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SZABADULJUNK KI A CSAPDÁBÓL!
Minap levelet kaptam. Udvarias levél, nincs benne rosszindulat
vagy gúny, csak egy kérdés. Olvastam az Önök programját, jól
hangzik, de ebből mi valósulhat meg? Önök ezt egyedül aligha
tudják kivitelezni, az én szavazatom pedig kevés ahhoz, hogy
a Munkáspárt programja megvalósuljon. Eddig a levél.
Mit válaszoljak? Írjam azt, hogy sok kicsi sokra megy? Hogy
a zsák búza is az első maggal kezdődik? Vagy modernebb azt
mondani, hogy befektetés nélkül nincs proﬁt? Hogy várhatja bárki
is, hogy megvalósuljon a program, ha még szavazni sem kész
a programra?
Lehetne ezt mondani, de nem nagyon jutnánk előbbre. Ez
olyan, mintha a kérdés tízes számrendszerben lenne, és kettes
számrendszerben próbálnánk válaszolni. A tőkés világ ugyanis
kialakította a saját politikai „számrendszerét”. Egy adott koordinátarendszert, egy adott gondolkodásmódot szuggerál.
A pártoknak azt üzeni, hogy legyen sok pénzed! Legyenek
sztárjaid! Nem kell okosnak lenniük, sőt az hátrány! Nem kell
tisztességesnek sem lenniük, mivel az kifejezett hendikep!
A lényeg, hogy tudják hülyíteni a népet, és a reklám idejére
a televízió elé ültetni a választót. Utána vezetheted az országot!
Az embereket pedig arról győzi meg, hogy minden ember
szabadon választ a programok piacán, mindenki választhatja azt a
pártot, amelyiket akarja és ha sokan akarják ugyanazt, akkor talán
még a vágyaik megvalósulnak.
Mindebből egy szó sem igaz! A tőkés választás hamis mérce,
olyan iránytű, amelyet egy mágnessel, a pénz mágnesével
eltérítenek. A pénzzel megveszik a médiát, a közvéleménykutatókat, a politikusokat. Ők együttesen eltérítik az emberek
gondolkodását. Az emberek így már nem azt tartják fontosnak, ami
nekik valójában fontos, hanem azt, amiről elhitetik, hogy fontos.
Már nem úgy szavaznak, ahogyan saját érdekeik megkövetelnék,
hanem úgy, ahogyan azt tudatuk alatt sugallják nekik.
A tragédia az, hogy milliók nem veszik észre, vagy nem hiszik
el. Észre venni éppenséggel lehetne, bár a manipulálás nagyon
raﬁnáltan folyik. Miért nem hiszik el? Nos, ki akarná saját tévedését,
sőt rövidlátóságát bevallani? Inkább elfogadják, bebeszélik
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maguknak, hogy ez a számrendszer, ez gondolkodásmód a helyes,
az egyetlen jó. Vagy ha nem is, de úgysem lehet ellene tenni semmit.
És a csapda bezárul.
Szabaduljunk ki a csapdából! Ha nem sikerül, soha semmi sem fog
változni. Mindig lesznek kisebb-nagyobb sikerek, könnyebbségek,
de az életünk alapvetően ugyanaz marad. A milliárdosok egyre
gyorsabban fognak gazdagodni, mi egyre gyorsabban szegényedni.
Nekik egyre több joguk lesz, nekünk egyre kevesebb.
Mi a megoldás? A saját józan eszünkben bízzunk! Mi jó nekem
és mi rossz? Mit láttam az elmúlt évtizedekben? Mit hozott nekem
a rendszerváltás? Mit hozott az EU? Miért gondoljuk azt, hogy
a milliárdosok pártjai a dolgozó ember javát akarják? Hogy ezt
ígérik? Na és? Mindig ezt ígérik, az emberek mindig bedőlnek,
utána mindig megbánják, majd az egész indul elölről, néha új, néha
régi szereplőkkel.
A kapitalizmus a pénzről szól, minden más csak eszköz
a pénzszerzésben. A kapitalizmus törvénye ugyanaz, mint
a kaszinóé: mindig a ház nyer! Hosszú távon a ház mindig nyer, még
akkor is, ha a kaszinó bónuszt ajánl a játszásért. A tőke növelheti
a béreket, jóléti rendszereket működtethet, de mindig ő fog nyerni.
Van értelme ilyen helyzetben tenni bármit is? Van értelme
sztrájkolni, tüntetni, az utcára menni, amikor a tőkés kormány és
a tőkés munkaadó együtt mindig erősebb lesz, mint a dolgozó?
Van értelme a választásokon a Munkáspártra szavazni, miközben
tudjuk, hogy a Munkáspárt önmagában kevés?
Van, bizony van! A tőke elleni harc nem születik velünk. Meg
kell tanulnunk! Ha befogjuk a szánkat, ha nem teszünk semmit,
ezért nem fog a tőke jutalmat osztogatni. Nem jó a munkavállalónak
a munka törvénykönyve? Nem jó! És mit tett ellene a munkavállaló,
a munkás, vagy mondjuk a szakszervezet?
Nem elég a ﬁzetésed? Nem elég! Kevesebbet keresel, mint
a német munkás? Igen, kevesebbet! És mit teszel ellene? Gondolod
elég egy papírt aláírni, és európai tőkései önként és dalolva nagyobb
ﬁzetést fognak adni? Nem, mindenért meg kell küzdeni!
A legkevesebb az, hogy a Munkáspártra szavazol. Ez is harc.
Ez is jelzés a tőkés hatalomnak, hogy Te nem vagy hajlandó úgy
táncolni, ahogyan ő fütyül.
Több, sőt a mai helyzetben sokkal több, ha elmégy a Munkáspárt
gyűlésére, ahol a Te béredért, a Te nyugdíjadért, a Te lakásodért,
a Te munkádért, a Te békédért harcolnak. Ha elhozod a barátaidat,
a családodat, már szinte elmondhatod, hogy szabad vagy!
Kiszabadultál a tőke szellemi fogságából!
Ha nem a tőke mozgatja a gondolataidat, ha szabad vagy, rögtön
felismered, hogy a szavazatod a választáson erőt ad. Erőt neked,
erőt másoknak, erőt a Munkáspártnak. Rögtön fogod tudni, hogy
a Munkáspárt nem egyedül fogja a programját megvalósítani,
hanem Veled, Veletek. Együtt fogjuk megforgatni a világot,
együtt fogunk új rendet, új közösségi társadalmat, új szocializmust
teremteni. A végén a ház nyer, de ez a mi házunk lesz!
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OROSZORSZÁG NEM HAGYJA MAGÁRA SZÍRIÁT
Bassár el-Aszad szíriai államfő Szocsiban Vlagyimir Putyin
orosz elnökkel tárgyalt. Aszad közölte Putyinnal, hogy
delegációt küld az ENSZ égisze felállítandó szíriai alkotmányozó
bizottságba, amit Putyin üdvözölt. A szíriai vezető, aki
köszönetet mondott az orosz elnöknek a rendszerének 2015
ősze óta nyújtott katonai támogatásért, hangsúlyozta, hogy
a terroristák által ellenőrzött területek „összezsugorodtak”.
Szavai szerint százezrek tértek haza és milliók vannak
hazatérőben. (www.mti.hu)

