képviselt reformok mögé bújtatott rendszerváltási
kísérletnek. Tárgyalt Komáromban,
Pozsonyban, majd a szovjet vezetéssel együtt Ágcsernyőn győzködte. Nem igaz, hogy kedvére volt a
megszállás, Kádár is csak akkor járult hozzá, amikor látszott: nincs más
megoldás. Mi akkor pedig a Varsói
szerződés tagjai voltunk és a feladatot végre kellett hajtani – nem beszélve arról, hogy egyetlen puskalövés és
haláleset nélkül zajlott le.
Kérdem én, most a NATO tagjaként mit keresünk Afganisztánban,
Koszovóban és ki tudja még hány he-
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lyen, ahol harc is folyik? Ez dicsőség,
az bűn volt?
Sajnos a magyar emberek között igen sokan szenvednek amnéziában. A jelenlegi elit azzal vádolja
az „átkos” negyven évet, hogy nyomorba döntötte a népet. Ezt azok állítják, akik saját gazdagodásuk érdekében kiárusították az országot, a
korábban ismeretlen munkanélküliséggel, a hajléktalanok tízezreivel
„ajándékozták” meg szavazóikat. A
demokrácia elfojtásával vádolják Kádár Jánost azok, akik a kormánypárt
egyeduralmán munkálkodnak, akik a
nemzetközi bíróság ítélete ellenére a
forradalmi jelképek tilalmával diszkriminálják a számukra nem kívánatos
baloldali irányzatokat, akik sajtószabadság nevében sajátítják ki a médiát.
És nem merik vagy nem, akarják elfogadni, hogy a kádári szocialista társadalmi kísérlet ezerszer emberibb volt,
mint a mai kapitalista nemzeti keresztény kurzus.
Kádár János 1960. október 3-án
látogatott New Yorkba az ENSZ-be
a magyar kérdés tárgyalására. Beszédét nagy tapssal fogadták. Itt hangzott
el híressé vált mondata „Ott voltam,
ahol lennem kellett, azt tettem, amit
tennem kellett.”
Mikor fogják mai miniszterelnökünket ugyanígy ünnepelni bármilyen
nemzetközi testületben?
Emberek, emlékezzetek és gondolkodjatok!
Moravcsik Attila
A Kádár János Baráti Kör végelszámolója

2017. december

FÁKLYA

11

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK
Magyar nemzetünk arra jogosult népessége a következő esztendőben
– remélem, nem csak én érzem így
– sorsdöntő választás elé néz. Döntenie kell arról, fenntartja-e a 2010 és
2017 között összehozott „együttműködési rendszer” folyamatait, vagy
más demokratikus formációt kíván
létrehozni. Főleg az a nagy kérdőjel:
megkapják-e hozzá a sokoldalú tájékoztatást, eljut-e a legeldugottabb tanyákra is a hivatalos médiától eltérő
hírfolyamat, s megértik-e a nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségek társadalmi tartalmának
iránymutatását.
A Magyar Szocialista Párt és tőle
elvált Demokratikus Koalíció (mint

egykor hatalmat gyakorló előéletű
formációk) kiadták a jelszavakat: Európa vagy Orbán, illetve Orbán vagy
Európa. Kissé mintha egybevágnának – mégis kétfelé mutogatnak. A
kisebb csoportocskák meg vagy hozzájuk idomulnak – vagy külön-külön
szeretnének boldogulni.
De hát miféle szembeállítás ez?
Egy személy és egy földrész között
kellene különbséget tenni? Dinnye
vagy fenyőerdő? És ezt értse meg pár
millió tétovázó? Valami érthetőbbet
és nyilvánvalóbbat kellene kitalálni.
Persze mi, vájtfülűek, talán megértjük az üzenetet: az Európai Unió
huszonvalahány államot döntéshozóvá emelt politikája, illetve az egy-
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Aggod József

1917 októbere
– ahogy bennem él

Budapest
2017
2017 óktóberében megjelent tiszteletbeli elnökünk eszmefuttatása a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kapcsolatos érzéseiről az
„Adalékok...” sorozatban.

