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TEGYÜNK RENDET A FEJÜNKBEN!

200 ÉVE SZÜLETETT MARX
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TEGYÜNK RENDET A FEJÜNKBEN!
200 éve született Karl Marx. Mit köszönhetünk Marxnak?
Nos, talán azt, hogy rendet tett a fejünkben. Nem általában
az emberek fejében, hanem a munkájukból élő, dolgozó emberek
fejében. Eszméket, eszmerendszert adott nekik, útmutatást
arra, hogy miként változtathatják meg az életüket, miként
teremthetnek olyan világot, ahol a dolgozó ember nem szolga,
nem kiszolgáltatott, hanem saját sorsának ura.
Marxnak egy sokévszázados hitet kellett szétzúzni.
Nemzedékek születtek és haltak meg abban a tudatban, hogy
a világ olyan, amilyen. Megváltozhatatlan, hiszen tőlünk
független erők, isten vagy istenek teremtették.
Marx mást mondott: a világ anyagokból van, az anyag pedig
megváltoztatható. De ez önmagában még kevés lett volna,
hiszen ezt mások is mondták. Marx hozzákapcsolta az emberi
gondolkodás egy másik alapvető vívmányát, a dialektikát.
A világ fejlődik, ellentmondások küzdelmén halad előre.
A dialektikus materializmus ﬁlozóﬁai felfedezés volt, de nem
csak az. Eszmei fegyver lett a dolgozó ember kezében. Nem kell
belenyugodni sorsunkba, a világ megváltoztatható!
De vajon megváltoztatható-e a kapitalizmus? Vagy talán
elérkeztünk az emberiség fejlődésének olyan magas szintjére,
ahonnan már nincs hova menni? Minek is akarnánk változtatni,
amikor a tőkés rend mindent megad? Gőzgépet, gőzhajót,
vasutat Marx korában, internetet, okostelefont, mesterséges
intelligenciát a mi időnkben.
Marx leleplezte a tőkés rend titkát. A tőke mindig több pénzt
akar, ezért fejleszti a világot. De pusztít is mindent, ahol nem lát
pénzt. Embereket, kultúrákat, a természetet.
Miért gazdagodik a tőkés? Azért, mert a dolgozó értéktöbbletet
termel, amit a tőkés elvesz tőle. Ráadásul úgy, hogy mi ezt nem
látjuk. A paraszt-jobbágy a saját termékének tizedét odaadta
a földesúrnak, és még ingyen is dolgozott a földesúr földjén.
Tiszta és világos! De vajon a kecskeméti Mercedesben látod-e,
hogy az általad termelt többletértéket elveszik tőled? Nem, nem
látod. Ezért úgy gondolod, hogy ez így van rendjén. De nincs
így! A kapitalizmus helyett lehet egy jobb világot teremteni, de
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csak úgy, hogyha ezt viszonyt megváltoztatod. Ha megfosztod s
tőkést attól a lehetőségtől, hogy elvegye tőled az értéktöbbletet.
A világ majd megváltozik, jobb lesz. Ezt mondod te. De Marx
mást mond: a világ nem fog önmagától megváltozni. A tőkés
azért veheti el tőled az értéktöbbletet, mert övé a hatalom. Ő ül
a parlamentben, ő hozza a törvényeket, övé a bíróság,
a rendőrség, a hadsereg. És övé a média is, amivel naponta
mossák át a te agyadat is.
A hatalmat el kell venni a tőkésektől, a milliárdosoktól.
De nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen a történelem
osztályharcok története, a fejlődés az egyes osztályok egymás
elleni küzdelmén keresztül megy végbe. Vagyis szervezkedj,
proletár, szervezkedj a harcra, otthon és világméretekben!
Ezzel vált teljessé az, amit Marx nekünk szánt. A dialektikus
materializmus és a politikai gazdaságtan mellé megkaptuk
az osztályharc elméletét, a tudományos szocializmust is.
A tőkés világ a dialektikus materializmust megbocsátja
Marxnak, sőt dicséri is érte. Még a kapitalizmus gazdasági
elemzését is elnézi neki. De itt vége is. A kapitalizmust
megváltoztatni akaró Marx már nem kell neki, sőt tilalomfákkal
veszi körbe. A marxtalanítás mindenütt megy Európában, de
mifelénk az átlagosnál primitívebben és butábban. Nálunk Marx
szobrait is száműzték a közterekről. Nincs könyvkiadó, amely
kiadná Marxot. A média, az iskola a lelkét kiteszi azért, hogy
nehogy újra rátaláljunk Marx fegyverére.
Amíg a fejekben, a fejünkben, és sok millió más ember
fejében nincs rend, addig marad a kapitalizmus. Amíg nincs
rend, mindig lesznek, akik elhiszik a Fidesznek, hogy a Nemzeti
Együttműködés Rendszere felülírja a kapitalizmus törvényeit,
a nemzet előrehaladása jegyében másodlagossá válik a tőkével
rendelkező tőkés és a tőkével nem rendelkező dolgozó ellentéte.
És persze lesznek olyanok is, akik elhiszik, hogy a liberális
kapitalizmus a világfejlődés új minősége. Elhiszik, hogy
az ember szabadságát nem az hozza el, hogy leveti magáról
a tőke, a pénz uralmát, hanem mondjuk az, ha szabadon
fogyaszthat drogokat.
Amíg a fejünkben és sok millió más fejben zűrzavar van,
nem lépünk be a szakszervezetekbe, mert elhisszük, hogy a múlt
csökevényei és úgy sem lehet tenni semmit.
Amíg nem tesszük helyére a dolgokat, nem fogunk
sztrájkolni, nem fogunk tiltakozni, mert elhisszük, hogy a tőkés
a mi javunkat akarja és az ő sikere a mi sikerünk is.
Marx nem volt államférﬁ. Nem volt hatalma arra, hogy
cselekvésre, harcra kényszerítse a dolgozó embereket. Mit
mondhatott Marx? Én ideológiát teremtettem nektek, akiknek
nem volt. Szellemi fegyvert adtam a kezetekbe! Használjátok!
Tegyünk hát rendet a fejünkben! S amikor rend lesz
a fejünkben, és sok-sok millió dolgozótársunk fejében, akkor és
csak akkor mondhatjuk: holnapra megforgatjuk az egész világot!
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MOSZKVA A GYŐZELEM NAPJÁRA KÉSZÜL