MENEKÜLTEK:
AZ EU NEM TUDJA, NEM AKARJA MEGOLDANI
Az EU statisztikai hivatalának közlése szerint 2017-ben 31400
kiskorú menekült folyamodott menekülti státuszért az EU-ban.
17 százalékuk afgánnak mondja magát, 10 százalékuk szírnek.
(https://www.aa.com.tr)

Az USA Izrael mellé állt és fellép Iránnal szemben. Arra
számít, hogy Oroszország kénytelen lesz magára hagyni Szíriát
és el-Aszad elnököt. Oroszország azonban továbbra is ellenáll
az amerikai nyomásnak.

A menekültügy valóságos probléma. Az EU azonban nem tudja
és nem is akarja megoldani. Az igazi megoldás, ha abbahagyják
a háborút Afganisztánban, Szíriában és másutt, és fegyverek helyett
munkahelyeket visznek oda. Ehhez meg kell változtatni az EU-t.
Olyan szervezet kell, amely nem a pénz uralmára épül, hanem
a népek demokratikus együttműködésére.

DONYECKI NÉPKÖZTÁRSASÁG:
NEM KÉRNEK UKRAJNÁBÓL
Alekszandr Zaharcsenko, a Donyecki Népköztársaság
elnöke kitüntetéseket adott át a népköztársa-ság napja
ünnepségen. Kijelentette, hogy Donyeck megvédi önállóságát.
(https://dan-news.info)

MARX NEM KÍVÁNATOS SZEMÉLY
LENGYELORSZÁGBAN
A lengyel rendőrség május 11-én betört a Szczecini Egyetem
épületébe, és megzavarta a Marx születésének 200. évfordulóján
rendezett konferenciát. Arra hivatkoztak, hogy az egyetemen
a totalitári-us rendszerek propagandája folyik. (www.solidnet.org)

Lengyelországban bírósági eljárás folyik a Lengyel Kommunista
Párt újságjának szerkesztői ellen ugyanilyen vádakkal. A magát
demokratikusnak valló Lengyelországban folyik a kommunisták
nyílt üldözése. Egyetlen EU-vezető sem tiltakozik.

Ukrajna két keleti tartománya már korábban kikiáltotta
függetlenségét, és bár ez még nem kapott nemzetközi elismerést,
önállóan létezik, gyakorlatilag levált Ukrajnáról. Oroszország
egyelőre nem támogatja a két terület kérését arról, hogy
Oroszországhoz csatlakozhassanak. A minszki megállapodás
alapján visszatérhetnének Ukrajnába, mint olyan államrészek,
amely nagyfokú autonómiát élveznek. Ukrajna viszont ezt nem
akarja. Az USA arra biztatja Ukrajnát, hogy katonai erővel
szerez-zék vissza. Ez pedig háborút jelenthet, és nem csupán
Ukrajnában.
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MEGÚJULÁS KELL A SZAKSZERVEZETI
MOZGALOMBAN
A szellemi megújulás szükségességét fogalmazza meg
a Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete
(ZVDDSZ). Továbbá, azt is megfogalmazzák, nem tartják
helyesnek, ha a szakszervezetek hosszabb időre elcsendesednek.
(www.szakszervezet.hu)

