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Városunkban, megyénkben egy-egy kiállítás megnyitása mindig jelentős ese-
mény, talán egy kicsit ünnep is. A hétköznapok szorgos munkájában percre meg-
állunk ilyenkor és tisztelgünk azok előtt, akiknek munkásságáról képekben, sza-
vakban megemlékezünk. A most megnyíló kiállításnak különös jelentőséget ad,
hogy vele egy történelmi kort idézünk, azt a kort, melynek főszereplője, forra-
dalmi ereje a szocializmust formáló munkásosztály.

* * •

Nem természeti látványosság, hanem az alkotó emberi tettekben feltáruló
szépség, a munka tárgyiasult dicsérete van előttünk. A képsorok, a kiállított
tárgyak egy-egy maradandó hírt jelentenek a tegnap, a ma és a holnap forra-
dalmi harcát vezető munkásosztályról. A munka, a munkásember dicsérete adja
tehát ennek a kiállításnak minden szépségét, magasztosságát.

Történelem és útirajz. Igen, útirajz, hiszen a munkásosztály által járt forra-
dalmi út emlékei elevenednek fel előttünk. A tablókon ott él a jelen, melyben
benne küzd a forradalmi múlttal a forradalmi jövő. Ez adja munkásosztályunk
harcának, vezető szerepének mai valóságát és tartalmát. Mert, ahogy a régi forra-
dalmi értékek megőrzése nélkül élni, szocializmust építeni, szocialista embert
nevelni nem lehet, ugyanúgy csak a forradalmi múlt emlékeivel élni sem lehet-
séges, hiszen számunkra nap mint nap új kérdéseket ad fel a történelem, melye-
ket új módon csak a munkásosztály vezetésével vagyunk képesek megoldani,
így keletkezhetnek és keletkeznek új szocialista értékek, így és csakis így léphe-
tünk tovább a szocializmus útján.

A kiállítás egésze rádöbbent és félreérthetetlenül kifejezi, hogy a munkás-
osztály vezető szerepe, annak álkndó erősítése társadalmunk fejlődésének alapvető
kérdése. Átfogja politikai, gazdasági, kulturális életünk egészét. A képek hatása
alól nehéz magunkat kivonni. Ezek pedig hűen tükrözik, hogy az emberiség tör-
ténetének abban a kiemelkedő korszakában élünk, mely a XIX. század közepén
a munkásosztálynak a történelem színpadára lépésével kezdődött el. Így ma fele-
lős részesei lehetünk és vagyunk annak a viliágméretű harcnak, mely az utolsó
kizsákmányoló társadalom, a kapitalizmus és a kizsákmányolást örökre meg-
szüntető szocializmus között folyik. Történelmi sorsunk kötelez annak elfogadá-
sára és elfogadtatására, hogy ezt a harcot csak a munkásosztály vezetésével lehet
sikeresen megvívni, a jövő társadalmát formálni, mert ahogy Lenin mondta:

"Elhangzott a Szolnoki Galériában a „Mi hoztuk az időt" c. országos vándorkiállítás meg-
nyitásán, 1974. január 18-án. (Szerk.)
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„Ahhoz, hogy az osztályokat megszüntessük, egy osztály diktatúrájának időszaka
szükséges, éppen azé az osztályé az elnyomott osztályok közül, amely nemcsak
megdönteni képes a kizsákmányolok uralmát, nemcsak ellenállásukat tudja kö-
nyörtelenül elnyomni, hanem eszmeileg is szakítani tud az egész burzsoá ideoló-
giával, az általában a szabadságról és egyenlőségről hangoztatott kispolgári frá-
zisokkal . . .

- Erre - . . . csak az az osztály képes, amely elsajátította az egész városi
nag) kapitalista ipari kultúrát, amely el van szánva és képes arra, hogy ezt a kul-
turat megvédje es továbbfejlessze és az egész nép, minden dolgozó számára hozzá-
férhetővé tegye. . . csak az, aki szakít a múlttal és merészen utat tör a jövő
leié . . . "

Munkásosztályunk kivívta a dolgozó nép egészének bizalmát, ebben a küz-
delemben, azaz a hatalomért folyó harcban, a kollektivizálás idején éppúgy, mint
anogyan ma is éllvezi ezt a munka termelékenységéért, a szocialista fegyelmezett-
ségért, az aktív közéletiségért folyó nemes tevékenységben. De hogyan valósul
meg ma a munkásosztály vezető szerepe? Forradalmi pártjának irányításával a
szakszervezetekben, az államhatalom frontján, a különböző mozgalmakban, ame-
lyek biztosítják számára a dontó beleszólást a közéletbe, a szocialista építés leg-
fontosabb kérdéseibe. így válik Lehetővé, hogy a szocializmus közös célja, a min-
dennapok szorgos munkája, a szocialista közgondolkodás erősítése, erkölcsi nor-
máink maradéktalan betartása egységesen szolgálja a munkásosztály nagy ügyének
megvalósulását.