HÍREK
A VILÁGBÓL

Május 9-e, a fasizmus feletti Győzelem Napján Moszkvában
díszszemlét tartanak, amelyen 13 ezer katona, 159 harci jármű
és 73 repülőgép vesz részt. (https://function.mil.ru)

ATHÉN: NEM HISZÜNK AZ ÁLBALOLDALNAK!
Sok ezer görög nyugdíjas tüntetett az athéni utcákon a Szirizakormány tervezett nyugdíjcsökkentő intézkedései ellen.
(https://www.902.gr)
A Győzelem Napja nem csupán az orosz nép ünnepe. A fasizmus
felett 1945-ben aratott győzelem a világ népeinek akaratát és
érdekét fejezte ki. A Munkáspárt is megemlékezik e napról,
amely Európa népeinek, köztük a magyar népnek a háború
végét, a fasiszta uralom megszűnését jelentette.
A SZERBEK SOROSSAL EGYEZKEDNEK ORBÁN
HÁTA MÖGÖTT?
A görög emberek jelentős része, beleértve a nyugdíjasokat
2015-ben hitt a baloldali jelszavakkal fellépő Sziriza pártnak.
Alekszisz Ciprasz miniszterelnök majdnem ugyanazt mondta,
amit a kommunista párt. A hatalomban azonban a tőke érdekeit
érvényesítik. A görög nyugdíjasok rájöttek, hogy az úgynevezett
„baloldal” csúnyán átverte őket.

„Alexander Soros úrral beszéltünk Szerbiának az Európai
Unióhoz vezető útjáról, a vállalkozói kedv ösztönzéséről,
a romák helyzetéről Szerbiában” – adta tudtul Aleksandar Vučić
szerb elnök irodája arról a találkozóról, amelyet a szerb elnök
folytatott Alexander Sorossal, a Nyílt Társadalom Alapítványok
alelnökével, Soros György ﬁával. (https://vucic.rs/vesti/)

USA: DÖNTSENEK A FEGYVEREK!
A nemzetközi kapcsolatok egyre inkább többpólusúvá válnak.
Az USA a fegyverkezési verseny fokozásával akarja vezető
szerepét megtartani – hangsúlyozták Putyin orosz elnök,
Sojgu honvédelmi miniszter és Geraszimov vezérkari főnök
megbeszélésén. (http://kremlin.ru/events/president/)

A fegyverkezési verseny egyre magasabbra emeli az országok
közötti katonai szembenállást. Ebből a fegyverkezési hajszából
Magyarország sem marad ki, és nő annak a veszélye is, hogy
idegen érdekekért háborúba keveredünk.

Végre egy hír, amiről a magyar sajtóban senki sem beszél,
csak mi. A téma kényes. Vučić szerb elnök a magyar kormány
szövetségese, sőt barátja. A Soros-klán a magyar kormány
ellenfele, sőt ellensége. A romatéma pedig Soros kezében óriási
fegyver, ami megmozgathatja a térséget. Kínos, mondhatni,
nagyon kínos.

4

XIII. (XXIX.) ÉVFOLYAM, 18. SZÁM
2018. MÁJUS 5.

MAGYARORSZÁG

NÁLUNK
TÖRTÉNT

A

PÁSZTÓ: A NAGY PÁRTOK HARCA HELYETT
AZ EMBEREK SZOLGÁLATÁT!
Csütörtöki ülésén feloszlatta magát a Nógrád megyei Pásztó
város önkormányzata, a döntést hét igen szavazattal, és Dömsödi
Gábor (független) polgármester tartózkodása mellett hozták
meg – erről Farkas Attila (Fidesz-KDNP) képviselő tájékoztatta
az MTI-t. (www.mti.hu)

VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT!
Bródy Gábor, az MSZP kulturális tagozatának alelnöke
hivatalosan is jelentkezett az MSZP elnöki posztjára. A sajtó
szerint ugyancsak szóban van Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan
és Szanyi Tibor. (www.mti.hu)