HA NEM ÁLLUNK A SARKUNKRA,
CSAK ROSSZABB LESZ!
A visegrádi országok szakszervezeti konföderációi május
10-11-én, Budapesten tartották találkozójukat. Támogatják
az Európai Szakszervezeti Szövetség kezdeményezését
az európai bérszövetség megindítására. Fontosnak tartják, hogy
csatlakozzanak a munkáltatói szervezetek, a kormányok és
a nemzetközi nagyvállalatok. A szakszervezetek készek a komoly,
kézzelfogható, eredményorientált érdemi szociális párbeszédre,
a tripartizmus keretei között megvalósuló partnerségre, s erre
hívják fel partnereiket. (https://szakszervezetek.hu)
A magyar dolgozók 10-12 százaléka szakszervezeti tag. Ha
a szakszervezet nem kezd el küzdeni a tőkés politika ellen, nem
lesz se új sztrájktörvény, se munkatörvénykönyve. Sok sikert!
VALÓJÁBAN KI KÉPVISELI AZ EMBEREKET?

A tőkések 2008 óta válságban tartják a világot. A válság
leküzdésére növelik a munkaidőt, a nyugdíjkorhatárt,
lefaragnak minden szociális juttatást. Behívták a migránsokat.
A munkavállaló kiszolgáltatottsága megnőtt. A szakszervezeti
vezetők azt gondolják, hogy a tőke szó nélkül le fog mondani
a proﬁtjáról. Ha a dolgozók és szervezeteik nem állnak a sarkukra,
ha nem harcolnak, akkor a helyzetük csak rosszabb lesz!

A Jobbik nem indít saját jelölteket a Budapest V. és VIII.
kerületi időközi önkormányzati választásokon. A legerősebb
ellenzéki párt jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé,
hogy minden időközi választáson elinduljon, még abban
az esetben sem, ha van hiteles és alkalmas jelöltje. (www.mti.hu)

MSZP: A PÉNZ SZÁMÍT, NEM AZ ELVEK
Bősz Anett, a Liberális Párt tagja kilépett az MSZP-Párbeszéd
frakciójából, mert állítólag a Fodor Gábor vezette Liberális Párt
nem kapta meg azt az évi 60 millió forintot, amelyet állítólag
az MSZP ígért nekik. Tóth Bertalan szerint az MSZP irattárában
nem találják a papírt. (www.mti.hu)

Felháborító, hogy szó sincs a magyar nép szolgálatáról,
az ország fejlődéséről. Csak egy kérdés van: a pénz. Ahol a pénz
uralkodik, ott nyoma sincs baloldaliságnak.

A választáshoz kell pénz, de nem ez a legfontosabb. Ha egy párt
valóban az emberekért akar tenni, akkor elindul a választáson,
választási lehetőséget kínál az embereknek, ha van pénze, ha
nincs. A Munkáspárt elindul a választáson. A Józsefvárosban
Fehérvári Zsolt István a jelöltje.
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A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége az idén is megrendezte
a Családnak lenni családkonferenciát az Országház Felsőházi
termében. A tanácskozásra meghívást kapott Fülöp Józsefné,
a Munkáspárt BAZ-megyei nőszervezetének vezetője. A tájékozódásra, a kapcsolatépítésre, a Munkáspárt politikai jelenlétének
érzékeltetésére minden fórumot meg kell ragadni.
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Az idén november 23–25. között lesz a Kommunista és Munkáspártok
20. Nemzetközi Találkozója, a helyszín Athén – Így döntött
a tanácskozást koordináló Munkabizottság. A Munkáspárt, amely
tavaly lett a testület tagja, először vett részt teljes jogú tagként. Pártunk
képviseletében Thürmer Gyula elnök és Pilajeva Marina, a KB tagja,
a KB külügyi felelőse vett részt. A Munkáspárt küldöttsége javasolta,
hogy a nemzetközi mozgalom a jövő évben emlékezzen meg az 1919-es
Tanácsköztársaság 100. Évfordulójáról.
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Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke Athénban megbeszélést folytatott
a Görög Kommunista Párt több vezetőjével. Tárgyaló partnere volt
Dimitris Koutsoumpas, a Görög Kommunista Párt főtitkára, Georgios
Marinos, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára.
Thürmer tájékoztatást adott az április 8-i választásokról. Kiemelte,
hogy a Munkáspárt nehéz körülmények között küzdött, de helyt állt
a választáson. A Munkáspárt stratégiai helyzete nem változott, képes
tovább küzdeni a kapitalizmus ellen.
A Munkáspárt elnöke szólt arról, hogy a Munkáspárt is megemlékezik a Görög KP megalakulásának 100. évfordulójáról.
Együttműködünk ebben a kérdésben a Görög KP hazánkban élő
tagjaival.
A Görög KP főtitkára megerősítette, hogy nagyra értékelik
a két párt közötti viszonyt. Fenntartják az évenkénti csúcstalálkozó
gyakorlatát, együttműködnek nemzetközi kérdésekben. Köszönettel
vette a magyarországi látogatásra szóló meghívást, amelynek eleget
fog tenni. Egyetértett azzal, hogy a Tanácsköztársaság 100. évfordulója
nem csupán magyar ügy. A görög párt is foglalkozni fog az eseménnyel.
Elmondta, hogy a görög gazdaság helyzete stabilizálódik, de ez
a stabilizáció törékeny. A Sziriza-kormány megkísérli megvásárolni
a szakszervezeteket. Az osztályharcos görög szakszervezetek,
mindenek előtt a PAME azonban azért küzdenek, hogy keresztülhúzzák a kormány számítását. A Görög KP aktívan részt vesz
a diákmozgalmakban. Jelen van a háborúellenes mozgalomban is.
Szó esett a migránskérdésről is. A Görög KP vezetői elmondták,
hogy értékelésük szerint a migránsok a kapitalizmus áldozatai.
A migránsok jelentős terhet jelentenek Görögország számára, de a migránsok többsége nem akar Görögországban maradni. Az EU álláspontja
azonban nagyon ellentmondásos. A Görög KP nem biztat a migránsok
befogadására, de azt megköveteli, hogy a görög területre érkező
migránsokkal ember módjára, az egyenlő jogok alapján bánjanak.
A görög vendéglátók elmondták, hogy a migráns fogalma egy kicsit
más Görögországban, mint Magyarországon. Ők úgy gondolják, hogy
a külföldön élő görögök is migránsnak tekintendők. Németországban
és más EU-országokban a görög KP ottani tagjai együttműködnek
a helyi kommunista és munkáspártokkal. Görögországon belül a párt
igyekszik felvenni a kapcsolatot az ideérkező migránsokkal.
Thürmer Gyula elmondta, hogy a Munkáspárt helyzete eltérő.
Nekünk nincsenek évtizedes tapaszta-lataink a migránsokkal
végezhető munkáról. A Munkáspárt egyetért azzal, hogy a migránsok
a tőkésrend áldozatai. A sorsukat az oldaná meg, ha az USA és az EU
abbahagyná a háborúkat a közel-keleti térségben, és segítené ezeknek
az országoknak a fejlődését. A Munkáspárt kész tanulmányozni azokat
a tapasztalatokat, amelyeket a Görög KP szerzett a migránsokkal
kapcsolatos munkáról.
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A MUNKÁSPÁRT ÉS A MÉDIA
A választási kampányban rengeteg helyen ránk csodálkoztak
az emberek: hát ti még vagytok? Nem látni titeket a televízióban!
De szinte nincs olyan gyűlés, ahol ne kérdeznék meg
párttagjaink, hogy miért nem szerepelünk többet a médiában?
Miért nem találunk ki olyan dolgokat, amelyek – ahogyan ma
mondják – megütik a „média ingerküszöbét” és bennünket is
beengednének?