személyes gondolkodó eltorzított
hatalommániája között kellene hasznos útra kormányozódni. Egyik oldalon a szabályalkotó és kapitalista
bankérdekek szerint irányított közösség, másfelől az „idegen lelkűektől” független nemzeti öntudat néz
farkasszemet. Így próbáljon dönteni a multinacionális cégek által fizetett „munkavállaló” vagy talpalatnyi földjén gazdálkodó „kisparaszt”,
világbajnok sportoló vagy bónuszpénzzel kizsigerelt közmunkás, szebb
vagy kevésbé szép ígéretekkel kitömött nyugdíjas vagy mozgássérült.
Sokkal tisztességesebb lenne, ha
a jelszó kiötlői nyíltan bevallanák:
most a békés vagy háborús politika között kellene választani. Az európai tőke fő vállalkozói rettegnek a
csatazajtól, a két világháborút túlélt
infrastruktúrákat fenyegető viharoktól – és mindent elkövetnek a békés
termelés profitjövedelmeinek fenntartása érdekében; a másikoldal pedig a folytonos háborúskodás híve
s mindent követ megmozgat az ellenkező gondolatok kipusztítása, és
a korábbi állapotok megsemmisítése érdekében.
„Európa” egy bizonyos kulturális színvonalat (anyagi és szellemi
tőkét) jelent, ahol szétválasztották az
egyházat és államot, kialakították az
egyetemi szintű tudományos-technikai és közgazdasági szemléletet
– „Orbán” középkorból eredeztetett önző vallási és főnemesi, királyi (maradi és újításképtelen) nézetekkel kívánja versenyképessé tenni
meg fellocsolni az egyre aszályosabb
magyar nemzetgazdaságot. Kollektív
döntések, társadalmi tudat helyett az
egyszemélyes ész logikáját követi,
barbár parancsnokok akaratával helyettesíti a végrehajtók alkotókedvét.
Lemond a képzett munkaerők segítőkészségéről.
Ezeket az ellentmondásokat kellene hangsúlyozottan világgá kiáltani.
D. Szebeni András
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Horány 2017
Szomorú körülmények között kezdődött meg az idei Baloldali Sziget
Fesztivál. Társaságunk örökös tagja,
a MEASZ tiszteletbeli elnöke, akinek születésnapját 2016-ban ünnepeltük és most is jelentős program-

A Szerkesztőség megjegyzése: a
cikkek – a testületi állásfoglalások
kivételével – egyéni álláspontot
képviselnek.
Társaságunk adószáma:
19008453-1-42,
csekkszámlaszám:
11703006-20030566.

pontként szerepelt volna, az előző
napon, nem sokkal 100. életévének
betöltése előtt hunyt el. Ez rányomta bélyegét az egész rendezvénysorozatra, mely mind hangulatában, mind
témaválasztásaiban, mind a résztve-
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vők és érdeklődők számában elmaradt az előző évitől. Nem voltak ott
termelő üzemek képviselői, szakszervezeti vezetők és közéleti személyiségek is csak ritkán.. Nem volt igazi
baloldali műhely-hangulat. A külön
ezen eseményre készített Fáklya újságunk iránt sem volt jelentősebb érdeklődés.
A mai politikai helyzetet kritizáló
előadások („álruhás diktatúra”, „autoriter kapitalizmus”, „csalárd választások”, „félperifériális fejlődés”)
mellett üde színfoltot jelentett a napilapok karikatúristáinak kiállítása és
a feltétel nélküli alapjövedelem-kérdés boncolgatása. Éles vitát váltott
ki a Nagy Októberi Forradalom művészettörténeti vonatkozásainak áttekintése. Elmaradt azonban a 2018-as
választásra történő felkészülés eredményes taktikájának – legalább mozgalmi szintű – megbeszélése, holott
erre égetően szükség lett volna.
Még mindig nem tisztázott, hogy
a Fesztivál a 21. századi „demokráciát” reformálni szándékozó polgári elképzelések vagy a kapitalizmust
meghaladni szándékozó, köztulajdonon alapuló termelést, a munkavégzők (és nem a tulajdonos vállalkozók) kellő megbecsülését tisztába
tenni igyekvő elemzők összejövetele
kíván-e lenni.

2018. január 5-én, pénteken 10 órától ezúttal is tartunk OIB megbeszéléssel
összekötött újév-köszöntő
rendezvényt a Vasas Szakszervezeti Szövetség székházában (1086 Budapest,
Magdolna u. 5-7.), melyre
tagjainkat és a szimpatizáns pártok, szakszervezetek és egyéb civil szerveződések képviselőit is
meghívjuk.