Az MSZP tőkés párt. Horn Gyula, aki többet privatizált, mint
bárki más előtte vagy utána, odakötötte az MSZP szekerét
a liberálisokhoz. Azóta az MSZP nem tud szabadulni a liberális
befolyás alól. 2009-ben elzavarták Gyurcsányt, és megpróbáltak
balra menni. Nem sikerült. Botka László jelölésével is
megpróbáltak balra nyitni, de nem tudtak. Az MSZP már nem
csak a liberálisok fogságában van, hanem maga is liberálissá
vált, a tőke érdekeinek könyörtelen képviselőjévé.
BÚCSÚZUNK MAGYARI BÉLÁTÓL
Életének 69. évében elhunyt Magyari Béla mérnök ezredes,
a Szojuz-36 űrhajó tartalékszemélyzetének tagja. (www.mti.hu)

Kiképezték űrhajósnak, de soha sem jutott el a világűrbe. 1980ban az első és eddig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan
tartaléka volt. Megkapta a Magyar Népköztársaság Űrhajósa
címet. Méltatlanul elfelejtették, de volt ereje megmaradni
tisztességes embernek, katonának.

Pásztón új politikai helyzet jött létre. Dömsödi Gábor 2014től független polgármesterként irányítja Pásztót, de a 2018as országgyűlési választáson a Lehet Más a Politika (LMP)
jelöltjeként indult. A választáson nem szerzett mandátumot,
a választókerületben Becsó Károlyt (Fidesz-KDNP)
választották meg országgyűlési képviselővé, aki egyébként tagja
a feloszlatott pásztói önkormányzatnak. A Munkáspárt olyan
új önkormányzatot akar, amely nem a nagy pártok harcáról,
hanem a pásztói dolgozó emberek szolgálatáról szól.
A PARLAMENT MAGYAR,
NEM KELL RÁ EU-ZÁSZLÓ!
A Fodor Gábor vezette Liberális Párt a magyar néphez fordult:
„Liberális, magyarként büszkék vagyunk arra, hogy az Európai
Unió állampolgárai is vagyunk, és meggyőződésünk, hogy
az EU alapértékeit szimbolizáló zászlónak ott lenne a helye
a Parlament épületén, a magyar zászló mellett. Ennek érdekében
aláírásgyűjtésbe kezdünk.” (http://liberalisok.hu)

Fodor Gábor akkor akarja a kék zászlót a parlamentre
tűzni, amikor az EU vezetői lépten-nyomon beavatkoznak
Magyarország belügyeibe. Azért avatkoznak be, hogy semmi
se akadályozhassa a bankok, a pénztőke uralmát Európában.
A közös új EU azt is jelenti, hogy Európa bankjai, tőkései
közösen és hatékonyan fogják kizsákmányolni a dolgozókat.
Nem kérünk a kék zászlóból!

A

MUNKÁSPÁRT

EZ TÖRTÉNT
A MUNKÁSPÁRTBAN
HOGYAN TOVÁBB,
MUNKÁSPÁRT?
A Heti TV vendége volt Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Egy
olyan világban, amikor a Munkáspártot szinte minden médiából
kizárják, a Heti TV üdítő oázis. Az interjú megtekinthető a Munkáspárt
honlapján. Ha még nem tették meg, kattintsanak ide! (https://
munkaspart.hu/hirek/2681-a-valasztasok-utan-hogyan-tovabb.html)

FELADNI? SOHA!

Az elmúlt hetekben ismét alaposan végiggondoltuk a választási
eredményt, sok párttagunkkal beszéltünk. Újra és újra felidézzük
az április 8-i estét, amikor a Munkácsy utcában vártuk a híreket.
Sokan csalódtak, jobb eredményt vártak. Nem sikerült, és ez döntően
nem rajtunk múlott. Nem értük el az 1 százalékot, de a Munkáspárt
tekintélye nem szenvedett csorbát, sőt erősödött. Baloldali és nemzeti
pártként, tisztességes, következetes erőként tartanak számon. Több új
és részben ﬁatal jelöltet találtunk, akikre számíthatunk a jövőben is.
Túléltük a választást, nincs adósságunk, szervezeteink megvannak,
a Munkáspárt kész és képes tovább dolgozni. Feladni? Soha! Dolgozunk
tovább!
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Május 6-án Záhonyban időközi önkormányzati választás lesz.
A polgármesteri székért ketten pályáznak: Helmeczi László (független)
jelenlegi polgármester és Magyar Zoltán (MSZP). A 6 képviselői
helyért 23 fő indul, köztük a Munkáspárt két képviselője, Tóth Péter és
Nagy István.