azonos hozzáférést biztosítottak a médiához. Ha valamelyikük
átlépte a határt, jött az ellentámadás.
A Munkáspárt nem volt a médiatörvény kedvezményezettje.
A Munkáspárt ideológiája nem fért bele a hatalmon lévők
értékrendszerébe. Az 1990-es években mégis viszonylag sokat
szerepeltünk a médiában. Miért?
Egyrészt, az egymással szemben álló csoportok gyakran
lehetővé tették, hogy a Munkáspárt támadja a másik felet,
a liberális médiában a konzervatív oldalt, a konzervatív
médiában a liberálisokat. Másrészt, az 1990-es évtized
a demokrácia romantikus időszaka volt. Még voltak viták
a médiában, még szót kaphattak az ellenfelek is. Sok olyan
dolog volt, ami ma már elképzelhetetlen.
TÉNYEZŐ LETT A MUNKÁSPÁRT
A 2000-es évek közepétől megváltozott a helyzet. A 2004.
december 5-i népszavazást a kórházak privatizálásának
megakadályozására a Munkáspárt kezdeményezte. Elrontottuk
a Medgyessy-kormány ünnepét. A kórházakat nem tudták
privatizálni. Világossá vált, hogy a Munkáspárt a parlamenten
kívülről is képes beleköpni a nagyok levesébe. A parlamenti
választásokon elért szavazati aránytól függetlenül a Munkáspárt
tényezővé vált.
A tőkés politika és média vezetői megértették, hogy ha
a Munkáspárt rendszeresen
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A MÉDIA A HATALOM ESZKÖZE
Tisztázzunk néhány dolgot a média helyét illetően.
A rendszerváltáskor még az újságírók zöme is úgy gondolta,
hogy a teljes demokrácia köszönt rájuk, azt írnak, amit akarnak,
azt mondanak, ami csak tetszik.
Gyorsan kiderült, hogy ez nem így van A rendszerváltás
megváltoztatta Magyarországot. 1990 után teljesen átalakult
a média világa is. Megjelent a magántulajdon, sőt a külföldi
tulajdon. A média politikai táborokra oszlott, amelyek
folyamatos küzdelemben álltak egymással. Az újságírók már
nem azt írták, amit akartak, hanem azt, ami az adott lap vagy
televízió tulajdonosának megfelelt. Nem tetszett nekik, és
vélhetően ma sem tetszik, de beletörődtek.
A hatalomra jutott tőkésosztály nem volt egységes, és
folyamatos küzdelem folyt közöttük a hatalom különböző
intézményei fölötti ellenőrzésért. De ugyanakkor fontos volt
számukra, hogy a tőkéshatalom működőképes legyen. Ezért
több kérdésben megegyeztek egymással.
Az első médiatörvény az MDF és az SZDSZ egyezségére
épült. Az akkori politikai erőviszonyok alapján nagyjából
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j
javasolta,
hogy az a párt, amely nem ér 0,5 százalékot, ﬁzesse
v
vissza
az egész pénzt. Az MSZP kontrázott: ne 0,5, hanem
1 százalék legyen! A két párt, amelyek egymás halálos
e
ellenségei,
szépen megszavazták. Ezzel a Munkáspárttól 305
m
millió
forintot vettek el.
A második változás is súlyos volt. Kizárták bennünket
m
minden
médiából. Természetesen volt a törvény által előírt
i
ingyen
reklám, bejutottunk a helyi médiába is, de mindez
n
nem
ellensúlyozta az országos médiaszereplés hiányát. Még
s
szerencse,
hogy a helyi média egy kicsit másként foglalkozott
velünk,
v
de a lényegen ez már nem változtatott. A Munkáspárt
á
általános
média nélkül maradt.
Bebizonyosodott az is, hogy a média jelenléte egy
m
munkáspárti
rendezvényen nem attól függ, hogy mennyire
é
érdekes
egy rendezvény, hanem a hatalom, a médiatulajdonosok
d
döntésétől.
A média a hatalom eszköze.
A médiaelszigeteltség ellenére nagyon sok ember ismeri
a Munkáspártot, és nagyon sok ember jó véleménnyel van
a pártról. Becsülik következes magatartásunkat, kiállásunkat
a dolgozó ember mellett. Értékelik azt is, hogy van véleményünk
o
olyan
nemzeti ügyekben is, mint a migráció vagy éppen Trianon.
MUNKÁSPÁRTI MÉDIA
M
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szerepelne a televízióban, egyre több ember értené meg, hogy
a Munkáspártnak igaza van. És a végén még képesek lesznek
a Munkáspártot bejuttatni a parlamentbe.
Innen tovább a liberális média kapui bezárultak előttünk.
Kálmán Olga soha sem ült le a Munkáspárt elnökével.
A Népszava soha sem készített vele interjút. Ha a liberális
média foglalkozott a Munkáspárttal, akkor ez szinte mindig
a Munkáspárt lejáratását szolgálta.
A konzervatív média érdeklődése sokáig fennmaradt.
A Munkáspárt sokat szerepelt az Echo Tv-ben, esetenként
az MTV-ben. Az MTI is gyakorta hírt adott. A helyzet romlott
a 2018-as választási kampányban.
A 2018-as kampány nagyon sajátos volt. Nagyon kiéleződött
a Fidesz és a liberális ellenzék közötti harc. Nem lehetett tudni
pontosan, hogy mi lesz. Ebben
a helyzetben a konzervatív oldal
vélhetően arra a következtetésre
jutott, hogy a Munkáspárt nem
csak a szocliberális oldaltól
vehet el szavazatokat, hanem
a Fidesztől is. Hirtelenjében
mindkét oldal számára ellenfél
lettünk.
Ez két dolgot is jelentett.
Mint ismeretes, megváltoztatták
a kampány ﬁnanszírozási
törvényt. 2014-ben az országos
listát állító pártok jelentős
pénzt kaptak a kampányra,
és ez nem függött a választási
eredménytől. Most a Fidesz azt