A kiállítás képei önmagukért beszélnek. A szavak kopottá nyilvánulnak
a látható tények előtt. Csak a köszönet hangján lehet és szabad szólni a rende-
zőkről, akik az anyagok válogatásával, méltó elrendezésével joggal keltik a nézők-
ben azt a meggyőződéssé formálódó érzést, hogy a munkásosztály ügyének szol-
galata nem gesztus, nem szívesség, hanem történelmi kötelesség. Igen az, mert
a szocializmus felépítése a munkásosztály vezető szerepe nélkül, belső szocialista
meggyőződés nélkül éppen úgy lehetetlen, mint anyagi-műszaki bázis hiányában.
A tárgyak, képek nyilvános bemutatása a magyar munkásosztály - benne me-
gyénk munkásságának - forradalmi útját, mai tettrekészségét és a szocialista
társadalom építéséért érzett felelősségét, tevékeny részvételét fejezi ki. Amikor
ezeket szemleljük, nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
munkásosztály vezető szerepének erősítése nemcsak nemzeti kérdés, nem belső
magánügyünk csupán. Nem, mert a munkásosztály maradandó emlékművének
— a szocializmusnak - az ellensége nemzetközi. A munka felszabadítása egyete-
mes társadalmi kérdés, hiszen a munkásosztály sem egy ország, hanem egy kor-
szak terméke. Éppen ezért a munkásosztály vezető szerepének erősítése, tovább-
fejlesztése csak és csakis a szocialista országokkal való szoros együttműködés,
a Szovjetunióval való mély és megbonthatatlan barátság és a nemzetközi munkás-
mozgalom egységéért folytatott harc útján lehetséges.

A tablókon szerényen, de meggyőzően felvillan egy-egy kép, mely mutatja
a munkásosztály eszmei, ideológiai fejlődésében megtett hatalmas utat, a szakmai,
politikai iskolázottság növekedését. Mindez kifejezi, hogy a munkásosztály érde-
keinek védelmében egyik fő fegyverünk eszménk, a marxizmus-leninizmus igaz-
sága, pártunk politikája és szilárd tömegkapcsolata. A munkásosztály itt is tel-
jesíti kötelességét, amikor példával, szocialista érettséggel harcol a kispolgári
nézetek és magatartásformák, az önzés, harácsolás, a közélettől való elzárkózás
ellen. A munkásosztály józansága, politikai helytállása, internacionalizmusa, pár-
tunk célkitűzései melletti kiállás kifejezi azt is, hogy az eszmék területén nincs
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kompromisszum. Nincs, mert nem lehet nemzeti kommunizmus, mint ahogy nincs
nemzeti fizika, kémia, matematika, csak annak nemzeti képviselői vannak. A mun-
kásosztály ügyének képviseletében, a módszerekben lehetnek persze sajátos nemzeti
vonások, de ez nem érintheti ideológiájának lényegét. A munkásosztály ideoló-
giája nem azért igaz, mert Marx, Engels vagy Lenin mondta, hanem megfor-
dítva: azért mondta Marx, Engels és Lenin, mert így igaz, mert ez tükrözi
helyesen a társadalmi valóságot.

Pártunk politikája pontos és érzékeny mutatója annak, hogy a munkásosztály
ideológiájának éltető lelke mindig a konkrét helyzet konkrét elemzése. Éppen
ezért a munkásosztály ügyének szolgálata ma azt a feladatot állítja elénk, hogy
kutassuk és találjuk meg a ma forradalmának lelkesítő feladatait, konkrét céljait
és eszközeit. Ennek feltétele: könyörtelen harc az illúziók, az elbizakodottság,
a kishitűség, a kényelmesség ellen egyaránt. És ez nem öncél, önmagáért való
elméletieskedés, hanem feltétele annak, hogy munkásosztályunk - forradalmi
pártja vezetésével — töretlenül haladjon tovább a megtalált helyes úton, a szocia-
lizmus teljes felépítésének útján.

A képsorok gazdagon mutatják a munkásosztály kezdeményezésére kibonta-
kozott szocialista munkaverseny, szocialista brigádmozgalom sikereit. Mindez
kifejezi a tulajdonos felelősségét saját társadalmáért és azt, hogy a munkásosztály
becsülettel, tiszteletet parancsolóan teljesíti napjainkban is a történelmi küldeté-
séből következő mindennapi feladatát. A számok a munkaverseny gazdasági ered-
ményeiről tudósítanak. De itt többről van szó, mert a verseny a társadalmi akti-
vitás kifejeződése, a szocialista nevelés nagy lehetősége, amely nemcsak a gazda-
ságot, hanem az embert is formálja.

Ma a munkásosztály hatalmának erősítéséért folyó harc útja sokrétű, bonyo-
lult. Harc az új technika alkalmazásáért, harc a szocialista demokrácia kifejlődé-
sét fékező bürokrácia, az önámítás ellen, harc a társadalmi tulajdont megkárosítók
ellen. Erre hív fel bennünket pártunk novemberi határozata is. A szocialista
társadalom érdeke, dolgozó népünk felemelkedése igényli, hogy még nagyobb
harcossággal, bátran álljunk ki pártunk politikája, a munkásosztály ügye melllett.

„Mi hoztuk az időt" - hangzik a kiállítás jelmondata. És valóban: az új
időt, történelmet formáló eszméivel a munkásosztály hozta. Mivel célja a társa-
dalmi haladás egyértelmű kifejeződése, harca így válhatott és válik egyre inkább
az egész nép érdekévé.

A munkásosztály tisztelete, ügyének szolgálata úgy lesz teljes és igaz, ha
a kiálltíás ünnepi percei után sem feledjük: igaz nemzeti felemelkedés napjaink-
ban csak úgy lehetséges, ha szemléletünk, magatartásunk, cselekedetünk, szívünk
egyértelműen ezt szolgálja.

Miért tesszük? Csak pártunk parancsára? Nem! Eszünktől és érzelmeinktől
vezérelve, szívünk szavára hallgatva, mely a pártunké, a munkásosztályé.

E gondolatokkal a kiállítást megnyitom.
Dr. Majoros Károly

24