A Munkáspárt tagjai aktív részesei Záhony politikai és közéletének.
Ismerik az ott élők gondjait, problémáit. A Munkáspárt szorgalmazza
a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok fejlesztését, mert ez fontos
feltétele annak, hogy Záhony ismét erős kereskedelmi-közlekedési
központtá váljon. Szavazzanak a Munkáspártra, a Munkáspárt
löltjeire!
jelöltjeire!
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Azz elmúlt évek fontos eredménye volt, hogy a Munkáspárt három
használt kisbuszt vásárolt. A vörösre átfestett és a munkáspárti
logóval ellátott buszok azóta bejárták az országot. Részt vettek számos
rendezvényünkön, rengeteg vidéki kitelepülést tettek vonzóbbá.
A választási munkában is nélkülözhetetlenek voltak.
De, mint minden technikai eszközt, a buszokat is kell gondozni.
A buszok javítását a munkáspárt javító brigádja vállalta magára.
Kovács István, az Elnökség tagja, aki korábban autószervizt vezetett,
a szó szoros értelmében nekivetkőzött a munkának. Segítségére volt
Pálmai Ferenc, a KB Pest megyei tagja és Fehérvári Zsolt, KB-tag,
budapesti elnök. Önkéntes munkájukkal nem csak a buszokat hozták
rendbe, de sok pénzt is megtakarítottak a Munkáspártnak. Köszönjük!
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A MUNKÁSPÁRT ÉLT, ÉL ÉS ÉLNI FOG
A
múlt
szombaton
ülésezett
a Munkáspárt Központi Bizottsága.
Az ülésen részt vettek a párt megyei
elnökei, a parlamenti választásokon
indult jelöltjei és a választási felelősök
jelentős része.
A testület Thürmer Gyula elnök
előterjesztésében
meghallgatta
az
Elnökség beszámolóját a választások
értékeléséről és a párt további feladatairól.
A Központi Bizottság egyhangúlag
jóváhagyta az Elnökség értékelését.
Karacs Lajosné, a párt alelnöke
előterjesztette az Elnökség jelentését
a 2017. évi központi pénzügyi terv
teljesítéséről, továbbá a 2018. évi
központi pénzügyi tervet. A Központi
Bizottság
egyhangúan
jóváhagyta
mindkét dokumentumot és megerősítette
a párt eddigi tagdíjﬁzetési rendjét is.
A Központi Bizottság ülésén a párt elnöke három elvtársnak
nyújtotta át a Munkáspárt Vörös Lobogó kitüntetését.
A választások során végzett kiemelkedő teljesítményéért
e kitüntetésben részesült Baráth Istvánné (Budapest), Kós
Zoltán (Baranya) és Sipos Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok).
Többen kitüntető oklevelet vehették át munkájuk elismeréseként.
Thürmer Gyula átnyújtotta a munkáspárti tagkönyvet több
olyan elvtársnak, akik a közelmúltban léptek a párt soraiba.
MIT ÉRTÜNK EL
ÉS MIT NEM ÉRTÜNK EL?
Mit értünk el a választáson? – tette fel az első kérdést
beszédében Thürmer Gyula. 57 egyéni jelölt és országos lista,
15640 szavazat a listás szavazásban, ami a szavazatok 0,27
százaléka. Ezzel a Munkáspárt a 23 országos listát indító
párt közül a 9. helyen végzett.
A Munkáspárt tekintélye nem szenvedett csorbát, sőt erősödött.
Baloldali és nemzeti pártként, tisztességes, következetes erőként
tartanak számon.
Több új és részben ﬁatal jelöltet találtunk, akikre számíthatunk
a jövőben is. Túléltük a választást, nincs adósságunk,
szervezeteink megvannak, a Munkáspárt kész és képes tovább
dolgozni.
Mit nem értünk el? Nem jutottunk be a parlamentbe, bár
komolyan nem is gondoltuk, hogy ez lehetséges lenne. Nem
értük el az 1 százalékot, bár ezt akartuk és lehetségesnek is
tartottuk.

Mindez nem kis eredmény egy olyan párttól, amely messze
nem rendelkezik azokkal az anyagi eszközökkel és befolyással,
mint más pártok.
Az elmúlt hetekben ismét alaposan végiggondoltuk a választási
eredményt, sok párttagunkkal beszéltünk. Mit mondhatunk
ennek alapján?
ÉRTHETŐ CSALÓDOTTSÁG
Sok párttagunk csalódott – mondta Thürmer Gyula. Többet
akartunk, többet reméltünk, s tettünk is azért, hogy a reményből
valóság legyen. A reményeink tényekre épültek.
Egyrészt 57 egyéni jelöltet állítottunk. Másrészt nagyon
sokat dolgoztunk a választások előtt is és a kampány során
is. Harmadrészt tapasztaltuk, hogy az emberek jelentős
része értékeli és tiszteli a Munkáspárt következetességét.
Ez is fontos volt, bár tudtuk, hogy ebből nem feltétlenül lesz
szavazat.
S még egy dolog: a Medián közvélemény-kutatása, ami tőlünk
független, két alkalommal is 1 százalék körüli eredményt jósolt
a Munkáspártnak.
MI IS TÖRTÉNT?
Egy, abból indultunk ki, hogy több jelölttel a Munkáspárt jelentős
összeget kap az államtól a kampányra. A 2014. évi választáson
a listát állító pártok szintén kaptak állami támogatást, és ezt
teljesen egészében a kampányra fordíthatták. Ez akkor nem
függött a választáson később elért eredménytől.
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TOLTUK-E A FIDESZ SZEKERÉT?
Politikánkkal kapcsolatban bírálatként
alapvetően egy dolog hangzik el:
a „Fidesz szekerét toltuk” – emelte ki
a pártelnök. Nézzük a tényeket!
1990 óta Magyarországon kapitalizmus
van. A hatalom a tőkésosztály kezében
van. A tőkésosztály közös érdeke, hogy
a kapitalizmus fennmaradjon. Ők fölül,
mi pedig alul.
A tőkésosztály velünk, a dolgozókkal,
a Munkáspárttal szemben érvényesíti
közös akaratát. Ezt mutatta az 1
százalékos törvény és a médiaelszigetelés
tapasztalata is.
A Fidesz azonban törvényt kezdeményezett arról, hogy
azoknak a listát állító pártoknak, amelyek nem érik el az 0,5
százalékot, vissza kell ﬁzetniük a támogatás teljes összegét.
Az MSZP javaslatára, és ezt a tényt, kérem jól jegyezzék meg,
1 százalékra emelték ezt a határt.
A Fidesz és az MSZP együttesen fosztott meg bennünket
305 millió forinttól. A Központi Bizottság tagjai, akiknek
személyes felelősséget kellett vállalniuk, ugyanis nem
milliomosok. Az 1 százalék elérésére nem lehetett mérget
venni, így az anyagi kockázatot sem lehetett vállalni.
Kettő, a korábbi tapasztalatok alapján feltételeztük, hogy
kapunk médialehetőséget, legalább olyan mértékben, mint
a korábbi választásokon. Nem ez történt. A Munkáspártot
kizárták mind a Fidesz által felügyelt médiából,
mind a liberális körök médiájából. Soha ilyen elzártság
nem volt.
Három, számtalan „kamupárt” indulását tették lehetővé,
ami zavart okozott az emberekben. Ráadásul a tőkés
média, és ebben éppen a liberálisok jártak élen, igyekeztek
a Munkáspártot is a „kamupártok” közé sorolni.
Négy, megváltozott a belpolitikai helyzet. A Fidesz és
az ellenzék között élet-halál küzdelem bontakozott ki.
Mindkét csoport igyekezett a lehető legtöbb szavazót maga
mellé állítani, és kizárni annak lehetőségét, hogy az esetleges
ingadozók másra szavazzanak.
Öt, a választást eluralta a migránsügy. A Fidesz
a migránskérdést tette választóvízzé. Ez az ő felelősségük.
Az ellenzék helyesen tette, hogy bírálta a Fidesz taktikai
lépését. De súlyos felelősség terheli őket azért, hogy
ragaszkodtak a migránsok beengedéséhez. Ha az ellenzék
rugalmasabb, kifogták volna a szelet a kormány vitorláiból.
Nem ez történt. A kormánypártok így egy egyszerű és érthető
jelszó mögé tudták állítani az embereket és győztek.