A párt kezdettől fogva tudta, hogy szüksége van saját médiára.
A Szabadság újság még 1989 őszén jelent meg, eleinte Szabadság
nnéven és fekete felirattal. A lapot eredetileg egy magánszemély
jjegyezte be, és amikor a Munkáspárt 1989. december 17-én
hhivatalosan is megtartotta újjáalakuló kongresszusát, nem
akarta a lapot a pártnak átadni. Maradt egy egyszerű trükk: új
lapot jegyeztettünk be A Szabadság címmel és vörös fejléccel.
A Szabadság az egyetlen országos baloldali pártlap, amely
harminc év elteltével is létezik és folyamatosan megjelenik.
A lap formája többször változott. Eleinte újságszerű formában
jelent meg, majd folyóirat arculatot öltött. A lap olvasható
az interneten is.
A Szabadság több funkciót volt hivatott ellátni. Tájékoztatta
a párttagságot, magyarázta a párt politikáját. De egyben pártszervező
is volt, hiszen a lap előﬁzetése, terjesztése során új emberekhez
jutott el a párt. A 2000-es évektől a lapnak fontos anyagi feladata
is van: hozzájárul a párt központi feladatainak ﬁnanszírozásához.
A lap előﬁzetése, új előﬁzetők és támogatók gyűjtése ezért ma is
létfontosságú. Tényleg, Ön már támogatja a lapot?
H

M
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2018-ban megtanultuk az internet választási felhasználását.
Bár korábban is használtuk, de az igazi sikereket most értük
el. A honlapunknak 140 ezer követője volt, tízszer annyi, mint
korábban. Ott vagyunk a Facebookon, a Twitteren. A párt
elhatározta, hogy ezen az úton tovább fogunk haladni.
Eleinte szinte minden megyének, sőt kerületnek volt
saját munkáspárti újságja. Az élet bizonyította, hogy
erre nincs sem szükség, sem lehetőség. A Jász-Kun
Munkás azonban még tartja magát a támogatóknak és
az olvasóknak köszönhetően.
Több vidéki szervezet rendelkezik
Facebook-oldallal. Itt még sok a teendő,
nem használjuk ki elégé ezeket
a lehetőségeket. Persze itt sem szabad
elfelejteni, hogy egy munkáspárti
aktivista
Facebook-oldala
nem
a szórakozás eszköze, hanem tudatos
politikai és propaganda munkáé. Itt még
nagyon sok munka vár ránk.