A tőkésosztály ugyanakkor nem
egynemű, két nagy csoportja, a konzervatív oldal és a liberálisszocialista oldal küzd egymás ellen a hatalomért.
A két nagy csoport 1990-ben megegyezett, hogy felváltva
lesznek a hatalomban, és nem hoznak olyan törvényeket,
amelyek egyik vagy másik csoport létezését alapvetően
befolyásolnák. Ez működött 2010-ig.
A 2000-es évek közepére válság alakult ki az USA-ban, ami
kiterjedt az egész tőkés világra. A kapitalizmus megrendült.
Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban százezrek
mentek ki az utcára.
Magyarország is válságba került. 1990 óta itt minden kormány
a kisemberekről húz le újabb és újabb bőrt. A 2000-es évek
közepéig ez ment is viszonylag simán. Az emberek nem örültek
neki, de elviselték. 1995-ben a Horn-kormány megcsinálta
a Bokros-csomagot, de ez sem vezetett forradalomhoz. Miért?
Azért nem, mert az embereknek még voltak tartalékai, azok
a tartalékok, amelyeket még a szocializmus idején tettek félre.
A 2000-es évek közepére a tartalékok elfogytak. Az MSZPkormányok ezt nem vették ﬁgyelembe, és ez már kiváltotta ez
emberek tömeges elégedetlenségét. Az MSZP erőszak nélkül
már nem lett volna képes fenntartani a kapitalizmust.
A tőke, a hazai és a nemzetközi tőke válasza erre az volt,
hogy 2010-ben hatalomra kerülhetett a Fidesz. Az Orbánkormány azt mondta, hogy adni kell az embereknek, mert
különben nálunk is Görögország lesz. És adtak. Senkinek
sem annyit, amennyit azok akartak, de eleget ahhoz, hogy
a kapitalizmus uralmát megerősítsék.
A Fidesz-kormány politikája nehéz helyzetbe hozta
az ellenzéket. A liberálisok válasza erre az egyértelmű
elutasítás volt. Bármit is tesz a kormány, az rossz, hibás, bűnös.
A mi válaszunk ismert: ami jó a dolgozóknak, a népnek,
támogatjuk. Ami nem jó, azt nem támogatjuk.
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A Fidesz-kormány intézkedéseinek
egy része olyan volt, amit mi is
megtettünk volna.
Ők a kapitalizmus uralma érdekében
államosítanak, mi a tőke uralmát
korlátoznánk az államosítással. Ők
adtak az embereknek, de mi sokkal
többet adnánk. Ők némileg korlátozták
a bankokat, a nagytőkét, mi 45
százalékos
egyszeri
vagyonadót
vezetnénk be a milliárdosokra.
Nem mi vettük át a Fidesz
politikáját, hanem a Fidesz a saját
hatalma érdekében vett át tőlünk
programpontokat. Most a választásokon ezzel a taktikával kiénekelték
a sajtot a szánkból.
Ha támogattuk volna a Fideszt, akkor
kaptunk volna médiát, választási
pénzt. A Fidesz azonban vélhetően
úgy ítélte meg, hogy most akár tőlük is
vehetünk el szavazatokat. A Fidesz nem
akarta, hogy az emberek megosszák a szavazatukat, mindkettőt
akarták.
A mi pártunk hosszú éveken át küzdött egy nézettel. Ennek
a képviselői szerint az MSZP is rossz, meg a Fidesz és
az egész jobboldal is rossz, de az MSZP és a liberálisok
a kisebbik rossz.
Ebbe a vitába 2005-ben majdnem belehaltunk. A Munkáspárt
több kongresszusán megerősítette, hogy mi egyik
tőkéscsoportot sem támogatjuk. Mi azért dolgozunk, hogy
most, a kapitalizmusban a lehető legjobb viszonyokat harcoljuk
ki a dolgozó tömegeknek. Holnap pedig teremtsünk olyan
társadalmat, ahol nem a pénz az úr, hanem az emberek érdekei
a döntőek. Vagyis teremtsünk szocializmust.

Másrészt, a dolgozó embernek tudnia kell, hogy
a kapitalizmusban lehet ugyan javítani az életét, de az alapvető
változást a kapitalizmus megdöntése hozza el.
Ha tartósan áttérünk a kispolgárság és értelmiség kedvelt
témáira, mi magunk is azzá válunk, és elveszítjük a párt
kommunista jellegét.
A másik lehetséges út az, hogy „csináljunk forradalmat.”
A mi pártprogramunk világosan fogalmaz: „A közösségi
társadalmat egy új népi forradalom hozza el…Nem tudjuk,
hogy melyik évben, melyik hónapban, melyik napon győz
az új népi forradalom. De azt tudjuk, hogy győzni fog. Akkor
fog győzni, amikor az emberek többsége saját tapasztalatain
keresztül megértette, hogy boldogulásához csak egy út vezet,
az új népi forradalom, s ezért hajlandó tenni is.”

A MUNKÁSPÁRT CSAK EGY UTAT VÁLASZTHAT
Amikor nehézségekbe ütközünk, mindig meg kell vizsgálni, hogy
vannak-e más lehetőségek? Háromféle út között választhatunk.
Mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk a kapitalizmussal,
az osztályharccal, nem beszélünk forradalomról, hanem
olyan ügyekre koncentrálunk, amelyek érdekesek
az embereknek, amelyek divatban vannak, érthetőek.
Egyesek szerint teljesen más irányokba kellene elindulni.
Például támogassuk a könnyű drogok engedélyezését, az azonos
neműek családalapítását és hasonló dolgokat. A nyugat-európai
pártok közül néhányan ezt az utat járják.
Lehet ezt az utat járni. De ezzel becsapjuk a dolgozó embereket
is, és önmagunkat is. Egyrészt, lehet, hogy a kapitalizmus sért
más rétegeket is, beleértve a homoszexuálisokat és másokat, de
az ő válaszuk nem a kapitalizmus elutasítása.

A forradalom azonban nem csak attól függ, hogy mi akarjuk-e.
Alapvetően attól függ, hogy a dolgozó tömegek akarják-e.
A kommunista párt bölcsessége abban van, hogy képes-e
megítélni a valóságos forradalmi helyzetet.
A harmadik út az, amit 30 éve követünk, Számunkra ez
az egyetlen értelmes lehetőség: Küzdünk a kapitalizmus
ellen, felkészítjük a pártot arra a helyzetre, amikor
a tömegek nem 0,27 százalékot akarnak nekünk adni, hanem
a többséget.
Most a feladatunk az, hogy a párt tagságával megbeszéljük
a jelenlegi helyzetet. Küzdjük le a kishitűséget,
a kilátástalanság érzését. Május elsején sikeres felvonulást
kell tartanunk! Be kell kapcsolódnunk az időközi
önkormányzati választásokba! A Munkáspárt élt, él és élni
fog holnap is! – hangsúlyozta a párt elnöke.
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TUDTAD? NEM TUDTAD?
MOST MÁR TUDOD!
MARXIZMUS
Tudtad, hogy mi a marxizmus? A marxizmus
a természet és a társadalom fejlődésének
legáltalánosabb törvényeiről, a dolgozó tömegek
forradalmáról, a szocializmus győzelméről
és a kommunista társadalom építéséről szóló
tudomány; a munkásosztály és a kommunista párt
ideológiája.

KARL MARX SZÜLŐHÁZA
Tudtad, hogy Karl Marx egy német
városban, Trierben született 1818. május
5-én? Marx szülőháza mind a mai napig
megvan. A városban a 200. évfordulón
számos nagy kiállítást és rendezvényt
tartanak. Pedig Németország a kapitalizmus
egyik központja.