A

óriási fejlődés következett be e téren.
Kiemelt szerepet kaptak a munkáspárti
vörös propagandabuszok, amelyek már
megjelenésükkel is a mi értékeinket
közvetítik.
Nagy igény van baloldali könyvekre.
Május elsején nagyon szívesen vásárolnak
az emberek baloldali könyveket.
A Munkáspárt saját könyvkiadásra is
vállalkozik. 1995-ben adtuk ki Thürmer
Gyula könyvét „Nem kell NATO!” címen.
A könyvnek sikere volt, segítette a NATOnépszavazás során a propagandamunkát.
M
A művet szerb nyelvre is lefordították és
a Borba újság folytatásokban közölte. Ugyancsak a Munkáspárt
gondozásában jelentek meg a Balszemmel írásokat összefoglaló
kötetek, és 25 év árral szemben című könyv is.
Munkáspárti szubkultúránk része az is, hogy tanítjuk
az embereket. Működik a Munkáspárt Szabó Ervin Akadémiája.
Ha szakszervezeti harcot lehet tanulni valakitől, akkor Szabó
Ervintől lehet. Az ő szellemében dolgozunk.
***

MUNKÁSPÁRTI SZUBKULTÚRA
Fontos irány a munkáspárti szubkultúra
terjesztése. A szubkultúra olyan sajátos,
csak a Munkáspártra jellemző értékek,
formák, eszközök terjesztését jelenti. Ez a sajátos munkáspárti
kultúra eltér a szokásos divatkultúrától, és a lehetőségek
mértékében saját értékeinket igyekszik továbbadni.
A jelvényünkből például bármennyit el tudnánk adni.
A vörös szín, az ezt felhasználó vörösing-viselet, de még a május
elsejei vörös léggömbök is ehhez a szubkultúrához tartoznak, és
népszerűek az emberek körében.
Munkáspárti értékeket tolmácsolnak propagandaanyagaink.
Az elmúlt években mind mennyiségben, mind minőségben
I
,H