MARX SÍRJA
Tudtad, hogy Marx Angliában halt meg?
Sírja Londonban, a Highgate temetőben
található. Highgate a brit főváros
legismertebb történelmi sírkertje. Más
ismert személyiségek is nyugszanak itt,
köztük George Eliot író, Michael Faraday,
az elektrotechnika nagy alakja

A MARXIZMUS HÁROM FŐ FORRÁSA
Tudtad, hogy a marxizmus nem üres helyen jött létre, hanem három területen elért eredményekből is merített?
A marxizmus három fő forrása: a klasszikus német ﬁlozóﬁa, az angol polgári politikai gazdaságtan és a francia utópista
szocializmus.
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TE MARXISTA VAGY?
A marxizmus a munkásosztály tudományosan megalapozott
elmélete a tőkés rendszer megismerésére, a munkásosztály harcának
megszervezésére, a szocializmus megteremtésére.
HASZNÁLHATÓ-E A MARXIZMUS MA?
Tőkés ellenfeleink azt hangoztatják, hogy a marxizmus ma már nem
használható elmélet. Szerintük a marxizmus csak a XIX. század
elmélete. Másrészt szerintük a marxizmus annak a munkásosztálynak
az elmélete, amely ma már nem létezik, vagy csak kis mértékben.
Ez azonban nem igaz!
Marx valóban a XIX. században élt, és valóban az akkori viszonyok
között dolgozta ki elméletét. A marxizmus azonban egy módszer, egy
szemlélet. Azt jelenti, hogy osztályalapon vizsgáljuk az eseményeket,
azt keressük, hogy az egyes politikai események, szereplők mögött
milyen osztályérdekek húzódnak meg. Másodszor azt is jelenti, hogy
mi a munkás, a dolgozó szemszögéből vizsgáljuk a világot és az ő
érdekében akarunk cselekedni.
Nem igaz az sem, hogy a munkásosztály megszűnt létezni. Az igaz,
hogy az informatika korát éljük. Az informatika korában az információ
válik központi tényezővé, és igaz az is, hogy az értelmiségi szakmák és
a szolgáltatások szerepe megnő.
CSAKHOGY!
Egy: munkásság létezik a hagyományos iparágakban, amelyek még
nem szűntek meg. Magyarországon van autógyártás, műszergyártás,
építőipar és sok minden más.
Kettő: a munkásosztálynak, mint társadalmi osztálynak nem az az
egyetlen ismérve, hogy ﬁzikai munkát végez. A munkásosztály helyzetét
az határozza meg, hogy nincs tőkéje, nem irányító munkát végez, és
jóval kisebb jövedelme van, mint a tőkéseknek, vagy a menedzsereknek.
Ebben az értelemben a munkásosztály része a szolgáltatásban dolgozók
nagy része is. A Tesco pénztárosa lényegét tekintve ugyanúgy munkás,
mint az Audi szerelője. Az ápolónő, a postás, a banki alkalmazott,
a mozdonyvezető ugyanúgy munkás, mint a hegesztő az építkezésen.
Három: a tőkés mindegyik kategóriát kizsákmányolja, legfeljebb
eltérő módszerekkel. A lényeg azonban ugyanaz. Egyik sem kapja meg
azt a többletértéket, amelyet munkájával előállít.
Az informatika kora nem tüntette el a munkásosztályt, csak
megváltoztatta a létezésének körülményeit. Az informatika kora
nem szüntette meg a tőkés és a munkás ellentétét, nem szüntette meg
a kizsákmányolást.
Ennek alapján tehát az osztályharc sem szűnt meg az informatika
korában. Akkor viszont időszerű a marxizmus, mint a korhoz
alkalmazkodó gondolkodási és cselekvési módszer.
HOGYAN LEHETÜNK MARXISTÁK MA,
MAGYARORSZÁGON?
Először is: tanulni kell! A marxizmus tudomány, tudományos módszer,
elmélet. Nem lehet kitalálni. Ezt is meg kell tanulni! Ezt segítik Marx,
Engels, Lenin és mások művei, és természetesen a Munkáspárt
kongresszusi és más dokumentumai is.

Másodszor: osztályalapon kell vizsgálnunk az eseményeket, azt kell
keresnünk, hogy az egyes politikai események, szereplők mögött
milyen osztályérdekek húzódnak meg.
Nem a XIX.-XX. századi marxista-leninista mondatokat kell ráhúzni
a mai valóságra, hanem a marxista módszert követve a mai konkrét
helyzet mai konkrét elemzésével kell következtetéseket levonnunk.
Ha marxista módon elemezzük például a mai Magyarországot, akkor
azt mondhatjuk: az MSZP is tőkés párt és a Fidesz is tőkés párt. Mindkét
párt a magántulajdonra épülő társadalmat akarja, és nem valami mást.
Mindkét párt a tőkés pártok uralmát akarja, s fellép minden erő ellen,
amely egy másik rendszert akar. Mindkét párt támogatja Magyarország
tagságát a tőkés szervezetekben, így a NATO-ban és az Európai
Unióban.
Ha marxista alapon elemezzük a magyar társadalmat, akkor könnyű
belátni, hogy a sajtó, a média nem valami független elem, hanem
a politikai felépítmény része, amely általában kiszolgálja a tőkés rend
érdekeit, és ezen belül konkrétan a tőkésosztály adott csoportjának
érdekeit.
Harmadszor: a munkás, a dolgozó szemszögéből kell vizsgálnunk
a világot és az ő érdekükben kell cselekedni.
A Munkáspárt marxista alapon döntött például akkor, amikor
kimondta: a munkásság érdeke az önálló és politikailag, ideológiailag
független Munkáspárt léte. A Munkáspárt ezért nem kapcsolódik egyik
polgári párthoz sem, sem a Fideszhez, sem az MSZP-hez, de mindkettő
irányában nyitott minden olyan lépésre, amely a munkások érdekeit
szolgálja.
Negyedszer: a marxizmust nem csak tanulnunk kell, hanem
a gyakorlatban valóra is kell váltanunk, azaz harcolnunk kell a munkások
érdekeiért. Ennek eszköze ma a marxista-leninista párt.
A Munkáspárt marxista módon döntött, amikor kimondta: a mai
helyzetben csak akkor tudunk a munkásnak segíteni, ha fegyelmezett
tagok, szervezett, hatékonyan működő harci szervezetét építjük fel.
Ötödször: tanulmányoznunk kell a nemzetközi munkásmozgalom
tapasztalatait. Át kell vennünk mindazt, ami nálunk is hasznosítható.
Ugyanakkor a magyar sajátosságoknak megfelelő nemzeti módon
kell alkalmaznunk a marxizmust, és meghatározni a párt konkrét
feladatait.
Internacionalista módon együtt kell működni más kommunista
pártokkal, segítve egymás küzdelmét.