K
A Munkáspárt médiatevékenysége azt a célt szolgálja,
hogy alternatívát mutassunk fel a konzervatív és liberális,
szociáldemokrata megoldásokkal szemben. A média ma a tőke
hatalmát szolgálja. Butít, félrevezet, manipulál – tisztelet
a kivételnek. A Munkáspártnak ebben a világban kell
a réseket megtalálnia a hivatalos médiában, bejutni minden
lehetséges helyre. Ugyanakkor saját, munkáspárti eszközeivel,
saját munkáspárti médiatevékenységével kell eljutni minél
több emberhez.
I
H
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A MAGYAR TÖRTÉNELEM LEGSIKERESEBB KORSZAKA:
106 ÉVE SZÜLETETT KÁDÁR JÁNOS
Százhat esztendeje született Kádár János.
Államférﬁ, miniszterelnök, a magyar és
a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő
személyisége.
A kádári korszak, a szocializmus
évtizedei a 20. századi magyar történelem
legsikeresebb korszakát jelentik. Mindenki
dolgozhatott, aki akart. Napi 8 óra munkából
elfogadhatóan meg lehetett élni. Senki
sem lehetett milliárdos, de a túlnyomó
többségnek elfogadható élete, biztos jelene
és kiszámítható jövője volt.
Kádár János vezetése alatt az ipari
termelés tízszeresére, a nemzeti jövedelem
hétszeresére nőtt, s felépült 400 ezer lakás.
Új lendületet kapott a nemzeti ipar fejlődése.
A magyar műszeripar, olyan nagyüzemekkel, mint a MOM, az egész világon
elismertséget szerzett. A nehézipar üzemeit,
a Diósgyőri Gépgyárat, a Rábát, a GanzMÁVAG-ot, mindenütt ismerték. A Medicor
a világ számos országában váltott ki
elismerést a kórháztelepítésekkel. A magyar
Ikarus évente 13-15 ezer autóbuszt gyártott,
és a világ élvonalában volt. A magyar
ruházati ipar olyan óriásokkal, mint a Május
1., a Vörös Október, a Zalaegerszeg munkát,
megélhetést adott nagyon sok embernek,
nevet szerzett külföldön is a magyar iparnak.
A magyar mezőgazdaságot olyan
világhírű üzemek jelentették, mint Bábolna,
Mezőhegyes,
Nádudvar.
A
magyar
szocializmus nagy találmánya, a háztáji és
a nagyüzemi gazdálkodás összekapcsolása
megﬁzethető élelmiszereket adott az egész
országnak, és felvirágoztatta a magyar falut.
Kórházakat, iskolákat építettek, hogy
az egészségügy és az oktatás mindenki
számára elérhető legyen. A nyugalomba
vonulás tisztes nyugdíjat és megbecsülést
jelentett. A ﬁatalok mertek családot alapítani,
mert tudták, hogy lesz munkájuk, lakásuk.
A szocializmus évtizedei átformálták
az országot.
Az, ami a szocializmus
évtizedeiben történt, nem egy párt, nem egyes
vezetők tevékenységének következménye,
hanem a magyar nép többségének közös
munkája. Bármit is hazudjanak most,
a magyar emberek többsége jobban
élt ezekben az évtizedekben, mint ma.
Mindebben vitathatatlan érdeme van
Kádár Jánosnak.
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VENEZUELA MADURÓT VÁLASZTOTTA,
A NYUGAT PANASZKODIK
Újabb hat évre újraválasztották vasárnap Venezuelában Nicolás
Maduro elnököt. A szavazatok szinte teljes feldolgozottsága után
Maduro a szavazatok 67,7 százalékát kapta, legfőbb ellenfele,
Henri Falcon pedig szavazatok 21,2 százalékát – közölte
Tibisay Lucena, a Nemzeti Választási Tanács (CNE) elnöke, aki
„megfordíthatatlan tendenciáról” beszélt.
„Soha elnökjelölt még nem nyert a nép szavazatainak
68 százalékával, és soha korábban nem előzte meg 47
százalékponttal a második helyen végzett jelöltet” – mondta
a Miraﬂores palota előtt összegyűlt tömegnek. „Győztünk! Most
is győzedelmeskedtünk. Mi vagyunk az állandó népi győzelemmé
alakult történelem ereje” – mondta az elnök, akinek az új hatéves
mandátuma várhatóan 2019 januárjában kezdődik.
Az ellenzék és támogatóik hamar felszólaltak az eredmény
ellen. Falcon „legitimitás híján” elutasította az elnökválasztást, és
újabb választást követelt még az év vége előtt. „Nem ismerjük
el ezt a választási folyamatot, számunkra ez nem volt választás.
Venezuelában új választásokat kell kiírni” – jelentette ki.
A másik ellenzéki jelölt, a 48 éves Javier Bertucci evangélikus
lelkipásztor, aki a szavazatok 11 százalékát kapta, szintén bírálta
a választásokat és új voksolást követelt.
Mike Pence amerikai alelnök szerint a venezuelai választások
„sem szabadok, sem tisztességesek” nem voltak, közölte,
a voksolás eredménye „törvénytelen”. Donald Trump elnök
hétfőn újabb szankciókról szóló rendeletet írt alá Caracasszal
szemben. Az új büntetőintézkedések megtiltják az amerikai
állampolgároknak,
hogy
kereskedelmi
tevékenységet
folytassanak, vagy a venezuelai olajiparból vagy más ágazatokból
származó vagyontárgyakat felvásároljanak. A szankciókat ezúttal
nem a pénzügyminisztérium foganatosította, hanem Trump
elnöki rendeletbe foglalta. A döntést a Fehér Ház jelentette be,
közölve, hogy az elnök már alá is írta. „A mai elnöki rendelet
újabb korrupciós lehetőséget zárt el: megtagadja a korrupt

tisztségviselőktől, hogy kenőpénz ellenében közvagyont
értékesíthessenek” – nyilatkozott amerikai újságíróknak egy, neve
elhallgatását kérő amerikai kormányzati tisztségviselő. Elemzők
ugyanakkor felhívják a ﬁgyelmet, hogy Washington ezúttal sem
sújtotta közvetlen szankciókkal a dél-amerikai ország olajiparát –
mutatott rá az MTI.
Alekszandr Scsetyilin, az orosz külügyminisztérium
latin-amerikai osztályának vezetője hétfőn a venezuelai
elnökválasztásba való beavatkozással vádolta meg az Egyesült
Államokat. Scsetyilin újságírók előtt nyilatkozva kifogásolta,
hogy más kormányokkal együtt az amerikai vezetés is
a vasárnapi venezuelai voksolás bojkottjára szólított fel, majd
igyekezett közölni, hogy nem fogadja el annak eredményét.
Rámutatott, hogy Washington – miközben Moszkvát nem egyszer
a külföldi választásokba történő beavatkozással vádolta meg –
a távolmaradásra való buzdítás és az eredmény elutasítása mellett
akadályokat gördített az Egyesült Államokban élő venezuelai
állampolgárok szavazása elé.
A Judicial Watch amerikai konzervatív jogvédő szervezet
egyébként éppen a napokban közölte, hogy a birtokukba
került külügyi dokumentumok alapján az Egyesült Államok
még a demokrata Barack Obama kormányzása alatt számos
ország választási folyamatába beavatkozott, vagy közvetlenül,
vagy amerikai adóﬁzetők pénzéből támogatva Soros György
alapítványát.
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn gratulált Madurónak.
„Putyin elnök meggyőződését fejezte ki, hogy Maduro államfői
tevékenysége elősegíti majd az országaik között fennálló
stratégiai partnerségi kapcsolatok fejlődését” – jelentette a Kreml
sajtószolgálata.