A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146

A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.

A

TÖRTÉNELEM

XIII. (XXIX.) ÉVFOLYAM, 18. SZÁM
2018. MÁJUS 5.

11

BESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan középülettel, amelyek
a magyar munkásmozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire
már megváltozott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan elmennek
azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétára! Mi marad
a munkásmozgalmi Budapestből?
MINDEN KŐNÉL ÉS ÉRCNÉL MARADANDÓBB EMLÉK
Marx eltűnt Budapestről, de szelleme
maradt.
Még
sokan
emlékeznek
az egykori Marx-szobrokra. A Nyugati
tér máig sokak számára Marx tér. Idézzük
fel Marx budapesti emlékeit!
Tudják mikor született az első
javaslat arra, hogy Karl Marx kapjon
köztéri szobrot Budapesten? Nem, nem
a szocializmus idején. A javaslat 1901
májusában hangzott el a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt (MSZDP) VIII.
kongresszusán a Hermina út 27. sz.
alatt levő Klémens-féle vendéglőben.
Egy vidéki küldött, Parcsetich László
kezdeményezte, hogy Marx,
Lassale és Dózsa szobrát is
állítsák fel a fővárosban.
Az MSZDP természetesen
akkor nem volt abban a
helyzetben, hogy szobrokat
állítson,
bár
hivatalosan
kezdeményezhette volna. A
vezetőség azonban már akkor
sem kedvelte az egyszerű
szocialista párttagok javaslatait,
úgyhogy
Weltner
Jakab,
az
MSZDP
nagy
tekintélyű
titkára
elvetette
a
javaslatot:
„A munkásság nem az utcán vagy a
téren állít szobrot előharcosainak, hanem
a szívében. Ne üres külsőségekkel
ünnepeljük őket, hanem tetteinkkel.
Küzdjünk azon eszmékért, melyekért
nagyjaink is küzdöttek. Így emelhetünk
M
E
J
M

minden kőnél és ércnél maradandóbb
emléket nekik.” Szó, ami szó, igaza volt,
bár egy kezdeményezést megért volna.
1919 májusában, a Tanácsköztársaság
idején aztán végül is felállították Marx
tervezett szobrának makettjét. A makett
a Lánchíd pesti hídfőjénél állt.
Budapestnek évtizedekig kellett várnia
Marx szoborra. Valljuk meg őszintén:
igazán kiemelkedő és főleg népszerű
szobrot nem kapott. 1959-ben a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,
a mai Corvinus Egyetem aulájában
állították fel Farkas Aladár művét.

K

M

E

Szegény Marx a terekkel és utcákkal sem
járt jobban. A felszabadulás utáni első
hónapok mindent megújító hangulatában
a Nyugati pályaudvar előtti tér kapta meg
Karl Marx nevét. A régi neve, Berlin
tér, érthetően nem maradhatott, az új
nevet pedig nem volt könnyű megszokni.
1992-ben a tőkés rendszerváltás nagy
tisztogató hadjáratában a tér
nevét is megváltoztatták. Így,
aki ma a Marx térre akarna
menni, keresse a Nyugati teret!
Marx azonban nem ment
el
Budapestről.
Könyvei,
fényképei és főleg szelleme
most a Munkácsy utcában van,
a Munkáspárt központjában.
Végül is igaza volt Weltner
Jakabnak: „Küzdjünk azon
AM
1919eszmékért, melyekért nagyjaink
A szobor elsőként érkezett és utolsóként is is küzdöttek. Így emelhetünk minden
távozott. A tőkés rendszerváltás minden kőnél és ércnél maradandóbb emléket
munkásmozgalmi szobrot eltávolított, de nekik.”
M
ez 2014-ig túlélte. A Fidesz-kormány nyílt
P
F
politikai nyomására végül áthelyezték
egy kiállítóterembe.
1963-ban az MSZMP Politikai
Főiskolájának kertjében, az Ajtósi Dürer
sor 19–21-ben avatták fel Kőfalvi Gyula
Marx-szobrát. A rendszerváltás az iskolát
is, a szobrot is elnyelte.
1971-ben a kádári MSZMP székháza
mellett, a Jászai Mari téren állították
fel Marx és Engels közös szobrát.
Segesdi György eredetileg krómacélból
képzelte el a művet, de a 70-es években
egy hegesztett köztéri szobor ilyen
témában még túl radikálisnak tűnt.
Végül márványból faragták ki, és maradt
az eredeti kubista stílus. 1991-ben ez
a szobor is kikerült a Szoborparkba,
ahova a szocializmus szobrait száműzték.
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