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.
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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?
BUDAPEST, PUSKIN UTCA 24: ITT MŰKÖDÖTT
A SZABÓ DEZSŐ NÉPI KOLLÉGIUM
Mostani témánk „főhőse”, a népi kollégiumok kapcsán
számtalan budapesti utcát és épületet felkereshetnénk, hiszen
a népi kollégiumok behálózták az egész várost, sőt az országot.
Maradjunk most a Józsefvárosban, a Puskin utca 24. szám alatti
nagyszerű épületben, ahol 1946-49 között a Szabó Dezső népi
kollégium működött.
De mik is voltak a népi kollégiumok? Képzeljük magunkat
az 30-as évek Magyarországára! A mai hivatalos történetírás,
nem is beszélve a propagandáról, igyekszik a Horthy-korszakot
úgy bemutatni, mint amely fejlesztette, gazdagította a polgári
Magyarországot, amit aztán, úgymond, a szocializmus
tönkretett.
A valóság azonban más. Az 1945 előtti tőkés Magyarország
szegény, különösen szegény a falu. Az 1930-as években kiváló
magyar írók vágnak neki a vidéknek, hogy feltárják az akkori
viszonyokat. Köztük van mások mellett Németh László, Darvas
József, Erdei Ferenc. Mit látnak? Nyomort, kiszolgáltatottságot,
és műveletlenséget.
Így születik meg a gondolat: a vidéki ﬁatalok számára
kollégiumokat kell létrehozni, meg kell nyitni előttük
a tanulás, a művelődés lehetőségét. 1945 előtt létre is hoznak
két ilyen speciális intézményt a falusi ﬁatalok képzésére.
A népi kollégiumokból a népi írók legjobb szándéka ellenére
sem lehetett átfogó mozgalom akkoriban, hiszen nem ez
volt a Horthy-rendszer oktatáspolitikája. A Horthy-rendszer
igyekezett felemelni a falusi lakosság képzettségi szintjét, de
a tudás, a tanulás továbbra is az uralkodó osztály előjoga volt.
1945 után megváltozott a helyzet. Horthy Portugáliába
menekült. Magyarországon forradalmi változások indultak el,
egy új társadalom születése kezdődött meg. Lehetségessé vált,
ami 1945 előtt lehetetlen volt: a népi kollégiumok országos

rendszerré váltak. A cél nem csak az volt, hogy sok-sok vidéki
ﬁatal tanulhasson, hanem az is, hogy megszűnjön a tőkésosztály,
a gazdagok műveltségi monopóliuma, milliók előtt nyíljanak
meg az iskolák, és szülessen meg az új Magyarország új
értelmisége.
„1948-ra a 158 népi kollégium behálózza az egész országot, s
körülbelül 9500 középiskolás és egyetemista számára nyújt
életre szóló szakmai és közösségi tapasztalatot. Kialakul
a kollégiumok sajátos rituáléja, megvannak a dalaik, mozgalmi
és pedagógiai hagyományaik.” – olvashatjuk Papp István
„A Nékosz legendája és valósága” című írásában.
A népi kollégiumok egyszerre voltak oktatási intézmények és
a társadalom formálásának helyszínei. A fényes szelek korszakát
éljük ekkor. Egy kis népdalról kapja az a nemzedék a nevét, ők
a fényes szelek nemzedéke. „Sej, a mi lobogónkat fényes szelek
fújják, sej, az van arra írva, éljen a Szabadság.” – mondja a dal.
Az új nemzedék tagjai hisznek a dal végső gondolatában is:
„holnapra megforgatjuk az egész világot.”
A népi kollégiumok 1946-ban országos intézménnyé válnak,
létrejön a szövetségük, a NÉKOSZ. A népi mozgalom sajátos
magyar jelenség. Egyszerre van magyar nemzeti gyökere,
és egyidejűleg benne van az önszerveződés eszköze is.
A Magyar Kommunista Párt támogatja a mozgalmat. Rajk
László belügyminisztersége alatt jelentős állami támogatást és
politikai hátszelet is kapnak.
A mai történetírás, a hivatalos propagandáról nem is beszélve,
úgy állítja be a dolgokat, hogy a szocializmus 1948-ban megöli
a népi kollégiumok mozgalmát. 1948 nyarán a NÉKOSZ-t
valóban feloszlatják. Ugyanakkor nem lehet ﬁgyelmen kívül
hagyni az akkori konkrét viszonyokat.
A ﬁatal szocialista Magyarországnak sok ellensége van itthon is,
külföldön is. Minden eszközt megragadnak arra, hogy aláássák
és idővel megdöntsék a munkás-paraszthatalmat. A népi
kollégiumokat is igyekeznek olyan népi, nemzeti intézményként
bemutatni, mint ami ellentétes a szocializmussal. A népi
kollégisták között vannak olyanok, akik ezt el is hiszik.
Az igazsághoz tartozik az is, hogy az akkori Magyarország
vezetése az új társadalom építésében jelentős mértékben átveszi
a szovjet gyakorlatot. Erre nem lett volna szükség, hiba is
volt, de megtették. A Szovjetunióban viszont nem voltak népi
kollégiumok, ott másként formálódott a történelem. A népi
kollégiumok és a szovjet társadalmi modell szembeállítása
hiba volt.
A népi kollégiumok sok-sok hallgatója került később vezető
pozícióba. Lehetőséget kaptak arra, hogy megforgassák
a világot. A fényes szelek nemzedékének története fontos része
a magyar történelemnek, megőrzendő érték.
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